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TECNÓLOGO EM GESTÃO COMERCIAL 
DISCIPLINAS CH SEM  CHSEM  

Inglês para Negócios I 40 1  

Leitura e Produção textual I 40 1  

Matemática 80 1  

Filosofia e Ética 80 1  

Informática Aplicada 80 1  

Teoria Geral da Administração 80 1 400 

Liderança e Negociação 80 2  

Metodologia para Elaboração de Projeto 40 2  

Gestão de Serviços  40 2  

Comunicação Empresarial 40 2  

Estratégia de Marketing para Precificação 80 2  

Empreendedorismo e Novos Negócios 80 2  

Contabilidade e Custos 80 2 440 

Pesquisa de Mercado e Comportamento do Consumidor 80 3  

Marketing de Varejo e Serviços 80 3  

Gestão de Pessoas  80 3  

Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos 80 3  

Direito Empresarial e do Consumidor 80 3  

Projeto Tecnológico I 40 3 440 

Formação e Gestão de Equipes Comerciais 80 4  

Responsabilidade Socioambiental 40 4  

Economia e Mercado 80 4  

Matemática Financeira 80 4  

Planejamento e Gestão empresarial 80 4  

Tecnologia da Informação Optativa 40 4  

LIBRAS Optativa 40 4  

Projeto Tecnológico II 40 4 440 

Carga Horária Total 1720h   
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Disciplina 

 Inglês para 
Negócios I 

Curso 

Gestão Comercial 

Período 

1º  semestre 

Carga Horária Semanal  -   2h/aula         Carga Horária Semestral  -   40h/aula 

Ementa 

Desenvolver, nos alunos, as habilidades linguísticas seguintes: ler, ouvir (compreender) e falar em 
língua inglesa. A aprendizagem terá como foco estruturas básicas da língua inglesa para comunicação 
cotidiana e informal e o desenvolvimento de competências de leitura instrumental de textos com 
conteúdos variados. Além do desenvolvimento de autonomia e autodisciplina com relação ao seu 
aprendizado. Aprender estruturas, vocabulário, gramática e pronúncia relacionada às seguintes 
capacidades: ouvir, falar, escrever. O conteúdo aborda:  aceitar e recusar um convite, apresentar-se, 
convidar alguém, cumprimentar, dar e pedir informações sobre nacionalidade, descrever 
características físicas e estado de espírito, descrever suas habilidades, informar o número do telefone 
e tomar notas, expressar preferências e opinião, falar sobre seu dia a dia, falar sobre sua profissão e 
para quem trabalha, nomear objetos de trabalho de escritório e pedir desculpas. 

Objetivo Geral: 

Desenvolver, nos alunos, as habilidades linguísticas seguintes: ler, ouvir (compreender) e falar em 
língua inglesa. A aprendizagem terá como foco estruturas básicas da língua inglesa para comunicação 
cotidiana e informal e o desenvolvimento de competências de leitura instrumental de textos com 
conteúdos variados. Além do desenvolvimento de autonomia e autodisciplina com relação ao seu 
aprendizado. 
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LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL I 

 

1◦ Semestre 

Carga Horária Semanal: 2 h/a                                       Carga Horária Semestral: 40 h/a 

Objetivos:  

Ser capaz de empregar com desembaraço a Língua Portuguesa nas diversas situações de comunicação. 

Ementa: 

Reflexão sobre a língua e seus usos em diferentes situações cotidianas. Aprofundamento da 
competência escritora e leitora. Produção, Revisão e Reescrita de Textos.  Estudo da norma padrão: 
ortografia, acentuação, uso dos tempos e modos verbais, colocação pronominal, conjunções e 
valores dos conectivos no texto, regência e crase, concordância verbal e nominal (principais casos); 
ortografia e acentuação.  Estudo da sintaxe: sujeito e predicado.  As normas linguísticas: variedades 
geográficas e socioculturais. A norma culta e o conceito de erro na língua portuguesa. Critérios para a 
conceituação de erro linguístico. Elementos da comunicação: funções da linguagem (Jakobson). 
Denotação e conotação. Diferenciação de fichamento, resumo e resenha.  A construção da 
argumentação e os aspectos étnico-raciais, história e cultura indígena e afro-brasileira e aspectos 
socioambientais. 

