Tecnologia de Rações

Tecnologia de Produtos não Alimentares

Tratamento de Resíduos e Efluentes

Gestão Agroindustrial

Legislação Trabalhista, Tributária e
Empresarial

Estrutura e Análise de Balanço

Contabilidade das Cooperativas

Administração Financeira e Orçamentária

Sistema de Gestão do Ar

Análise de ImpactoAmbiental

Esta disciplina desenvolve os conhecimentos
necessários para a correta Tecnologia de
Processamento de Rações. Aborda estudos
sobre a matéria-prima necessária, as
caracterís cas das instalações, as máquinas e
os equipamentos específicos para a produção.
Aborda os conhecimentos necessários para a
correta Tecnologia de Processamento de
Produtos não Alimentares. Desenvolve estudos
sobre a matéria-prima necessária, as
caracterís cas das instalações, as máquinas e
os equipamentos especíﬁcos para a produção,
assim como as técnicas de produção e a
legislação pertinente.
Aborda os conceitos básicos sobre poluição
agroindustrial, seus diferentes pos e suas
consequências socioeconômicas. Estuda sobre
medições usuais, modalidades de tratamento,
formas de controlar e legislação pertinente.
Aborda os conhecimentos necessários para a
composição organizacional de empresas de
produção agroindustrial, desde a importância
do
planejamento
estratégico
aos
procedimentos de gestão de pessoas. Estuda
sobre empreendedorismo e gestão de
qualidade e envolve referenciais sobre custos
de produção e a importância do marke ng
agroindustrial.
Aborda noções de comércio e classiﬁcação das
sociedades. Focaliza o estudo da empresa
desde sua cons tuição aos procedimentos
legais, trabalhistas, tributários e empresariais,
principais disposi vos da lei, temas relevantes
e atividades operacionais.
Esta disciplina trabalha a estrutura e os
aspectos contábeis básicos que envolvem as
demonstrações contábeis e o balanço
patrimonial da empresa. Desenvolve-se,
também, através do estudo sobre a emissão de
pareceres e a análise e interpretação de
balanço.
Envolve os estudos de escriturações e
contabilidade de sociedades coopera vas
abrangendo suas características específicas.
Estudo da administração e planejamento
ﬁnanceiro de empresas e de sociedades
coopera vas. Inicia-se nas fontes de recursos
do Fluxo de caixa, estuda os aspectos básicos
do capital e da liquidez. E desenvolve-se
abordando
aspectos
da
alavancagem
operacional e financeira.
Abordagem dos conceitos básicos sobre o ar
com os principais fatores que interferem na
sua qualidade e as consequências advindas.
Estudo de conceitos, métodos de análise e
processos relacionados ao sistema de
avaliação de impacto ambiental bem como
suas especiﬁcidades e correlações com as
políticas ambientais e o contexto cultural.

