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Curso de Especialização em Gestão
de Políticas Agropecuárias

O Curso de Especialização em Gestão de Políticas
Agropecuárias está inserido no contexto dos cursos de
especialização latu sensu e é o resultado de uma
parceria da Escola Nacional de Gestão Agropecuária
(Enagro) com a ENAP. O desenho do curso foi
concebido pela Enap e aperfeiçoado a partir da
colaboração de professores e pesquisadores da área e
ainda técnicos especialistas do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e da
Embrapa. Seu conteúdo é interdisciplinar por natureza
e está afeto à vários órgãos que atuam de alguma
forma em relação com o setor agropecuário brasileiro,
tais como Meio Ambiente, Vigilância Sanitária,
Comércio Exterior, Relações Internacionais,
Economia, Saúde, etc.



Enagro – Promovendo a 
Capacitação e o desenvolvimento 
do seu público-alvo

O curso, de maneira geral, visa à qualificação de servidores
públicos federais, que tenham curso superior, e que atuam em
competências no campo da gestão pública.

O curso tem por objetivo proporcionar aos servidores, com
formações nas mais diversas áreas do conhecimento, a
oportunidade de aprimorar conhecimentos de caráter
interdisciplinar, com foco nas questões gerais e estruturantes
do campo da gestão pública, qualificando-os para uma atuação
mais abrangente no serviço público federal.

Nesse contexto, a Escola Nacional de Gestão Agropecuária
(Enagro) enxerga no curso uma grande oportunidade para
ofertar uma ação de desenvolvimento de grande qualidade
técnica, cumprindo sua missão relacionada à capacitação e ao
desenvolvimento do seu público-alvo, tão afeto aos temas e
disciplinas ofertados. O curso é previsto no PAEC/MAPA e
encaixa-se: no Programa de Gestão; no Projeto de Valorização
e Motivação; na Ação de Formação e Ambientação. Visa o
desenvolvimento das seguintes Competências:
Acompanhamento com foco em resultados; Planejamento com
foco em resultados; Decisões estratégicas e Inovação.



Objetivos

Ampliar a competência de servidores e
empregados públicos federais para
gerenciarem e atuarem como agentes de
gestão de políticas públicas para o setor
agropecuário, visando a melhoria dos
processos, com ações transversais e
integradoras no âmbito federal, estadual
e municipal.



Grade de disciplinas

As atividades e o conteúdo do curso
estão organizados conforme a
estrutura que se segue. Recomenda-se
garantir uma articulação dos diferentes
conteúdos obrigatórios:



CH = Carga horária em horas

Sequência Disciplinas CH

1 Agricultura e ambiente 36

2 Sistemas agrícolas e agroindustriais no Brasil 30

3 Governança em políticas públicas 30

4 Políticas agropecuárias no Brasil 30

5 Economia e políticas públicas agropecuárias 30

6 Regulação do setor agropecuário 24

7 Políticas ambientais e agricultura 24

8 Políticas de desenvolvimento rural 27

9 Análise de políticas para o setor agropecuário 30

10 Segurança jurídica: terra, trabalho e renda 18

11 Gestão de riscos e seguro agrícola 18

12 Gestão e inovação tecnológica na agricultura 15

13 Metodologia de pesquisa 24

14 Oficina de políticas agropecuárias 18

15 Palestras em políticas agropecuárias 15

Total 369

.



Disciplinas



1. Agricultura e Ambiente (36 horas)

Ementa: Noções de história da agricultura. Agroecossistemas:
fatores físicos, químicos, biológicos, socioeconômicos e
territoriais. Características e interações nos agroecossistemas
tropicais. Questão ambiental e desenvolvimento: evolução,
fatores antrópicos de desequilíbrio ambiental (extinções,
destruição de habitats e mudanças climáticas) e cenários para
o planeta Terra. Bases teóricas da sustentabilidade:
ecossistemas e agroecossistemas; sistemas autônomos x
sistemas heterônomos. Visão energética da agricultura.
Intensificação da produção x diversificação da produção.
Multifuncionalidade da agricultura. Serviços ambientais.
Agricultura e patrimônio imaterial. Segurança alimentar x
segurança do alimento.



2. Sistemas agrícolas e 
agroindustriais (30 horas)

Ementa: Diversidade e complexidade de sistemas agrícolas
utilizados no Brasil: ambiente, terra e homem. Sistemas de
redução x sistemas de convivência. Agricultura e pecuária.
Monocultivos, policultivos e sistemas integrados. Sistemas
agroindustriais e cadeias produtivas: setor sucroalcooleiro,
cadeia de carnes, leite e derivados, setor hortifrutigranjeiro,
setor madeireiro, cadeia de fumo. Agricultura familiar e
agricultura orgânica. Agronegócio da soja e do milho.
Agricultura urbana e periurbana. Organizações setoriais e
cooperativas. Tendências nacionais e internacionais no setor.



