
EMENTAS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

DISCIPLINA CR HR FORMAÇÃO 

Matemática  8 80 Complementar 

Informática Aplicada 8 80 Estudos Quantitativos e 
suas Tecnologias 

Filosofia e Ética 8 80 Básica 
Teoria Geral da Administração  8 80 Profissional 
Leitura e Produção Textual I   4 40 Complementar 
Inglês para Negócios I 4 40 Complementar 

  40 400   
Contabilidade e Custos 8 80 Básica 
Administração de Materiais e Patrimônio 4 40 Profissional 
Liderança e Negociação 8 80 Básica 
Gestão de Serviços 4 40 Profissional 
Empreendedorismo e Novos Negócios 8 80 Profissional 
Leitura e Produção Textual II 4 40 Complementar 
Inglês para Negócios II 4 40 Complementar 

  40 400   
Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos 8 80 Profissional 
Psicologia Aplicada 8 80 Básica 
Instituição Direito Público e Privado 8 80 Básica 
Administração Financeira  8 80 Profissional 
Sociologia e Multicultura 8 80 Complementar 

  40 400   
Estatística  8 80 Básica 
Legislação Social e do Trabalho 8 80 Profissional 
Planejamento e Gestão Empresarial 8 80 Profissional 
Matemática Financeira 8 80 Profissional 
Metodologia de Pesquisa Científica 4 40 Complementar 
Responsabilidade Socioambiental 4 40 Complementar 

  40 400   
Economia  8 80 Básica 
Administração Orçamentária 8 80 Profissional 
Inglês para Negócios III 4 40 Básica 
Leitura e Produção Textual III 4 40 Profissional 

Administração de Sistemas de Informação 8 80 Estudos Quantitativos e 
suas Tecnologias 

Gestão de Pessoas I 8 80 Profissional 
  40 400   
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Economia Brasileira 8 80 Básical 
Marketing I 8 80 Profissional 
Direito Comercial e Tributário 8 80 Profissional 
Gestão de Pessoas II 8 80 Profissional 
Métodos Quantitativos 8 80 Básica 

  40 400   
Administração da Produção e Operações 8 80 Profissional 
Seminários de Administração, Tecnologia e 
Inovação 8 80 Estudos Quantitativos e 

suas Tecnologias 
Marketing II 8 80 Profissional 
Contabilidade Gerencial 8 80 Profissional 
Trabalho de Conclusão de Curso I 4 40 Profissional 
Leitura e Produção Textual IV 4 40 Profissional 

  40 400   
Tecnologias da Informação  8 80 Básica 
Modelos Contemporâneos de Organização 8 80 Profissional 
Mercado de Capitais 4 40 Profissional 
Jogos de Empresa 8 80 Profissional 
Trabalho de Conclusão de Curso II 4 40 Profissional 
Estágio Curricular Supervisionado a ser 
realizado a partir do quinto semestre 30 300 Profissional 

Inglês para Negócios IV/ Libras (optativa) 4 40 Complementar 
Totais Parciais 66 660   
TOTAL ACUMULADO 342 3.460   
Atividades Complementares 200   
TOTAL GERAL 3.660   
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Disciplina 

Matemática        

Curso 

 

Administração 

Período 

1o. semestre 

Carga Horária Semanal -           4h/aula 

 

Carga Horária Semestral   80h/aula 

Ementa 
A disciplina objetiva capacitar ao estudante para a aplicação dos conceitos e técnicas de 
álgebra, cálculo diferencial e integral em diversas situações práticas relacionadas à área da 
administração e gerenciamento. O conteúdo consiste em: Conjunto, funções, domínio, 
imagem e contradomínio, matrizes, determinantes, sistemas lineares, limite, derivada, 
integral. 
Objetivos 
 Geral: 
Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação do estudante para o uso 
das técnicas de cálculo diferencial e integral, que o aluno utilizará como subsídio para 
assuntos em sua vida profissional e em outras disciplinas como fundamento para assuntos 
matemáticos mais elaborados. Para atingir este objetivo é imprescindível a revisão de 
conceitos da álgebra vistos na educação básica, bem como as propriedades operatórias da 
potenciação e radiciação e o estudo das funções e suas aplicações. 
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Disciplina 

 Informática Aplicada     

Curso 

Administração 

Período 

1o.semestre 

Carga Horária Semanal  -        4h/aula    

 

Carga Horária Semestral  - 80h/aula 

Ementa 

Sistemas Operacionais: MS-DOS, Windows e Linux. Internet: tecnologia, uso e recursos 
disponíveis. Aplicativos para Escritório (MS-Office e Open Office): Processador de texto: Ms 
Word e Open Office Writer. Planilha Eletrônica: Ms Excel e Open Office Calc. Gerador de Slides 
(Apresentação): Ms Power Point e Open Office Impress. Noções gerais de Bancos de Dados: 
dados, informação, registro, arquivo, estruturação de banco de dados, etc. Recursos e 
aplicações para EaD. Internet, caracteristicas, funcionamentos, utilização. 

 

Objetivos  

Compreender o funcionamento de recursos básicos da Informática e identificar o melhor 
recurso para cada situação presente no dia a dia de um escritório. 