Leitura e Escrita de Textos Multimodais.  

Objetivos 

Aprofundar a competência  escritora e leitora dos alunos e a capacidade de empregar 
adequadamente a língua nas diversas situações de comunicação. 

 

 

MATEMÁTICA 1o Semestre 

Carga Horária Semanal: 4 h/a                Carga Horária Semestral:80  h/a. 

Objetivos:  

Desenvolvendo o raciocínio lógico, aplicar e operar com formulações matemáticas dentro de 
sua área de atuação. 

Ementa: 

Esta é uma disciplina que habilita o estudante a aplicar dos conceitos e técnicas de aritmética e 
álgebra em diversas situações práticas relacionadas à área da administração e gerenciamento. 
O conteúdo consiste em: expressões aritméticas, razão, proporção, potenciação, radiciação, 
produtos notáveis, fatoração, expressões algébricas, conjunto, funções, domínio, imagem e 
contradomínio, matrizes, determinantes e sistemas lineares. 
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FILOSOFIA E ÉTICA 1o Semestre 

Carga Horária Semanal: 4h/a          Carga Horária Semestral: 80  h/a 

Objetivos:  

Discernir as condutas éticas e não éticas nas práticas de gestão. 

Ementa: Desenvolver temas e assuntos de Filosofia e Ética, que possam ampliar as habilidades 
de reflexão do futuro gestor, a saber: As noções gerais de história da Filosofia. A relação 
Sujeito-objeto. Lógica. Falácias. Dedução, Indução e Hipóteses. Filosofia da linguagem. Teoria 
do Conhecimento. Ética, Filosofia Política e Filosofia do Direito, Filosofia da Administração. 
Filosofia, Visão e Missão das empresas. Temas tratados em forma de discussões e análise de 
situações que envolvam as culturas nacionais e as culturas organizacionais das empresas 
brasileiras. Aspectos étnico-racial, história e cultura indígena e afro-brasileira contextualizados 
no ambiente corporativo. 
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INFORMÁTICA APLICADA 1o Semestre 

Carga Horária Semanal:4 h/a                Carga Horária Semestral: 80 h/a. 

Objetivos: 

Conhecer os princípios e as ferramentas básicas de informática. 

Ementa: 

Histórico e evolução da Informática. Sistemas Operacionais: MS-DOS, Windows e Linux. 
Aplicativos para Escritório: Processador de texto, Planilha Eletrônica e Gerador de Slides. 
Internet. Mídias e redes sociais. 

 

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 1o Semestre 

Carga Horária Semanal:4 h/a                 Carga Horária Semestral:80 h/a. 

Objetivos:  

Conhecer os atuais modelos de administração bem como os pressupostos que os sustentam, 
para aplicação nas empresas ou para melhor compreensão das organizações. 

Ementa: 

Para que o aluno incorpore a competência estabelecida para esta disciplina, serão abordados 
os conteúdos seguintes: 

Evolução do pensamento administrativo. Fundamentos da Administração. Direção: conceito e 
natureza; autoridade e responsabilidade; delegação de autoridade; motivação, comunicação e 
liderança; qualidade de direção, processo de tomada de decisão. Administração Participativa. 
Controle: conceitos básicos. Padrão de desempenho, medida, interpretação de resultados, 
ações corretiva. Cronograma e orçamento: conceitos, pert/COM, orçamento. Administração 
por Objetivos, razões para uso. Coordenação: conceito, mecanismos e comunicação. 
Ambiente: Teoria dos Sistemas; Abordagem Contingencial; Visão Holística; Análise PFOA. Plano 
de Negócio. Tendências atuais da Administração: Qualidade total: Administração Japonesa, 
Gestão da qualidade total; Benchmarking; Aperfeiçoamento dos processos: Reengenharia, 
downzising. A Nova Administração: Administração Empreendedora; Organizações que 
aprendem; Globalização: definição, panorama geral, vantagens e riscos. 
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METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 2o Semestre 

Carga Horária Semanal:2 h/a                Carga Horária Semestral:40 h/a. 