3. Governança em políticas 
públicas (30 horas)

Ementa: Conceitos de Estado e governo. Conceitos de 
instituições públicas e políticas públicas. Conceito de 
Governança. Gestão pública: origem e desenvolvimento. 
Escolas, perspectivas teóricas, experiências contemporâneas 
e debates sobre gestão pública e reformas administrativas. 
Principais características das relações entre Estado e 
sociedade no período recente. Cooperativismo e parcerias 
público-privadas. Etapas da política pública: identificação de 
demandas e definição da agenda, formulação, implantação e 
avaliação. Análise sobre políticas públicas: do positivismo ao 
pós-positivismo. Estado em rede. Descentralização e 
coordenação. Novos instrumentos de políticas públicas não-
hierárquicas.



4. Políticas agropecuárias no 
Brasil (30 horas)

Ementa: Políticas de desenvolvimento, políticas de defesa e 
políticas de incentivo. Atores e seus interesses na intervenção 
do Estado. Formulação de políticas públicas. Relação entre 
ciência e política pública. Importância de evidências para 
formulação de políticas públicas. Construção de políticas 
baseadas em evidências. Tipologias de políticas públicas para 
agricultura: crédito rural; zoneamento agrícola; seguro rural; 
comercialização; preço mínimo; programas especiais de 
fomento setorial e de fomento regional. Câmaras setoriais e 
câmaras temáticas: função e atuação. Políticas voltadas para 
a agricultura familiar. Estudos de casos a serem definidos com 
a turma.



5. Economia e políticas 
agropecuárias (30 horas)

Ementa: Estado e globalização. Fundamentos de macro e de 
microeconomia.  Natureza e funções de intervenção do Estado na 
economia. Falhas de mercado x falhas de governo. Distinção entre 
agropecuária e agronegócio. Participação da agropecuária e do 
agronegócio no PIB brasileiro. Funções clássicas da agropecuária no 
processo de desenvolvimento econômico. Interação entre agropecuária 
e o processo de industrialização. Papel dos incentivos. Livre comércio, 
protecionismo e subsídios agrícolas. Instrumentos de política econômica 
que afetam a agropecuária: política fiscal, política monetária, política 
cambial, política de rendas, política comercial, política de crédito rural, 
política de preços mínimos, política de pesquisa e extensão rural, 
políticas específicas para alguns produtos (café, açúcar e trigo) e insumos 
(fertilizantes e equipamentos), política de uso de recursos florestais. 
Estudos de casos a serem definidos com a turma.



6. Regulação no Setor 
Agropecuário (24 horas)

Ementa: Serviços públicos e regulação estatal no setor 
agropecuário: controvérsias e limitações. Dispositivos 
constitucionais e legais no setor agropecuário. Normatização de 
serviços vinculados ao setor agropecuário. Lei Agrícola (Lei nº 
8.171/91). Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64). Lei do Crédito 
Rural (Lei nº 4.829/65). Plano Agrícola e Pecuário. Conselho 
Monetário Nacional e resoluções que afetam o setor 
agropecuário. Zoneamento agrícola. Legislação ambiental em 
áreas rurais: CAR, APP e Novo Código Florestal. Regulamento e 
inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. 
Estrutura legal para produtos de origem vegetal. Normatização 
de insumos agrícolas e pecuários. Defesa agropecuária: 
instrumentos legais, gestão e fiscalização. Legislação do trabalho 
rural. Estudos de casos a serem definidos com a turma.



7. Políticas ambientais e 
agricultura (24 horas)

Ementa: Tipo de política ambiental: instrumentos de 
comando e controle (limites para emissão de poluentes, 
estabelecimento de normas técnicas, licenças e exigências 
ambientais, cotas de extração para recursos naturais) e 
instrumentos econômicos (taxação, subsídios, mercado para 
poluição). Licenças ambientais. Política Nacional para os 
Recursos Hídricos. Regulamentações para poluição do solo e 
resíduos sólidos. Código Florestal. Cadastro ambiental rural. 
Estudos de impacto ambiental: potencial e fragilidades.



8. Políticas de desenvolvimento rural (27 
horas)

Ementa: Promoção da educação no campo. Promoção da 
igualdade de gênero, de raça e de etnia no meio rural. 
Cooperativismo. Assistência técnica e extensão rural. 
Reordenamento agrário. Políticas para sistemas de base 
familiar. Políticas de segurança alimentar e nutricional. 
Políticas de desenvolvimento territorial. Pagamento de 
serviços ambientais. Políticas de saúde rural. Políticas 
habitacionais para o meio rural. Políticas de armazenamento 
de produtos agrícolas, escoamento da produção 
(infraestrutura e logística) e abastecimento.