 
 

 

Disciplina 

 Filosofia e Ética 

Curso 

Administração 

Período 

1o.semestre 

Carga Horária Semanal  -           4h/ aula Carga Horária Semestral  - 80h aula 

Ementa 

Desenvolver temas e assuntos de Filosofia e Ética, que possam ampliar as habilidades de 
reflexão do futuro administrador de empresas, ou seja: 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 

Objetivo Geral: 

Proporcionar ao aluno as condições necessárias para a ampliação de sua capacidade de reflexão e 
análise crítica, da realidade vivida e reconhecida, através da Filosofia. Durante o decorrer do ano letivo, 
o aluno deverá primeiramente vencer a resistência natural em estudar filosofia num curso de 
administração de empresas para que possa gradualmente desenvolver três importantes pontos: a 
capacidade de ler, raciocinar e se expressar. 
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Disciplina 

Teoria Geral da 
Administração  

Curso 

Administração 

Período 

1o. semestre 

Carga Horária Semanal  -          4h /aula  

 

Carga Horária Semestral  - 80 h/ aula 

Ementa 

Fundamentos da Administração: Definição de TGA e sua relevância ao curso. Conceito de 
Administração. Habilidades, Técnicas e Competências do Gestor. Papéis e Funções do Gestor. 
As organizações: Definição de Empresa e Objetivo. As organizações e seus sistemas. Funções 
da administração. Recursos e objetivos das empresas. A empresa vista como um sistema; 
Níveis hierárquicos nas empresas. Teorias da administração: Idéias centrais aplicadas: 
administração científica; fordismo; administração clássica; teoria das relações humanas; 
burocracia; teoria comportamental; neoclássica; planejamento: introdução e importância; 
natureza e propósitos; etapas; métodos; princípios. 

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 corretivas. 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 (SWOT) FOFA. 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, (learning organization); 
globalização: definição, panorama geral, vantagens e riscos. administração por processos. 

Objetivo 

O aluno conhecerá a administração e sua evolução histórica, seus principais colaboradores e 
estudiosos, tudo isso relacionado com a aplicabilidade prática, criando uma ligação entre as situações 
de ontem e de hoje. A Teoria Geral da Administração não deve ser vista como a história da 
Administração, mas como uma forma de relacionar situações e problemas vividos por empresas ontem 
que servem, hoje, como modelo. 
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Disciplina 

 

 Leitura e Produção Textual I 

 

Curso 

 

Administração 

 

Período 

 

1º. semestre 

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

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. 
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Disciplina 

 Inglês para Negócios I 

Curso 

Administração 

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 numero 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. 

Objetivos 

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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Disciplina 

 Contabilidade e Custos 

Curso 

Administração 

Período 

2o.Semestre 

Carga Horária Semanal  -          4h/ aulas 

 

Carga Horária Semestral  - 80h/aula 

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. 

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. 
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Disciplina 

Administração de Materiais e 
Patrimônio   

Curso 

 Administração 

Período 

2o.semestre 

Carga Horária Semanal  -         2h/ aula   

 

Carga Horária Semestral  - 40h / aula 

Ementa 

Relevância da gestão de materiais e patrimônio. Identificação de sistemas de gestão de 
materiais utilizando conceito de lote econômico, material estratégico ou estoque técnico. 
Conhecimento de políticas de compras de bens, de modalidades de licitações e aquisição de 
patrimônios imobilizados. Aplicação de políticas e técnicas para o controle de materiais e de 
patrimônio. Caracterização de bens patrimoniais. Organização de registros patrimoniais. 
Controle de procedimentos de baixa patrimonial. Identificação e aplicação de procedimentos de 
segurança patrimonial. Dimensionamento e Controle de Estoques. Armazenamento de 
Materiais. Movimentação de Materiais. Administração de Compras. Distribuição e Transporte. 
Terceirização. 

Objetivos 

Proporcionar aos alunos o domínio dos principais conceitos da administração de materiais, 
patrimônio e logística e suas aplicações nas empresas. 

Identificar a importância da gestão dos materiais e logística nas empresas. Entender a influência 
da atividade logística no desempenho das empresas. Desenvolver senso crítico na análise de 
alternativas de logística. 
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Disciplina 

Liderança e Negociação      

Curso 

Administração 

 

Período 

2º. semestre 

Carga Horária Semanal  -     4 h/aula 

 

Carga Horária Semestral  - 80 h/aula 

Ementa 

Para que o aluno desenvolva a competência estabelecida para esta disciplina, serão 
abordados os conteúdos seguintes: Conceito,  evolução do conceito de liderança; grandes 
líderes brasileiros: a história de Ganga Zumba e Zumbi dos Palmares; teoria dos traços, 
comportamental e situacional; quociente emocional, gerenciamento de emoções e empatia; 
adaptação do estilo de liderança à situação; o papel do líder na formação e desenvolvimento 
das equipes; a administração de conflitos; liderança e motivação; conceitos e práticas 
relativas ao papel do líder nos processos de comunicação interpessoal e habilidades que 
definem a competência comunicativa; método SCI para feedback;  líder coach. Conceituação 
e etapas da negociação; habilidades estratégicas, táticas e comportamentais; os princípios 
da comunicação; o papel do negociador no método ganha-ganha-ganha; planejamento, 
motivação, confiança e ética na negociação 