Objetivo Geral: 

Capacitar o aluno para elaborar projetos. 

Ementa: 

O que é projeto. Por que fazer projetos. Principais processos da administração de um projeto. 
Roteiro para administração de projetos. Plano e proposta de projeto. PMBOK. Etapas de 
Projetos. 
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Disciplina 

Gestão de Serviços  

Curso 

Administração 

 

Período 

2º. semestre 

Carga Horária Semanal  -     2 h/aula Carga Horária Semestral  - 40 h/aula 

Ementa 

Entendimento sobre a área de Serviços e seus fundamentos. Estratégia e desenho da área. 
Revisão sobre plano de negócios de serviços e sobre formação de preços de serviços e gestão 
financeira.  Caracterização de marketing de serviços. Canais físicos e eletrônicos de 
distribuição dos serviços. Operações de serviços englobando demanda e capacidade. Modelos 
de referência de gestão de serviços e gestão da qualidade e produtividade dos serviços. 

Objetivos 

Transmitir conhecimento sobre os fundamentos de Gestão de Serviços proporcionando uma 
cobertura da estratégia inicial, planejamento incluindo precificação e gestão financeira, 
abordagem de operações, marketing para serviços e canais de distribuição. Elaborar um Plano 
de Negócio envolvendo e-services. 

 

 

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 2º Semestre 

Carga Horária Semanal: 2h/a                          Carga Horária Semestral: 40 h/a. 

Objetivos: 

Conhecer os principais conceitos e o funcionamento da comunicação empresarial e reconhecer 

que essa dimensão, integrada à estrutura organizacional, é um dos fatores responsáveis pela 

construção da imagem organizacional no mercado. 

Ementa:  

Conceitos, características e tipos de organizações; Comunicação organizacional: surgimento, 

evolução e tendências; O sistema de comunicação nas organizações; Os meios de comunicação 

nas organizações; Comunicação interna; Comunicação Integrada, Comunicação de Marketing 

como Diferencial estratégico; A responsabilidade socioambiental como fator de projeção da 

imagem da organização; Administração estratégica da comunicação e a definição de políticas. 

Relatórios de sustentabilidade e relato integrado.  
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ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA PRECIFICAÇÃO 2o Semestre 

Carga Horária Semanal:2 h/a                           Carga Horária Semestral:40  h/a. 

Objetivos: 

 Desenvolver no futuro gestor a capacidade para elaborar e implementar estratégias de 
marketing para fixação de preços dos produtos e serviços. 

Ementa: 

Para que o aluno incorpore a competência estabelecida para esta disciplina, serão abordados 
os conteúdos seguintes: 

Conceito de Marketing; Segmentação e formas de abordagem no mercado; Potencial e 
demanda de mercado; Estratégias de posicionamento do mercado; Os mercados e seu 
comportamento no tocante à percepção de valor; Competitividade; Decisões de marketing: 
produto, preço, praça e promoção; Formação do preço de venda; Custos fixos, variáveis, 
diretos e indiretos e o impacto na formação dos preços; O impacto dos impostos na formação 
de preços; Análise do ponto de equilíbrio. Gerência estratégica de marketing; Detecção de 
oportunidades no mercado; Desenvolvimento de novos produtos/serviços; Ciclo da vida do 
produto/serviço e o preço adotado; Planejamento e sistema de lançamento de 
produto/serviço; Estratégias de fixação de preços; Estratégias de adequação de preços; 
Estratégias de marketing para precificação; Promoção e propaganda. 
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CONTABILIDADE E CUSTOS 2o Semestre 

Carga Horária Semanal:4 h/a                Carga Horária Semestral:80  h/a. 

