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PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  AGRONEGÓCIO: REGULAÇÃO E INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

DOCENTE IGOR DE ARAGÃO (Estágio de docência) e CARLOS RAGAZZO (Supervisão) 

CÓDIGO GRDDIRELE202 SEMESTRE 2022.2 PERÍODO - NATUREZA ELETIVA CARGA HORÁRIA 30h 

EMENTA 

Estudar o agronegócio, enfatizando tanto a regulação pública do setor como os instrumentos jurídicos que tutelam o 
ambiente rural. 
O primeiro módulo apresentará conceitos introdutórios e as estruturas produtivas do agronegócio, dando destaque à 
revolução verde e às transformações do setor nas últimas décadas. O segundo módulo, tratará dos instrumentos 
regulatórios e jurídicos do agronegócio brasileiro. Por fim, o terceiro módulo apresentará os debates relacionados à 
proteção ambiental no agronegócio. 

OBJETIVOS 

Compreender a cadeia produtiva da agropecuária contemporânea como um sistema agroindustrial, regulado pelo 
Estado e incentivado por meio de políticas agrícolas em quatro eixos centrais: produção, ciência e tecnologia, 
sustentabilidade e regularização fundiária. Ainda, entender quais instrumentos jurídicos organizam as relações 
jurídicas no mundo rural. 

METODOLOGIA Aulas participativas com discussão de conceitos, contextos históricos e instrumentos jurídicos. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES nº 

5, 18 de 
dezembro de 

2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência estrangeira 
comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de utilização 
da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

 Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

X Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

 Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras:  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 Apresentação do curso. Uma breve história agricultura e o conceito de agrariedade. 

2 O mundo rural do século XXI: a Revolução Verde e a mudança de paradigma. 

3 A ocupação do território nacional e a estrutura fundiária. 

4 O mercado agrícola: atores, insumos e concorrência. Estudo de caso de Matopiba. 

5 A política agrícola e fundiária: A Constituição e as leis rurais. 

6 Pesquisa e tecnologia, assistência técnica e extensão rural. 

7 O crédito agrícola, os seguros agrícolas e as compras públicas. 

8 O PRONAF, a reforma agrária e o cooperativismo. 

9 Defensivos agrícolas e fertilizantes: regulação, tradeoffs e prática. 

10 Os contratos agrários: típicos e atípicos. 

11 A desapropriação por interesse social e a usucapião. 
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12 Seminário em grupo. 

13 Agronegócio e meio ambiente: agricultura e desenvolvimento sustentável meio ambiente. 

14 Agronegócio e meio ambiente: agricultura de baixo carbono. 

15 As tendências do agronegócio. 

TRILHA 

X Advocacia Empresarial 

 Carreiras Públicas 

X Regulação 

 Justiça e Sociedade 

 Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Participação, um fichamento de texto após o primeiro módulo do curso, apresentação de um seminário em grupo ao 
fim do segundo módulo e um trabalho individual a ser realizado em casa. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

MAZOYER, Marcel. História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise contemporânea. São Paulo: Editora 
UNESP; Brasília, DF: NEAD, 2010. 
BUAINAIN, Antônio Márcio et al. Sete teses sobre o mundo rural brasileiro. Revista de política agrícola, v. 22, n. 2, p. 
105-121, 2013. 
MARQUES, Benedito Ferreira. Direito agrário brasileiro – 12. Ed. – São Paulo: Atlas, 2016. 

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

MATTEI, Lauro. Considerações acerca de teses recentes sobre o mundo rural brasileiro. Revista de economia e 
sociologia rural, v. 52, p. 105-124, 2014. 
GASQUES, José Garcia; VIEIRA FILHO, José Eustáquio Ribeiro; NAVARRO, Zander. A Agricultura brasileira: 
desempenho, desafios e perspectivas – Brasília: Ipea, 2010. 
BUENO, Francisco de Godoy. Contratos agrários agroindustriais : análise à luz a teoria dos contratos – São Paulo: 
Almedina, 2017. 
ZYLBERSZTAJN, Decio; NEVES, Marcos Fava; CALEMAN, Silvia Morales de Queiroz. Gestão de sistemas de 
agronegócios. São Paulo: Atlas, 2015. 
RIZZARDO, Arnaldo. Direito do Agronegócio – 5. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. 
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