Objetivos 

O objetivo principal do curso é o desenvolvimento de habilidades pessoais de liderança e 
negociação, portanto o foco estará no relacionamento do gestor com os stakeholders, que 
são atingidos pelo comportamento desse líder. Além disso, pretende-se que o participante 
conheça os principais conceitos de liderança e as teorias que dão sustentação a essas 
denominações;  conheça as habilidades necessárias para o desenvolvimento da liderança  e 
reconheça  os pontos fracos e fortes na sua atuação profissional, afim de estabelecer um 
plano de ação. Possibilitar aos participantes o desenvolvimento das competências de 
planejar, estruturar, conduzir e avaliar negociações, focando a importância dos fatores 
emocionais e da valorização da pessoa nesse processo. 
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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 
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Disciplina 

Empreendedorismo e Novos 
Negócios 

Curso 

Administração 

Período 

2o. 
semestre 

Carga Horária Semanal  -       4 h/ aula     

 

Carga Horária Semestral  - 80 h/ aula 

Ementa 

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

O perfil e a forma de atuação do empreendedor; Auto-conhecimento; Oportunidade e 
visão; O Processo empreendedor; Identificação de oportunidades; “ causation” e “ 
effectuation” – aplicação do design thinking  na análise de mercado. Lean startup.  
Elaboração do Plano de Negócios: procedimentos para criação de uma empresa - análise 
de viabilidade técnico-econômico-financeiro; Fontes de recursos; Alavancagem de 
Recursos. 

Objetivos 
Reconhecer a oportunidade e agir como empreendedor.   
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Disciplina 

Leitura e Produção Textual II 

Curso 

Administração 

Período 

2º.  semestre 

Carga Horária Semanal  -           2h/ aula 

 

Carga Horária Semestral  -  40 h/aula 

Ementa  

Reflexão sobre a língua escrita: aspectos gerais sobre o ato de escrever. As etapas necessárias para 
a produção do texto escrito.  As possíveis falhas no ato de escrever. Produção, Revisão e Reescrita 
de Textos.  Estudo da Textualidade: Coesão e coerência.  Análise e aplicabilidade dos elementos 
coesivos.  Paragrafação: O parágrafo como unidade de composição, como desenvolver um 
parágrafo, qualidades dos parágrafos e das frases em geral. A estrutura textual do texto figurativo. 
A estrutura textual do texto temático. Produção Escrita de Resumo, Resenha e Fichamento. Estudo 
dos gêneros: artigo de opinião; artigos científicos, gêneros textuais jornalísticos. Estudo da norma 
padrão: ortografia, concordância nominal e verbal, regência verbal e nominal. 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.  

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

 Inglês para Negócios II 

Curso 

Administração 

Período 

2º  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 básica 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 
as seguintes capacidades: ouvir, falar, escrever. Desenvolver vocabuláruis apropriados à 
administração. 

Objetivos 

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. 

 
 
Disciplina 

 Logística e Gestão da Cadeia de 
Suprimentos 

Curso 

Administração 

Período 

3o. semestre 

Carga Horária Semanal  -           4h/ aula 

 

Carga Horária Semestral  -  80 h/ aula 

Ementa 

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 
administração de estoques em cadeia de suprimento. Modais de transporte. Movimentação e 
armazenagem de materiais. Sistemas logísticos. Portos, Aeroportos, Centros de Distribuição e 
Cross-Docking. 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 Logistics. Logística reversa, logística de reparos e logística 
emergencial. 

Objetivos 

Ao final da disciplina, os alunos contemplarão toda a cadeia de suprimentos de forma a 
identificar e construir diferenciais competitivos que integrem as exigências dos clientes finais. 
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Disciplina 

 Psicologia Aplicada 

Curso 

Administração 

Período 

3o. semestre 

Carga Horária Semanal  -     4h/ aula       

 

Carga Horária Semestral  - 80 h/ aula 

Ementa 

Estudo e compreensão das organizações pela via das principais abordagens psicológicas. 
Reflexões a respeito do papel do gestor e administrador na organização do ambiente profissional 
em acordo com um compromisso ético voltado para o ser humano e para a existência do 
indivíduo como sujeito na organização 

 

Objetivos  

Esta disciplina tem como objetivo geral, iniciar os alunos em estudos básicos de Psicologia e a 
apresentação abrangente dos conceitos e as respectivas técnicas da Psicologia a fim de 
possibilitar a reflexão sobre o contexto psicossocial da instituição e sobre o trabalho na vida 
humana e assim oferecer subsídios para o desenvolvimento da gestão de pessoas no ambiente 
organizacional. 

 

 
 



EMENTAS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
Disciplina 

Instituição de Direito Público e Privado 

Curso 

Administração 

Período 

3º. semestre 

Carga Horária Semanal  -   4 h/aula 

 

Carga Horária Semestral  - 80 h/aula 

Ementa 

Noções de Direito. Objeto do Direito. Direito natural e Direito positivo. Direito objetivo e 
subjetivo. Divisão do Direito e sua classificação. Fontes do Direito. Elaboração da Lei e sua 
eficácia. Hierarquia das Normas Jurídicas. Noções de Direito Constitucional. Noções de Direito 
Administrativo. Princípios Administrativos. Espécies de Administrações Públicas. Servidores 
Públicos. Noções de Direito Civil (sujeitos de direito (capacidade civil), bens, obrigações, família 
e sucessão). Noções de Direito Penal –  Crime. Princípios da Punição. Exclusão do crime. 

