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PROJETO INTEGRADOR 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

 

1.1 Título e Autoria da iniciativa 

AGRONEGÓCIO, HISTÓRIA E PERSPECTIVAS DO MUNICÍPIO DE JUINA 

 

1.2  Descrição e objeto do projeto proposto 

O presente projeto, designado como “número 5” no projeto integrador institucional, tem como objetivo 

verificar os aspectos sociais, jurídicos, econômicos e culturais relacionados ao agronegócio no 

Município de Juína. Aborda-se o assunto em três vias: Empreendedorismo e produtor rural empresário; 

desenvolvimento sustentável e meio ambiente e saúde no campo. 

 

Tem-se como objeto principal e produto final para o semestre de 2019-2 a elaboração de uma 

“Cartilha”, voltada aos produtores rurais e trabalhadores do campo, contendo informações básicas e 

essenciais acerca do tema proposto. 

 

 

1.3  Cursos / Termos envolvidos 

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Educação Física e Psicologia. 

Todos os termos. 

 

1.4  Docentes envolvidos 

Prof. Me Antonielle Pagnussat 

Prof. Me Givago Dias Mendes 

Prof. Esp. Tailon Gustavo Kuster Azeredo 

 

1.5 Número de vagas por curso 

Administração e Contábeis: 9 vagas 

Enfermagem: 9 vagas 

Fisioterapia e Educação Física: 11 vagas 

Psicologia:  

Direito: 16 vagas 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

 

2.1 Objetivo geral 

- Elaboração de uma “Cartilha” contendo informações essenciais voltadas ao produtor rural e 

trabalhador do campo. Com isso, pretende-se contribuir com a sociedade local, promovendo cultura e 

conhecimento, especialmente sobre os seguintes temas: empreendedorismo e produtor rural 
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empresário, desenvolvimento sustentável e saúde no campo. 

 

-Desenvolver um produto multidisciplinar e multicultural, voltado para a população local e regional. 

 

2.2 Objetivos específicos 

- Promover estudos voltados ao empreendedorismo e compreensão do agronegócio como atividade 

econômica e empresarial. 

- Promover pesquisas e conscientização acerca do desenvolvimento sustentável e preservação do meio 

ambiente no contexto do agronegócio local. 

- Compreender aspectos fundamentais e específicos acerca da saúde no campo e do trabalhador rural. 

- Integrar os estudantes de diferentes cursos da instituição, proporcionando a pesquisa conjunta e 

cooperação entre os alunos. 

- Contribuir com a população local por meio da promoção de pesquisas acadêmicas e científicas, 

identificando problemas e propondo soluções. 

- Integrar alunos da instituição com a comunidade juinense. 

- Compreender de maneira mais profunda as relações sociais e econômicas no município de Juína, 

especialmente no que tange à atividade agropecuária. 

- Estimular pesquisas acerca do empreendedorismo voltado ao agronegócio. 

- Conscientizar a população local acerca da preservação do meio ambiente e respeito aos direitos e 

cultura indígenas. 

 

2.3 Conteúdo proposto 

- Tem-se como principal objetivo (produto final) do projeto a elaboração de uma Cartilha contendo 

aspectos essenciais do agronegócio e agropecuária locais. De igual modo, objetiva-se a produção de 

artigos científicos aproveitando os dados e informações colhidas no processo de elaboração da cartilha. 

 

- As atividades do projeto distribuem-se em três frentes: 

 

a) Empreendedorismo e produtor rural empresário: principais aspectos negociais, fiscais, 

corporativos, financeiros e jurídicos acerca do agronegócio como atividade econômica. Caracterização 

do produtor rural como empresário e suas consequências, principais tributos do agronegócio. 

 

b) Meio ambiente e desenvolvimento sustentável: preservação do meio ambiente, queimadas e 

desmatamento e suas consequências, direitos e cultura indigenista e sua relação com o agronegócio 

local. 

 

c) Saúde no campo: principais aspectos da saúde no campo, doenças comuns na atividade rural, 

elaboração de uma pesquisa com a população local a fim de identificar fatores de saúde abordados no 

trabalho, proposição de medidas a fim de melhorar a qualidade de vida no campo. 
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2.4 Metodologia a ser utilizada no projeto 

- O trabalho se elabora em três frentes, conforme tópico anterior. No primeiro momento planeja-se o 

conteúdo da Cartilha e das pesquisas a serem realizadas, alocando cada aluno no subgrupo designado, 

de acordo com sua preferência. Após, parte-se às pesquisas de material bibliográfico e fotografias e 

entrega aos professores orientadores para organização. A partir das pesquisas são elaborados textos 

(relatos) científicos organizando o material obtido.  

 

-A partir dos textos e figuras coletadas parte-se à confecção da Cartilha e sua posterior apresentação, 

no dia 18 de novembro de 2019. 

 

- A fim de construir objeto central do trabalho, realizam-se: pelo menos três reuniões com os alunos, 

pesquisas de campo para obtenção de informações e fotografias, construção da cartilha por meio de 

instrumentos técnicos e de informática e edição final do produto. 

 

- Além das reuniões presenciais, os professores prestam esclarecimentos e orientações via e-mail, 

grupo de whatsapp constituído especificamente para o projeto e presenciais, mediante solicitação dos 

alunos. 

 

 

 

3. PRAZOS E APRESENTAÇÃO 

 

3.1 Cronograma das atividades a serem desenvolvidas ao longo do bimestre 

- Reunião dos professores orientadores para alinhamentos acerca do produto final: 10.09.2019. 

- 1ª Reunião com os alunos integrantes do projeto para planejamento: 08.10.2019. 

-2ª Reunião para organização e coleta das pesquisas e fotografias: 21.10.2019 

-3ª Reunião para ajustes finais na cartilha e planejamento de montagem do stand da apresentação: 

04.11.2019 

- 4ª Montagem do stand: 16, 17 e 18 de novembro de 2019. 

-5ª Apresentação do produto final: 18.11.2019. 

 

3.2  Metodologia para apresentação do projeto 

- Montagem de stand e apresentação da cartilha em meio digital em uma tela instalada no local. 

- Apresentação por parte dos alunos acerca dos principais temas tratados na cartilha.] 

- Resposta aos questionamentos feitos pelos visitantes do stand. 

 

- Apresentação oral. 

- Material de apoio: data show, televisão e a Cartilha. 

 

4. PARECERES 

 

4.1 Assinatura do autor da proposição 
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Prof. Me Antonielle Pagnussat 

Prof. Me Givago Dias Mendes 

Prof. Esp. Tailon Gustavo Kuster Azeredo 

 

AJES-Juína, 01 de Setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Parecer e assinatura da Direção de Ensino da AJES 

 

 

 

AJES-Juína, _________ de ___________________de 2019. 

 

 

 

______________________________________ 

Antonielle Pagnussat 

Diretora de Ensino 
 


