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PROGRAMA 
 

OBJETIVOS  

Português: 
Apresentar, analisar e discutir, de forma científica, os conceitos de qualidade, as técnicas e as 
ferramentas utilizadas no gerenciamento da produção e da qualidade de produtos agropecuários.      

Inglês: 
Present, analyze and discuss, in a scientific manner, the quality of concepts, techniques and tools used 



 

 

in the management of production and the quality of agricultural products. 

Espanhol: 
Presentar, analizar y discutir, de una manera científica, la calidad de los conceptos, técnicas y 
herramientas que se utilizan en la gestión de la producción y la calidad de los productos agrícolas. 

 
JUSTIFICATIVA  

Português: 
O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. No entanto, a eficiência da produção e a 
qualidade de alguns produtos precisam ser melhoradas. Uma das principais causas da baixa eficiência é 
a falta de conhecimento científico das técnicas de gerenciamento hoje aplicadas com sucesso em outras 
áreas produtivas brasileiras. O conhecimento das ferramentas gerenciais de controle de processos e de 
motivação de recursos humanos faz parte do rol de conhecimentos necessários para se gerenciar 
negócios. Estes conhecimentos, no entanto, precisam ser adaptados para o meio rural para que se 
obtenha o sucesso necessário nos negócios agropecuários 

Inglês: 
Brazil is a major producer of food Globally. However, the production and quality efficiency of some 
products needs to be improved. One of the main causes of low efficiency is the lack of scientific 
knowledge of management techniques today that have been successfully applied in other Brazilian 
production areas. Knowledge of management tools for process control and motivation of human 
resources is part of the list of knowledge required to manage business. This knowledge, however, must 
be adapted for rural areas in order to obtain the necessary success in agricultural business. 

Espanhol: 
Brasil es un gran productor de alimentos en el mundo. Sin embargo, es necesario mejorar la eficiencia 
de la producción y calidad de algunos productos. Una de las principales causas de la baja eficiencia es la 
falta de conocimiento científico de hoy en día las técnicas de gestión aplicado con éxito en otras áreas 
productivas brasileñas. El conocimiento de las herramientas de gestión para el control de procesos y la 
motivación de los recursos humanos es parte de la lista de los conocimientos necesarios para la gestión 
empresarial. Este conocimiento, sin embargo, debe adaptarse a las zonas rurales con el fin de obtener el 
éxito necesario en el negocio agrícola. 

 
CONTEÚDO/EMENTA  

Português: 
Definição do que é um “negócio” (conceito SIPOC, Setorização), técnicas de gerenciamento de negócios, 
elaboração de “plano de negócios” (análise de investimentos, as cinco forças de Porter, organograma 
funcional, definição de funções), gerenciamento da rotina (gestão de pessoas, procedimentos 
operacionais, acompanhamento da rotina, auditoria de processos, Cinco S), gestão da Informação (plano 
de informações – Balanced Score Card, Seis Sigma, agenda, REBSTAT), gestão da qualidade na indústria 
(ciclo de controle de qualidade e análise da qualidade de produtos agropecuários). 

Inglês: 
Definition of what a "business" is (SIPOC sectorization concept), business management techniques, 
development of "business plans" (investment analysis, the five Porter forces, organization charts, role 
definition), routine management (personnel management, operational procedures, routine monitoring, 
audit processes, Five S) management information (information plan - Balanced Scorecard, Six Sigma, 
calendar, REBSTAT), quality management in the industry (control cycle quality and analysis of the 
quality of agricultural products). 

Espanhol: 
Definición de lo que es un "negocio" (SIPOC concepto de sectorización), técnicas de gestión empresarial, 
desarrollo de "plan de negocios" (análisis de inversión, las cinco fuerzas de Porter, organigrama, 
definición de funciones), el tratamiento habitual (gestión de personal, procedimientos operativos, 
monitoreo de rutina, los procesos de auditoría, Cinco S) de información de gestión (plan de información 
- Cuadro de mando Integral, Seis Sigma, calendario, REBSTAT), gestión de la calidad en la industria 
(ciclo de control la calidad y el análisis de la calidad de los productos agrícolas). 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (máximo 160 caracteres)  



 

 

Português: 
Artigo científico para publicação 
Prova escrita 
Seminários 
Resenhas críticas 

Inglês: 
Scientific article for publication 
Written test  
Seminars 
Critical reviews 

Espanhol: 
Artículo científico 
Examen escrito 
Seminarios 
Reseñas críticas 
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