Objetivos 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização de conceitos 
e princípios básicos de direito, os quais o aluno utilizará como subsídio para assuntos correlatos 
a outras disciplinas em nível de graduação e pós-graduação e no decorrer da vida profissional. 

Proporcionar ao estudante a oportunidade de identificar os princípios, características e os 
principais institutos de Direito Público e Privado, bem como a adequada aplicação na 
administração de uma empresa. 
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Disciplina 

 Administração Financeira       

Curso 

Administração 

Período 

3o. semestre 

Carga Horária Semanal  -        4 h/ aula    

 

Carga Horária Semestral  - 80 h/ aula 

Ementa 

Visão geral da administração financeira. Análise do ponto de equilíbrio das operações. Estrutura 
financeira da empresa. Administração do capital de giro. Instrumentos de avaliação de 
desempenho financeiro. Financiamento de curto e longo prazo. Conceitos básicos e funções da 
administração financeira. Sistemas de informações financeiras. Administração do capital de giro. 
Financiamento de curto e longo prazos.  Abordagem de técnicas de pesquisa operacional aplicada. 
Viabilidade econômica e financeira. Análise de projetos de investimento para aquisição de ativo 
fixo: componentes, taxa interna de retorno, Payback, Valor Presente Líquido. 

Objetivos 

Ao final da disciplina, o aluno terá adquirido uma visão geral da administração financeira e 
orçamentária.  
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Disciplina 

 Estatística  

Curso 

Administração 

Período 

4o. semestre 

Carga Horária Semanal  -  4 h/ aula          

 

Carga Horária Semestral  -80h/ aula 

Ementa 

Evolução e aplicação da estatística. Organização de dados estatísticos. Distribuição de 
freqüência e representação gráfica. Séries estatísticas. Medidas de tendência central. Medidas 
de dispersão. Probabilidade. Variáveis aleatórias. Modelos de distribuição contínua e discreta. 
Amostragem. Estimação. Testes de significância. Regressão. Correlação e séries temporais. 
Números índices. Aplicação na administração 

Objetivos 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização de conceitos 
e técnicas relacionadas à estatística, as quais o aluno utilizará como subsídio para assuntos 
correlatos e outras disciplinas, em nível de graduação e pós-graduação e no decorrer da vida 
profissional. 
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Disciplina 

 Legislação Social e do 
Trabalho 

Curso 

Administração 

Período 

4o. semestre 

Carga Horária Semanal  -           4h/ aula 

 

Carga Horária Semestral  -  80 h/aula 

Ementa 

Legislação social e trabalhista à luz da Constituição Federal; princípios fundamentais do direito 
do trabalho, definição jurídica de empregado e empregador, espécies de trabalhadores e suas 
leis específicas, contrato individual de trabalho; jornada de trabalho, proteção legal do menor e 
da mulher, adicionais: de hora extra, de jornada noturna, de periculosidade e insalubridade, 
salário e sua proteção, DSR, férias, 13º salário, FGTS, Medicina e Segurança do Trabalho,  da 
organização sindical; dissídios individuais e coletivos do trabalho. Justiça do Trabalho. 
Prescrição e decadência. Previdência Social. Custeio e benefícios previdenciários: 
aposentadorias, auxílio-acidente, auxílio-doença, auxílio-maternidade, auxílio-reclusão e suas 
carências.  

Objetivos 

Análise abrangente da legislação social e trabalhista brasileira. Estudo do contrato individual de 
trabalho, da relação de emprego e da organização coletiva dos empregados e empregadores. 
Análise crítica da gênese e expansão das políticas de bem-estar social. 
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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 

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. 
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Disciplina 

  Matemática Financeira 

Curso 

Administração 

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. 
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Disciplina 

Metodologia de Pesquisa 
Científica    

Curso 

Administração 

Período 

4o.semestre 

Carga Horária Semanal  -      2h/aula 

 

Carga Horária Semestral  - 40h/aula 

Ementa 

A pesquisa na Administração de Empresas. Elaboração do projeto de pesquisa: definição do 
tema, problema, justificativa, objetivos; hipótese; construção do referencial teórico; definição 
dos procedimentos metodológicos. Tipos de pesquisa. Fontes de informação. Plágio e direito 
autoral. Normas ABNT. 

Objetivos 

Elaborar um projeto de pesquisa isento de plágio e dentro das normas ABNT 

Introdução às abordagens metodológicas mais importantes nas áreas de ciências humanas e ciências 
sociais aplicadas. A disciplina oferece um panorama abrangente dos principais referenciais teóricos na 
elaboração de trabalhos científicos. Fornecer conhecimento da relação da produção do conhecimento 
científico e o contexto histórico e social, assim como das possibilidades de transformação da realidade 
social pesquisada. 
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Disciplina 

 Responsabilidade 
Socioambiental 

Curso 

Administração 

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. 
 
