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2. EMENTA
Origem da Administração como Ciência. As funções administrativas:
planejamento, organização, liderança e controle.
3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA
- Fornecer elementos conceituais básicos na área da Ciência
Administrativa.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Incentivar nos alunos o interesse pelos estudos da Administração.
- Discutir a gestão empresarial com ênfase no enfoque prático da
Administração.

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Administração e os Administradores: habilidades e papéis.
- Evolução do Pensamento Administrativo.
- Ambiente e Cultura.
- Planejamento e Decisão
- Organização: divisão do trabalho e novas tipologias de estruturas.
Autoridade: centralização e descentralização.
- Liderança: comunicação, motivação, criatividade, trabalho em

equipe, inovação.
- Controle: fundamentos, técnicas e métodos de controle.

6. Estratégias de Ensino:

Análise e discussão de textos;
Aulas expositivas e dialogadas;
Análise de “Cases” ;

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO
1º Bimestre: –
1. Prova escrita 30%.
2. Elaboração de um Planejamento Estratégico 20%. Escolher uma
organização e elaborar um PE pode ser uma organização
fictícia.
2º Bimestre: –
1. Trabalho sobre Organização (20%) Estudo de caso.
2. Trabalho sobre Liderança (30%).
3. Trabalho Escrito sobre Liderança:
O trabalho deverá ser redigido em forma de Relatório, contendo os itens
necessários e pertinentes à elaboração do mesmo. Salienta-se que serão
exigidos principalmente os seguintes pontos: Introdução, Objetivos,
Desenvolvimento Teórico e Referências Bibliográficas;
1.1. Elaboração do Trabalho: (pesquisa propriamente dita)
Em relação às Referências Bibliográficas, os alunos deverão consultar pelo
menos cinco livros e artigos de revistas científicas ou artigo de
revista de circulação nacional (dessas revistas utilizar no máximo
01 artigo) sobre o assunto;
Observação 2: Se, por ventura, o grupo utilizar referências sem a devida
citação, o mesmo perderá 1,0 (um ponto) por cada citação
encontrada. Se o trabalho for um plágio, o grupo receberá
automaticamente nota zero.
Observação 4 – O grupo que não entregar o trabalho na data determinada
perderá, automaticamente, um ponto por dia.

4. Apresentação do Trabalho:
Cada grupo terá 20 minutos para a apresentação dos trabalhos. A ordem de
apresentação de cada grupo será feita por sorteio. O grupo que não fizer a
apresentação no dia do sorteio perderá os 30% da nota da apresentação. O
aluno ausente no momento da apresentação do seu grupo perderá os 30%
da nota.
Observação 5. Faz parte da apresentação elaboração de um vídeo sobre
o assunto. O vídeo deverá ter duração mínima de 3 minutos e máxima de
5 minutos. Os critérios de avaliação do vídeo são: duração, criatividade,
adequação do conteúdo e qualidade do vídeo.
Os critérios da apresentação oral em sala de aula serão: domínio do
assunto pelo apresentador, criatividade na apresentação do ppt.
Observação 6: O trabalho será defendido por um dos membros do grupo
sorteado no momento da apresentação. Os demais membros do grupo
serão questionados durante o decorrer da apresentação. Caso não saibam
responder as perguntas, a professora irá tirar 1,0 ponto por questão.
Observação 7: Não serão aceitas trocas de membros entre os grupos, assim
como se houver desistência de algum membro, o grupo assumirá a
responsabilidade por finalizar o trabalho.
Observação 8: Para a avaliação do trabalho, considerar-se-á a nota para o
trabalho escrito (70%) e para a apresentação e defesa (30%) do mesmo
em sala de aula;
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Horário de Atendimento: Agendar com a Professora por e-mail:
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