
P R O G R A M A  D E  A P R E N D E N D I Z A G E M  
2º PERÍODO ESPECIAL DE 2020. 

 

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 
DISCIPLINA: GESTÃO EMPRESARIAL – DS 650 
CARGA HORÁRIA: 30h totais e 5h semanais 
PROFESSOR: Paulo Eduardo Sobreira Moraes  

 

Ementa: 
Organizações como sistema e sua integração ao ambiente externo. As funções 
ou fundamentos administrativos: planejamento, organização, direção e controle. 
Fundamentos e funções empresariais: marketing, recursos humanos, produção, 
logística e finanças. Organizações públicas e privadas e sua gestão. 

 

OBJETIVO GERAL 
Capacitar o acadêmico a compreender e aplicar as bases das funções 
administrativas: marketing, recursos humanos, produção, logística e finanças, 
bem como as bases das operações: planejamento, organização, direção e 
controle. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Compreender a relação da organização consigo e com seu entorno; 
Compreender as possibilidades de gestão das organizações, principalmente no 
que tange a organização como um sistema; Identificar e compreender os diversos 
subsistemas e sistemas organizacionais, incluindo os fundamentos 
administrativos para seu devido funcionamento; Conhecer e compreender 
técnicas e ferramentas de ação, relação e interação das empresas com seus 
mercados concorrentes, players, e stakeholders; Cotejar e relacionar a gestão 
empresarial e gestão pública, diferenciando-as sustentável com vistas à interação 
e competitividade empresarial responsável. 

 
 

Informações gerais 

1. As atividades serão assíncronas; utilizando o Teams (para aulas 
gravadas), Moodle, whatsapp (+ 55 41 999 559 243) e e-mail 
(paulomoraes@ufpr.br) (outros recursos podem ser pactuados com os 
alunos). 

2. As atividades assíncronas serão realizadas durante o período de seis 
semanas, dentro do presente período especial; e, recomenda-se que os 
discentes, a partir de 03/11/2020 e conforme cronograma abaixo, 
reservem 5 horas semanais; distribuídas em conformidade com suas 
possibilidades, para a disciplina. 

3. Data final das atividades 15/12/2020. 



4. A disciplina será ofertada com 60 vagas disponíveis, conforme 
disposição do Colegiado do TADS/SEPT. 

5. O exame se configura na entrega de todas as atividades semanais no 
dia 15/12/2020. 

6. O prazo máximo para a entrada de novos alunos é 09/11/2020 

 
Cronograma de atividades 

 

Encontro 
Aulas 

Computadas 
Conteúdo Atividade 

03/11  5 

Apresentação da disciplina e seu 

programa de aprendizagem. Conteúdos 

e critérios de avaliação. Políticas de 

faltas e uso de equipamentos. 

Cronograma. Organizações como 

sistema e sua integração ao ambiente 

externo 

Atividade 

assíncrona aula 

gravada via Teams 

(permanente no 

ambiente até 20 

dias depois da 

gravação). 

Atividade 

assíncrona 

conhecimento do 

ambiente de 

aprendizagem e de 

materiais 

disponibilizado. 

10/11  5 

As funções ou fundamentos 

administrativos: planejamento, 

organização.  

Atividade 

assíncrona. 

17/11  5 

As funções ou fundamentos 

administrativos:  

direção e controle.. 

Atividade 

assíncrona. 

24/11  5 
Fundamentos e funções empresariais: 

marketing, recursos humanos, finanças. 

Atividade 

assíncrona e aula 

gravada via Teams 

(disponível no 

ambiente até 20 

dias depois da 

gravação). 

01/12  5 
Fundamentos e funções empresariais: 

produção e logística. 

Atividade 

assíncrona. 

08/12  5 

Organizações públicas e privadas e sua 

gestão Revisão final e momento 

avaliativo 

Atividade 

assíncrona  

Entrega das 

atividades. 



15/12 0 EXAME  
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Material eletrônico: 

Conjunto de textos disponibilizados no Moodle aos alunos. 

 