 
 
 
Disciplina 

 Economia 

Curso 

Administração 

Período 

5o. semestre 

Carga Horária Semanal  -         4h/aula   

 

Carga Horária Semestral - 80h/aula 

Ementa 

Conceitos básicos: Problemas de organização econômica, noções de demanda e oferta; 
Microeconomia: determinação de produto e preço, conceito de elasticidade e suas aplicações, 
procura e o comportamento do consumidor, teoria da produção e análise dos custos, formas 
de organização do mercado, concorrência perfeita e imperfeita; Salários, rendas e lucros: a 
distribuição de renda: renda e desigualdade, preços dos fatores de produção, salários, 
sindicatos e barganha coletiva, capital, juros e lucros; Equidade, eficiência e Governo: 
equilíbrio geral - escolha pública e externalidades, despesa e tributação; Tópicos de economia 
internacional: teoria das vantagens comparativas, protecionismo e barreiras ao comércio. 

Objetivos 

Ao final do curso, o aluno estará em condições de compreender aspectos da teoria econômica 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia. 19.ed. São Paulo: Atlas, 2002.  
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Disciplina 

 Administração Orçamentária         

Curso 

Administração 

Período 

5o. semestre 

Carga Horária Semanal  -        4 h/ aula    

 

Carga Horária Semestral  - 80 h/ aula 

Ementa 

Noções preliminares de contabilidade (conceitos, origem e evolução histórica da contabilidade); 
Campo de aplicação da contabilidade; principais usuários da informação contábil; estática 
patrimonial (balanço); procedimentos básicos conforme o método das partidas dobradas; 
variações patrimoniais; Operações com mercadorias; estrutura das demonstrações contábeis 
conforme a Lei das Sociedades Anônimas; introdução à análise de balanços; técnicas de análise de 
balanço; padronização das demonstrações contábeis para análise; análise vertical e horizontal; 
análise através dos índices; e elaboração de relatório final da situação econômica e financeira, 
através de interpretação dos índices. 

Objetivo  

O aluno deverá obter condições de: compreender a contabilidade, seus conceitos, usos e 
aplicações através do estudo, registro e controle do patrimônio e suas variações por meio de 
contabilização de operações simuladas de compras, vendas, armazenamento de mercadorias, 
operações financeiras e outras operações, bem como a elaboração de relatórios como o balanço e 
demonstração de resultados. Deverá também aprender a utilizar e explicar as principais 
demonstrações contábeis como ferramenta de suma importância no processo decisório em 
diversos níveis. Para isto, deverá aprender através das técnicas de análise a transformar os dados 
contidos nas demonstrações contábeis em informações, e emitir parecer sobre a situação 
econômica e financeira das empresas. 
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Disciplina 

Inglês para Negócios III  

Curso 

Administração 

Período 

5o. semestre 

Carga Horária Semanal  -           2 h / aula 

 

Carga Horária Semestral  - 40 h / 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 as seguintes capacidades: ouvir, falar, escrever. Desenvolver os vocábulos aplicáveis 
à administração a gestão financeira e de recursos humanos. 

Objetivos 

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. 

 
 
Disciplina 

Leitura e Produção Textual III 

Curso 

Administração 

Período 

5o. semestre 

Carga Horária Semanal  -           2h/ aula 

 

Carga Horária Semestral  -  40 h/aula 

Ementa  

Reflexão sobre a língua e seus usos em diferentes situações cotidianas. Aprofundamento da 
competência escritora e leitora. Produção, Revisão e Reescrita de Textos.  Os gêneros Textuais 
escritos: a situação de produção, o suporte; A temática; A estrutura textual; Os mecanismos de 
textualização Estudo da Intertextualidade. As técnicas de redação: objetividade, clareza e concisão. 
Organização da estrutura textual: parágrafos e elementos coesivos. Redação técnica: a 
correspondência empresarial moderna: Carta comercial e o e-mail.  Estudo da norma padrão: 
vícios de linguagem; o uso da pontuação; ortografia; concordância verbal e nominal; regência 
verbal e nominal.  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 



EMENTAS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

adequadamente a língua nas diversas situações de comunicação 

 
 
Disciplina 

 Administração de Sistemas de Informação 

Curso 

Administração 

Período 

5o. semestre 

Carga Horária Semanal  -   4h/aula         

 

Carga Horária Semestral  -   80h/aula 

Ementa 

O papel dos SIGs no ambiente de negócios contemporâneo. Tipos de sistemas de informação 
empresariais. Algoritmos e lógica de programação. Sistemas operacionais. Ética na sociedade da 
informação. Como usar os SIGs para conquistar vantagem competitiva. Segurança em sistemas de 
informação. Banco de dados. Implementação de sistemas de informação. Software mal-
intencionado: vírus, worms, cavalos de tróia e spywares. Hackers e crimes de informática. 
Comércio eletrônico. Tipos de decisão e processo de tomada de decisão. Inteligência empresarial 

Objetivos 

Compreender a importância estratégica dos Sistemas de Informação para as organizações. 