Objetivos: 

Conhecer os conceitos, as funções e as aplicações da contabilidade bem como as técnicas de 
apuração de custos, a fim de que o futuro gestor, conhecendo esse ferramental, possa 
melhorar a qualidade de sua decisão no âmbito comercial. 

Ementa: 

Para que o aluno incorpore a competência estabelecida para esta disciplina, serão abordados 
os conteúdos seguintes: 

Noções Preliminares de Contabilidade; Grupos interessados nas informações e finalidades para 
as quais se usa a informação contábil; Funções da Contabilidade; Estática Patrimonial; Conceito 
de Liquidez; Fontes de Patrimônio; Líquido e equação fundamental do patrimônio;  Estrutura 
do Balanço; Procedimentos Contábeis;  Método das Partidas Dobradas; Variações do 
Patrimônio Líquido; Introdução à Demonstração do Resultado do Exercício;  Registro das 
operações normais do exercício; Regime de competência e regime de caixa; Características 
Qualitativas das Demonstrações Contábeis;  Operações com Mercadorias; Controle de 
estoques; Importância da exatidão do inventário; Fatos que alteram os valores de compras e 
vendas no estoque; Estrutura das Demonstrações Contábeis; Critérios de classificação dos 
elementos patrimoniais;  Demonstração do Resultado do Exercício; Como levantar o Balanço 
Patrimonial; Outras Demonstrações Contábeis e Notas explicativas; Pesquisa de preços da 
concorrência; Como calcular os custos dos produtos/serviços; Custeio direto e por absorção; 
Contabilização dos gastos com materiais, mão de obra e demais custos; Tratamento dos 
impostos na aquisição de materiais; Instrumentos de controle e ferramenta para tomada de 
decisões; Custeio variável; Margem de contribuição; Ponto de equilíbrio; Grau de alavancagem; 
Comparação do custo com o preço do mercado concorrente. 
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 PESQUISA DE MERCADO E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 3o Semestre 

Carga Horária Semanal:4 h/a                           Carga Horária Semestral:80  h/a 

Objetivos: 

Conhecer os pressupostos do comportamento do consumidor para que o futuro gestor possa 
implementar estratégias nessa área.  

Ementa: 

Para que o aluno incorpore a competência estabelecida para esta disciplina, serão abordados 
os conteúdos seguintes: Fatores que influenciam o comportamento do consumidor: fatores 
culturais, sociais, pessoais e psicológicos; Arquétipos de Marketing; Papeis de compra; 
Comportamento de compra; Estágios no processo de compra; Comportamento pós-compra; O 
marketing de relacionamento como prático para influenciar o comportamento do consumidor. 
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MARKETING DE VAREJO E SERVIÇOS 3o Semestre 

Carga Horária Semanal:2 h/a                Carga Horária Semestral:40  h/a. 

Objetivos: 

Conhecer os fundamentos do marketing de varejo para que o futuro gestor possa implementar 
estratégias nessa área.  

Ementa: 

Para que o aluno incorpore a competência estabelecida para esta disciplina, serão abordados 
os conteúdos seguintes: Varejo: conceito, tipos e tendências; Sistemas de informações de 
marketing e pesquisa de mercado: componentes, características e uso; Consumidor de varejo: 
características e comportamento de compra; Estratégias de marketing no varejo; Estrutura, 
planejamento e decisão sobre os produtos; Estratégias e objetivos da precificação e políticas 
de preços; Planejamento, estratégias e objetivos do marketing de varejo; Localização e canais 
de distribuição. 
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Disciplina 

Gestão de Pessoas     

Curso 

Gestão Comercial 

Período 

3o.semestre 

Carga Horária Semanal  -           4h/ aula 

 

Carga Horária Semestral  -  8h/ aula 

Ementa 

Tendências da Gestão de Pessoas. Gestão estratégica de pessoas. A missão Área de Gestão de 
Pessoas (AGP) e suas funções de staff. Processos de recrutamento e seleção de pessoal, 
processos de descrição e análise de cargos, avaliação de desempenho, sistemas de 
remuneração e benefícios, o mercado de trabalho e o papel do RH como negociador nas 
relações trabalhistas. Cultura Organizacional. Formas de avaliação de pessoal. Plano de 
Carreira. Teletrabalho. Qualidade de vida no Trabalho. Gestão da carreira. 

