
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  Moodle,  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 da presente oferta; e, recomenda-se que os discentes, a partir
de 03/05/2021 e conforme cronograma abaixo, reservem 5 horas semanais;
distribuídas em conformidade com suas possibilidades, para a disciplina.

3. Data final das atividades 11/06/2020.
4. A  disciplina  será  ofertada  em  duas  turmas  com  35  vagascada,  conforme

disposição do Colegiado do TADS/SEPT.
5. O exame se configura  na entrega de todas as atividades  semanais  no dia

21/06/2020.
6. O prazo máximo para a entrada de novos alunos é 17/05/2021

Cronograma de atividades

Encontro
Aulas

Computadas
Conteúdo Atividade

03/05 5 Apresentação da disciplina e seu programa Atividade



de aprendizagem. Conteúdos e critérios de
avaliação. Políticas de faltas e uso de

equipamentos. Cronograma. Organizações
como sistema e sua integração ao

ambiente externo

assíncrona.

10/05 5
As funções ou fundamentos

administrativos: planejamento,
organização.

Atividade
assíncrona.

17/05 5
As funções ou fundamentos

administrativos:
direção e controle..

Atividade
assíncrona.

24/05 5
Fundamentos e funções empresariais:

marketing, recursos humanos, finanças.
Atividade

assíncrona.

31/05 5
Fundamentos e funções empresariais:

produção e logística.
Atividade

assíncrona.

11/06 5
Organizações públicas e privadas e sua

gestão Revisão final e momento avaliativo

Atividade assíncrona
Entrega das
atividades.

21/06 0 EXAME

METODOLOGIA DE AULA:

A disciplina será desenvolvida mediante atividades assíncronas recomendadas acerca
de conteúdos teóricos.

Controle de frequência

1. A presença nas atividades assíncronas será verificada com a entrega dos 
estudos dirigidos e ou outras atividades recomendadas.

2. Atividades avaliadas com menos de 40% de aproveitamento implicarão em 
registro de ausência.

AVALIAÇÃO
Serão realizadas avaliações semanais (executadas de modo assíncrono) cuja somatória
realizada ao longo da disciplina dividida por 6 gera a média final.
Os alunos em exame, em conformidade com os parâmetros vigentes, serão aprovados
pela média simples entre a média final e a nota do exame.
Os critérios de avaliação das avaliações serão:

i. Capacidade de correlação dos conteúdos a casos potencialmente reais
ii. Domínio do assunto apresentado à luz da teoria
iii. Argumentação lógica e ordenada
iv. Autenticidade.
v. Uso de referência à bibliografia recomendada
vi. Respeito a normas para execução de trabalhos acadêmicos
vii. Número mínimo e máximo de laudas ou caracteres produzidos



BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. FERREIRA, Ademir Et All. Gestão Empresarial: De Taylor aos Nossos Dias. São
Paulo: Ceange, 2002.

2. MAXIMIANO,  A.  C.  A.  Teoria  geral  da  administração:  da  revolução  urbana à
revolução digital. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

3. SILVA, Adelphino T. Administração Básica. São Paulo: Editora Atlas, 2001.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. FRANCO,  Maura  Regina  Contribuições  da  incubadora  tecnológica  da
Universidade Federal do Paraná para o desenvolvimento de cooperativas: um
estudo de casos. (Dissertação de mestrado de Mestrado) Curitiba: UFPR, 2001.

2. KWASNICKA,  Eunice  Lacava  Introdução  à  administração  /  Eunice  Lacava
Kwasnicka.  –  6.  ed.  –  8.  reimpr.  –  São  Paulo  :  Atlas,  2012.  Disponível  em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477890/cfi/4!/
4/4@0.00:27.2>. Acessado em 11/04/2021

3. CASTIGLIONI,  José  Antonio  de  Mattos  e  TANCREDI,  Claudio  Tadeu.
Organização empresarial : conceitos, modelos, planejamento, técnicas de gestão
e  normas  de  qualidade  --  1.  ed.  -  São  Paulo  :  Érica,  2014.  Disponível  em:
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536511047/cfi/2!/
4/4@0.00:0.00>. Acessado em 13/04/2021.

4. Gestão  empresarial  e  sustentabilidade  /  editores  Arlindo  Philippi  Jr.,  Carlos
Alberto  Cioce  Sampaio,  Valdir  Fernandes.  --  Barueri,  SP  :  Manole,  2017.  --
(Coleção  ambiental;  v.  21).
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520439135/cfi/5!/
4/4@0.00:28.0>. Acessado em 12/04/2021.

5. ORWELL, G., A Revolução dos Bichos, São Paulo: Círculo do Livro, 1945.
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