 

 



EMENTAS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 

Disciplina 

 Gestão de Pessoas I      

Curso 

Administração 

Período 

5o.semestre 

Carga Horária Semanal  -       4h/aula     

 

Carga Horária Semestral  - 80 h/ aula 

Ementa 

Conceito e evolução da administração de RH no Brasil. Os reflexos da cultura e dos valores da 
organização na gestão das pessoas. Articulação entre cultura, valores, planejamento estratégico 
e a gestão de pessoas. Tópicos especiais em gestão de pessoas: mentoring, coaching, 
inteligência emocional. Escolas de liderança e o papel da liderança na gestão de pessoas. 
Aprendizagem e gestão do conhecimento. Cidadania. Trabalho virtual. Ética e Moral. Gestão por 
competências. 

Objetivos 

Oferecer, aos alunos, condições de compreender que as organizações buscam alternativas para 
melhorar o seu desempenho e garantir a competitividade. Compreender as diversas 
abordagens de ferramentas ligadas à gestão de pessoas. 

 
 
 
Disciplina 

Economia Brasileira 

Curso 

Administração 

Período 

6o. semestre 

Carga Horária Semanal  -           4h/aula 

 

Carga Horária Semestral  - 80h/aula 

Ementa 

A economia brasileira; Desenvolvimento econômico no Brasil: tendências de longo prazo; 
Distribuição de renda; Setor público; Agricultura; Setor externo; Inflação; Perspectivas. 

 

Objetivos 

Ao final do curso, o aluno estará em condições acompanhar, analiticamente, os fatos diários do mundo 
econômico e avaliar a eficácia das políticas econômicas. 
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Disciplina 

 

Marketing I  

Curso 

Administração 

Período 

6o. semestre 

Carga Horária Semanal  -           4h/aula 

 

Carga Horária Semestral  - 80h/aula 

Ementa 

Conceito de Marketing, administração de marketing, composto de marketing 4p’s e 4A’s, 
evolução do conceito de marketing, desafios de marketing no século XXI, ambiente de marketing, 
microambiente. Macro ambiente, comportamento do consumidor, fatores que influenciam no 
comportamento do consumidor, comportamento de compra, processo de decisão de compra, 
Segmentação, formas de abordagem no mercado, etapas no processo de segmentação, potencial 
e demanda de mercado, estratégias de posicionamento do mercado, produto serviço, conceito e 
classificação, componentes ( marca, logotipo, logomarca, embalagem, rótulo, serviços e 
garantias) desenvolvimento de novos produtos/serviços, ciclo da vida do produto/serviço,  preço, 
estratégias de fixação de preços de novos produtos(preços por skimming, preços por penetração 
de mercado). 

Objetivos 

Ao final do curso, o aluno estará em condições de empreender ações, criar estratégicas, e 
implementar processos de comercialização e comunicação. 
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Disciplina 

 Direito Comercial e Tributário 

Curso 

Administração 

Período 

6º. período 

Carga Horária Semanal  -           4 h/aula Carga Horária Semestral  - 80 h/aula 

 

Ementa 

Origem e evolução histórica do Direito Comercial. Conceito do Direito Empresarial de acordo 
com o Novo Código Civil de 2002. Fontes do direito comercial. O comerciante e a empresa. 
Sociedades Empresariais. Contratos mercantis. Títulos de crédito. Regras gerais sobre 
Falência e Recuperação Fiscal. Breve considerações históricas do Direito Tributário. Atividade 
financeira do Estado. Receita (Tributos, tarifas e preços públicos), despesa e gestão 
patrimonial do Estado. O Estado de direito e o poder de tributar. Sistema tributário nacional. 
Princípios constitucionais tributários. Competência tributária da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. Principais impostos federais, estaduais e municipais. 
Obrigação tributária. Responsabilidade tributária. Crime fiscal. Crédito tributário. Dívida 
ativa e suas consequências. 

Objetivos 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação para a utilização de 
conceitos e princípios de Direito, os quais o aluno utilizará como subsídio para assuntos 
correlatos entre outras disciplinas, em nível de graduação e pós-graduação e no decorrer da 
vida profissional. 

Proporcionar, ao estudante, a oportunidade de identificar os princípios, características e os 
conceitos do Direito Comercial e Tributário, bem como a sua aplicação na Administração. 
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Disciplina 

Gestão de Pessoas II    

Curso 

Administração 

Período 

6o.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  
Oferecer aos alunos um panorama das funções da Gestão de Pessoas nas empresas. 
Apresentar, aos alunos, o modelo de Gestão de Pessoas por Competências. 
 
 
 

Disciplina 

 Métodos Quantitativos 

Curso 

Administração 

Período 

6º.  semestre 

Carga Horária Semanal  -   2h/aula         

 

Carga Horária Semestral  -   40h/aula 

Ementa 

Esta é uma disciplina que aprofunda o raciocínio lógico e matemático do discente, 
desenvolvendo lhe a capacidade crítica que influenciará na qualidade do processo decisório 
quando em função de gestão e na solução de problemas do cotidiano empresarial. Aborda: 
Potenciação, radiciação, produtos notáveis, fatoração, funções: 1º grau, funções: 2º grau. 
Regras de Sociedades. 