Objetivos  

Geral 

Oferecer aos alunos um panorama das funções da Gestão de Pessoas nas empresas. 

Apresentar, aos alunos, o modelo de Gestão de Pessoas por Competências. 
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LOGÍSTICA E GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 3o Semestre 

Carga Horária Semanal:4h/a                           Carga Horária Semestral:80  h/a. 

Objetivos:  

Desenvolver no futuro gestor a capacidade para gerir a cadeia de suprimento e logística de sua 
organização. 

Ementa: 

Para que o aluno incorpore a competência estabelecida para esta disciplina, serão abordados 
os conteúdos seguintes: 

Introdução: definições, fluxo físico e fluxo de informações, níveis de planejamento, decisões 
típicas; Simulação de cadeia de suprimentos; Planejamento agregado em cadeias de 
suprimentos; Nível de serviço, previsão de demanda em cadeias de suprimentos; Estratégias e 
gestão de estoques em cadeia de suprimento; Modos de transporte; Movimentação e 
armazenagem de materiais; Sistemas logísticos; Portos, Aeroportos, Centros de Distribuição e 
Cross Dock; Embalagens e Equipamentos; Tecnologias e parcerias na cadeia de suprimentos; 
Governança e coordenação; Avaliação de desempenho; Equilíbrio econômico e financeiro; 
Compras; Global Sourcing e Global Logística; Logística reversa, logística de reparos e logística 
emergencial. 

 

DIREITO EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR 3o Semestre 

Carga Horária Semanal:4 h/a                           Carga Horária Semestral:80  h/a 

Objetivos: 

Capacitar o futuro gestor a utilizar conceitos e princípios básicos do direito empresarial e do 
consumidor em sua área de atuação profissional.  Debater o princípio constitucional de 
respeito à dignidade humana. 

Ementa: 

Objeto do Direito Empresarial; Tipos de Pessoas Físicas: limitada, sociedades anônimas, 
sociedade civil, etc.; Teoria dos atos de comércio e teoria da empresa; Atividades econômicas e 
civis; Autonomia do Direito Empresarial; Pressupostos constitucionais do regime jurídico-
empresarial; Direito Econômico e concorrência desleal; Proibidos de exercer a empresa.; 
Obrigações e Contratos; Títulos de Crédito; O Código de Defesa do Consumidor; Direitos do 
consumidor: Noções Introdutórias e Conceitos Básicos; Responsabilidade por vício do produto  
e do serviço; Decadência e prescrição; Desconsideração da personalidade jurídica; Proteção 
contratual; Sistema nacional de defesa ao consumidor; Defesa do consumidor em Juízo. O 
respeito à dignidade do consumidor à luz da Constituição Federal vigente e a indenização por 
danos material e moral. Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, associando ao 
ambiente corporativo. Princípio constitucional de respeito à dignidade humana, que veda 
qualquer forma de discriminação, entre elas, étnico-racial, cultural, e outras, das quais são 
passíveis de crimes inafiançáveis e indenizações por dano material e moral. 
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PROJETO TECNOLÓGICO I 3o Semestre 

Carga Horária Semanal:2 h/a                 Carga Horária Semestral:40  h/a. 

Objetivos: 

Desenvolver no futuro gestor a capacidade de elaborar projetos empresariais, dado que as 
organizações estão cada vez mais atuando sob projetos, a fim de manter sintonia com o 
mundo de alta competição, de mudanças rápidas e de adaptações constantes. 

Ementa: 

A disciplina consiste em, de forma interdisciplinar, desenvolver, sob orientação do professor, 
um projeto de um produto, serviço ou processo no campo tecnológico de estudo. O projeto 
inicia-se em Projeto Tecnológico I e finaliza-se em Projeto Tecnológico II. 