9. Segurança jurídica: terra, trabalho e renda (18 horas)

Ementa: Reforma agrária x invasão de terras. Demarcação de 
terras indígenas; comunidades quilombolas e comunidades 
tradicionais; regularização de terras na Amazônia. Unidades 
de conservação. Uso de terras na faixa de fronteira. Legislação 
do trabalho rural. Violência no campo. Regulação de 
mercado. Renda no setor agrícola: desigualdades; 
distribuição; políticas. 



10. Análise de políticas para o 
setor agropecuário (30 horas)

Ementa: Ciclo da política: formação da agenda, formulação, 
implantação e avaliação. Tipologias de políticas públicas. 
Processos e agentes na escolha de políticas públicas (partidos 
políticos, grupos de interesse, burocracias, instituições). 
Modelos de tomada de decisão: racional, institucionalista, 
incremental e suas variantes. Dilemas associados à definição 
de políticas públicas. Análises de políticas que afetam o setor 
agropecuário, a serem definidas com a turma.



11. Gestão de riscos e seguro 
agrícola (18 horas)

Ementa: Setor agropecuário: importância e volatilidade. 
Riscos no setor agropecuário: de produção, de mercado e no 
ambiente de negócios. Instrumentos de gestão de riscos: 
investimentos, assistência técnica, políticas. Atores na gestão 
de riscos: produtores rurais, setor privado, setor público. 
Estratégias de gestão de riscos:  mitigação, transferência, 
resposta. Seguro agrícola e garantia de preço.  Políticas e 
programas públicos de gestão de riscos agropecuários no 
Brasil. Desafios na gestão de riscos. 



12. Gestão e inovação tecnológica no setor 
agropecuário (15 horas)

Ementa: Papel da ciência e da tecnologia na modernização 
tecnológica da agricultura. Inovação tecnológica como 
estratégia para a competitividade. Tecnologia x aumento da 
produtividade. Sistemas sustentáveis de produção e efeito 
poupa terra. Tecnologias de informação e comunicação, 
tecnologias baseadas em inteligência artificial, 
biotecnologias, nanotecnologias e tecnologias geoespaciais. 
Papel do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. Análise 
e estratégia tecnológica. Análise de rotas tecnológicas. 
Tecnologias agroindustriais básicas: metrologia, normalização, 
certificação, informação tecnológica, design e propriedade 
intelectual. 



13. Metodologia de pesquisa e análise de 
dados (24 horas)

Ementa: Ciência: senso comum e ciência, tipos de conhecimento, 
método científico, ciência e espírito científico. Introdução à pesquisa 
científica. Planejamento da pesquisa cientifica (finalidades, tipos, etapas, 
projeto e relatório). Levantamento de informações para pesquisa. 
Problema e hipóteses de pesquisa. Tipos de dados: qualitativos e 
quantitativos. Cientificidade do método qualitativo: da entrevista à 
análise documental. Posturas epistemológicas para a análise qualitativa: 
interpretativismo, positivismo, crítica. Métodos descritivos e métodos 
dedutivos. Medidas básicas em dados quantitativos: média, mediana, 
moda, variância e desvio padrão. Histogramas. Variáveis aleatórias: 
conceito, valor esperado, principais variáveis aleatórias contínuas e 
discretas. Orientação metodológica para a elaboração do trabalho de 
conclusão do curso. Elaboração de monografias e textos científicos. 
Normas da ABNT. Pesquisa e revisão de literatura. Orientação para 
apresentação pública de trabalhos de pesquisa.



14. Oficina de políticas agropecuárias (18 
horas)

Objetivo: Estimular o senso crítico e as competências para 
planejamento e tomada de decisão com relação a elaboração 
de projetos de políticas públicas para o setor agrícola. 

Ementa: Livre.

Estratégia: A turma poderá ser dividida em grupos e cada 
grupo deverá elaborar uma proposta de adequação de uma 
política existente ou elaborar nova proposta, envolvendo 
etapas de planejamento, formulação e acompanhamento. 
Sugere-se que seja previsto um tempo ao final da Oficina para 
discussão das propostas e de seu processo de construção.



15. Palestras em gestão de 
políticas públicas (18 horas)

Objetivo: Palestras sobre temas relacionados com o curso, 
dadas por convidados da ENAP, visando estimular a análise 
crítica, a aplicação de conhecimentos adquiridos.

Ementa: Temas a serem definidos pela coordenação do curso 
em conjunto com a turma, dentro dos seguintes eixos: 
Agricultura Familiar, Defesa Agropecuária, Relações 
Federativas, Relações Internacionais e Cenários Futuros.



Obrigada!

Escola Nacional de Gestão Agropecuária (Enagro)

55-61-3218-2300

Luciana Gomes Rodrigues – Coordenação-Geral

Veruska da Silva Costa – Elaboração