Objetivos 
Aprofundar o raciocínio lógico e matemático do discente, desenvolvendo lhe a capacidade crítica que 
influenciará na qualidade do processo decisório quando em função de gestão e na solução de 
problemas do cotidiano empresarial. 
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Disciplina 

 Administração da Produção e 
Operações 

Curso 

Administração 

Período 

7o.semestre 

Carga Horária Semanal  -           4h/ aula 

 

Carga Horária Semestral  - 80h aula 

Ementa 

Conceito, origem e evolução da administração de produção. Planejamento da produção: 
planejamento do produto, engenharia do produto, processo de produção, planejamento da 
qualidade e padronização. A dimensão econômica da empresa, planejamento e controle da 
produção. Controle da qualidade total. Reengenharia de processos. Gestão estratégia de custos. 

Objetivos 

O aluno, gradualmente, entenderá e utilizará os conceitos e técnicas da Administração da Produção e 
Operações e o seu potencial para a administração, bem como aplicará no seu dia-a-dia profissional e 
pessoal os conceitos apresentados. 

 
Disciplina 

 Seminários de Administração, Tecnologia e 
Inovação  

Curso 

Administração 

Período 

7o. semestre 

Carga Horária Semanal - 4h/ aula    

 

Carga Horária Semestral  - 80h/ aula 

Ementa 

Cooperativismo, Empreendedorismo, Geopolítica, Incubadora de Empresas, Parques 
Tecnológicos, Comércio Eletrônico, EAD, Gestão do Conhecimento, Empregabilidade, 
Transferência de Tecnologia, Ferramentas da Qualidade, Novas Ferramentas de Gestão, Home 
Banking e Engenharia e Segurança do Trabalho. 

Objetivos 
Introduzir temas atuais, em forma de seminários, com a finalidade de tornar o curso atualizado com a 
dinâmica do mercado. 
 
 



EMENTAS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 

 

Disciplina 

             Marketing II 

Curso 

Administração 

Período 

7o. semestre 

Carga Horária Semanal  -           4 h / aula 

 

Carga Horária Semestral  - 80 h/ aula 

Ementa  

Estratégica de fixação de preços mix de produtos, estratégias de adequação de preços, 
distribuição tipos de canais, sistema vertical e horizontal de marketing, planejamento e 
gerenciamento do canal, distribuição física e logística, promoção, propaganda, promoção de 
vendas, relações públicas, venda pessoa, merchandising, estratégia de comunicação de 
marketing, Processo de uma comunicação eficaz, estabelecendo o orçamento total e mix de 
promoção, comunicação de marketing socialmente responsável. 

Objetivos 

Ao final do curso, o aluno estará em condições de empreender ações, criar estratégias, 
adaptar a estratégia de marketing ao planejamento estratégico da empresa e implementar 
processos de comercialização e comunicação. 
 
 



EMENTAS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
 
Disciplina 

 Contabilidade Gerencial 

Curso 

Administração 

Período 

7o.Semestre 

Carga Horária Semanal  -          4h/ aula 

 

Carga Horária Semestral  - 80h/aula 

Ementa 

Identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação de 
informações financeiras usadas pela administração para planejar, avaliar e controlar uma 
empresa e assegurar o uso apropriado e responsável de seus recursos. Controladoria: conceito; 
âmbito da função e estruturação; eficiência e eficácia. Balanced ScoreCard 

Objetivos 
Aprofundar os conceitos e as funções da contabilidade gerencial, bem como a sua aplicação nas 
empresas, entendendo as finalidades das informações com ênfase em sistemas de custeio, 
utilização das informações de custos para auxiliar na tomada de decisão, contabilidade por 
responsabilidade e medidas de avaliação de desempenho. 
  
 
 
Disciplina 

 Trabalho de Conclusão de Curso I 

Curso 

Administração 

Período 

7o. semestre 

Carga Horária Semanal  -   2h/aula         

 

Carga Horária Semestral  -   40h/aula 

Ementa 

A disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I corresponde à elaboração do “Plano de 
Trabalho”, compreendendo a determinação e delimitação do tema – a revisão bibliográfica – 
leitura e documentação – compreensão de textos acadêmicos – orientação na elaboração do 
TCC 

Objetivos 

Determinar e elaborar o “Plano de Trabalho” do TCC. 

 

 



EMENTAS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 

 
Disciplina 

Leitura e Produção Textual IV 

Curso 

 Administração 

Período 

7o. semestre 

Carga Horária Semanal  -         2h/aula   

 

Carga Horária Semestral  - 4h/aula 

Ementa 

Com o objetivo de aprofundar a competência comunicativa dos alunos e a capacidade de empregar 
adequadamente a língua nas diversas situações de comunicação, a disciplina aborda: redação 
técnica: empresarial e organização, o padrão oficial, carta comercial e ofício, correio eletrônico, 
memorando, comunicado e circular, relatório, ata e memória de reunião, monografia, pontuação, 
concisão, clareza e objetividade. 