 

Disciplina 

Formação e Gestão de Equipes 
Comerciais 

Curso 

Tecnologia em Gestão Comercial 

Período 

4o. semestre 

Carga Horária Semanal  -   4h/aula         

 

Carga Horária Semestral  -   80h/aula 

Ementa 

Para que o aluno desenvolva a competência estabelecida para esta disciplina, serão abordados os 
conteúdos seguintes: Entendimento dos conceitos da moderna gestão comercial, a responsabilidade 
e os atributos dos gestores e sua evolução com o passar do tempo. 

Conceitos e ciclo de venda B2B e B2C, uso de sistemas de informação CRM e funil de vendas, 
tratativas com compradores, vendas de serviços e suas características de intangibilidade, 
identificação, recrutamento e seleção de vendedores e representantes comerciais, estruturação e 
organização das equipes de vendas, determinação de comissões e suas nuances, leis das 
representações comerciais, conceitos de trade-marketing e sua interação com a área comercial, 
televendas e telemarketing atuando juntamente com equipes externas, modelos de remuneração 
das equipes comerciais, conceitos de formação de preços, elaboração de planos de vendas, utilização 
de KAMs (Key Account Managers), elaboração de roteiros de vendas, definição de metas e cotas de 
vendas, criação e análise de indicadores comerciais.   

Objetivos 

A disciplina de formação e gestão de equipes comerciais tem como objetivo oferecer uma visão geral 
da área para os alunos para que possam atuar como gestores em empresas comerciais ou de 
serviços, do setor varejista ou atacadista e de indústrias que comercializam seus produtos através de 
canais diretos ou indiretos. 
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Disciplina 

 Responsabilidade Socioambiental 

Curso 

Gestão Comercial 

Período 

4o. semestre 

Carga Horária Semanal  -           2h/aula 

 

Carga Horária Semestral  -  40h/ aula 

Ementa 

Apresentação do conteúdo do curso. Quais são as bases da RSA? De que modo pode existir Governança 
com Sustentabilidade? Como se dá a relação com fornecedores, clientes e comunidade, dentro da lógica da 
RSA? Como gerir os recursos naturais e os resíduos, nessa ótica?   

Objetivos 

Destacar através de quais critérios as organizações colocam a RSA dentro de suas estratégias de negócios e 
auxiliar o estudante na percepção desses critérios. 

 

 

ECONOMIA E MERCADO 4o Semestre 

Carga Horária Semanal:4h/a                          Carga Horária Semestral: 80h/a 

Objetivos:  

Conhecer os fundamentos básicos da economia e mercado, para ajudar o futuro gestor a 
fazer análise de cenários. 

Ementa:  

Para que o aluno incorpore a competência estabelecida para esta disciplina, serão abordados 
os conteúdos seguintes: A economia como sistema social aplicada; Sistema econômico; Como 
funciona o mercado nacional e global; Teoria da produção e dos custos; Noções de 
macroeconomia; Balança de pagamento; Taxas de câmbio; A economia do Brasil hoje. 
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Disciplina 

  Matematica Financeira 

Curso 

Gestão Comercial 

Período 

4o.semestre 

Carga Horária Semanal  -           4h/aula 

 

Carga Horária Semestral  -  80h/ aula 

Ementa 

Juros Simples, Descontos Simples, Juros Compostos, Descontos Compostos, Taxas Nominais, Taxas 
Efetivas, Taxas Equivalentes, Taxas Reais, Operações Postecipadas de Pagamentos, Operações 
Antecipadas de Pagamentos, Sistema de Amortização Francês (Price), Sistema da Amortização 
Constante - SAC, Sistema de Amortização Crescente - SACRE, Operações com Mercadorias, Taxa Interna 
de Retorno, Equivalência de Capitais na Capitalização Composta, Operações com Carência, Operações 
com Balão, Operações de Leasing, Operação 63 

Objetivos 

Capacitar o aluno para a utilização da Matemática Financeira como ferramenta indispensável ao seu 
bom desempenho profissional, seja como executivo financeiro em empresas comerciais, industriais, 
instituições financeiras ou como administrador do seu próprio negócio. Desenvolver a capacidade de 
raciocínio, tornando-o capaz de extrair conclusões corretas das diversas situações que o mercado 
financeiro apresenta. 