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

 
 
 
 
Disciplina 

 Tecnologia da Informação     

Curso 

Administração 

Período 

8o.semestre 

Carga Horária Semanal  -    4 h/ aula 

 

Carga Horária Semestral  - 80h/aula 

Ementa 

A área de TI. As transformações sociais diante da tecnologia. Tecnologias da informação e da 
comunicação no contexto organizacional. Internet. Mídias sociais. Serviços da web. Tendências 
de softwares e aplicativos. Sistemas móveis. Big data. Data mining. Data warehouse. Gestão 
estratégica da TI. Governança de TI. 

Objetivos 
Conhecer o estado atual e as tendências futuras das tecnologias de informação para o contexto 
organizacional. 
 
 
 



EMENTAS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
 
 
Disciplina 

Modelos Contemporâneos de 
Organização  

Curso 

Administração 

Período 

8o.semestre 

Carga Horária Semanal  -     4 h/aula 

 

Carga Horária Semestral  - 80 h/ aula 

Ementa 

Ementa: Estudo dos modelos de gestão ao longo do tempo. Novos modelos e os processos de 
desenvolvimento das organizações. Fatores determinantes dos modelos organizacionais. Sistemas 
que integram as estratégias. 

Objetivos 

Despertar no participante a atenção para a grande diversidade organizacional hoje existente, 
capacitando-o a analisar e propor modelos organizacionais alinhados com as estratégias da 
organização. 

 



EMENTAS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
Disciplina 

 Mercado de Capitais 

Curso 

Administração 

Período 

8o. semestre 

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

Ementa 

Conceitos fundamentais de análise de investimento e de mercado financeiro. Mercado 
financeiro. Mercado de capitais. Mercado de opções. O processo poupança-investimento . O 
sistemas financeiro nacional. Financiamento das atividades empresariais por meio de recursos 
próprios. Tomada de decisão sobre investimento. Instituições de crédito pública e privada. 
Análise operacional das instituições de crédito pública e privada. Aplicações no mercado 
financeiro 

Objetivos 

Possibilitar que os alunos compreendam a dinâmica do mercado de capitais, identificando o tipo de 
investimento e o momento adequado de investir, a fim de aplicarem com eficácia os recursos 
financeiros. 

 
 
Disciplina 

 Jogos de Empresa 

Curso 

Administração 

Período 

8o.semestre 

Carga Horária Semanal  -         4h/ aula   

 

Carga Horária Semestral  -  80 h/ aula 

Ementa 

A disciplina discute e aborda temas que possibilitam a fundamentação necessária para o sucesso 
na escolha e implementação de novas estratégias e políticas de negócios. Utilizada como meio 
para implementar as estratégias estabelecidas pela organização. Possibilita visualizar os riscos 
envolvidos nos negócios, e consequentemente o impacto na tomada de decisão, através da 
análise de novos cenários. Análise ambiental dos stakeholders. Ferramentas de diagnóstico 
gerencial. Análise e Interpretação de estudos de caso. Casos de empresas brasileiras. Casos de 
empresas globais. Situações e Estratégia Empresarial (Simulações). 

Objetivos 
Ao final da disciplina, o aluno será capaz de definir e utilizar estratégicas e procedimentos 
inerentes à administração, discernindo as possibilidades oferecidas pelos modelos básicos de 
tomada de decisão. 
 
 



EMENTAS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
 
Disciplina 

 Trabalho de Conclusão de Curso II 

Curso 

Administração 

Período 

8o. semestre 

Carga Horária Semanal  -   2h/aula         

 

Carga Horária Semestral  -   40h/aula 

Ementa 

O trabalho de Conclusão de Curso tange à confecção do projeto de pesquisa, em toda sua 
plenitude, que compreende a questão da determinação e delimitação do tema – a revisão 
bibliográfica – leitura e documentação – compreensão de textos – orientação na elaboração do 
projeto, finalizando com a apresentação do trabalho. 

Objetivos 

Geral: 

Ao final, o aluno terá desenvolvido e apresentado seu TCC 

 

 
 
 
Disciplina 

Estágio Curricular 
Supervisionado   

Curso 

Administração 

Período 

A partir do 5o.Semestre 

Carga Horária Total   -  300 h 

Ementa 

Os principais objetivos do projeto de atividade são, de um lado, oferecer, à organização 
concedente do estágio, uma contrapartida, uma consultoria profissional para a superação de 
determinada fragilidade identificada pelo estagiário; e, de outro lado, o aluno terá a 
oportunidade de demonstrar, na prática, as competências incorporadas durante sua vida 
acadêmica. Com essa prática, ganham a organização, o aluno e a Faculdade, que mais uma vez 
cumpre com sua responsabilidade de oferecer, à comunidade, a extensão do ensino, mediante 
serviços especiais, como preceitua o inciso IV do artigo 2º do seu Regimento. 

Objetivos 

Oferecer, à comunidade, a extensão do ensino, mediante serviços especiais, como preceitua o 
inciso IV do artigo 2º do seu Regimento. 

 



EMENTAS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
Disciplina 

 Inglês para negócios IV (Optativa) 

Curso 

Administração 

Período 

8o. semestre 

Carga Horária Semanal  -        2 h / aula    Carga Horária Semestral  -  40 h/ 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 pronuncia 
relacionadas as seguintes capacidades: ouvir, falar, escrever. 

Objetivos 

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. 

 
 