EMENTAS DO CURSO DE GESTÃO COMERCIAL 
 

 

 

Disciplina 

 Planejamento e Gestão Empresarial 

Curso 

Administração 

Período 

4o. semestre 

Carga Horária Semanal  -           4h/ aula 

 

Carga Horária Semestral  - 80 h / aula 

Ementa 

O novo ambiente de negócios e seus impactos no planejamento estratégico das organizações.Evolução do 
planejamento. Planejamento e gestão estratégica. Estratégia nas organizações, produtos/serviços e 
clientes. Visão estratégica do negócio. Missão Institucional. Análise de cenários. Análise do ambiente 
interno, análise do ambiente externo. Modelo das 5 forças de Porter. Matriz BCG. Modelo de Negócio. 
Configurações. Matriz de oportunidades X ameaças. Vantagens Competitivas. Visão do Futuro. Estratégia 
Competitivas. Tipos de estratégias empresariais frente ao cenário. O processo de elaboração do 
planejamento estratégico. Execução do Planejamento Estratégico: problemas e soluções 

 

Objetivos 

Geral: 

Ao final do curso, o aluno estará sensibilizado para a necessidade de a organização fazer seu planejamento 
estratégico, conhecer as principais escolas de planejamento e saberá como elaborar o planejamento 
estratégico de uma organização. 



EMENTAS DO CURSO DE GESTÃO COMERCIAL 
 

 

PROJETO TECNOLÓGICO II 4o Semestre 

Carga Horária Semanal:2 h/a                          Carga Horária Semestral:40  h/a 

Objetivos: 

Desenvolver no futuro gestor a capacidade de elaborar projetos empresariais, dado que as 
organizações estão cada vez mais atuando sob projetos, a fim de manter sintonia com o 
mundo de alta competição, de mudanças rápidas e de adaptações constantes.   

Ementa: 

A disciplina consiste em, de forma interdisciplinar, desenvolver, sob orientação do professor, 
um projeto de um produto, serviço ou processo no campo tecnológico de estudo. O projeto 
inicia-se em Projeto Tecnológico I e finaliza-se em Projeto Tecnológico II. 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (optativa) 4o Semestre 

Carga Horária Semanal:2h/a                                    Carga Horária Semestral:40  h/a 

Objetivo Geral: 

Conhecer o estado atual e as tendências futuras das tecnologias de informação para adequá-
las ao exercício profissional.  

Ementa: 

O contexto tecnológico; As transformações sociais diante da tecnologia; Tecnologias da 
informação e da comunicação no organizacional; Tecnologia, trabalho e formação profissional; 
Mídias sociais; Comércio eletrônico. 

 

LIBRAS (optativa) 4o Semestre 

Carga Horária Semanal:2h/a                                    Carga Horária Semestral:40  h/a 

Objetivos:  

Conceber que a diversidade entre as pessoas precisa de profissionais que tratem das questões 
referentes a Língua de Sinais Brasileira – LIBRAS; Capacitar a habilidade de reflexão sobre a 
questão das múltiplas linguagens, assim como a Gramática da Língua de Sinais; Fornecer 
habilidades para desenvolver as questões pertinentes ao ensino da Língua de Sinais. 

Ementa: 

A organização e o fortalecimento de subsídios teóricos e práticos aos formadores e 
multiplicadores da Língua de Sinais (nesse caso os intérpretes e profissionais que atuam em 
salas especiais e/ou inclusiva) estruturá-los de uma forma que possam se sentir mais seguros 
de seus trabalhos e abordagens pedagógicas sobre a surdez, de estudos na graduação. 
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