
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 
3º PERÍODO ESPECIAL DE 2020. 

 

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Secretariado 
DISCIPLINA: Gestão Empresarial – SEPT 002 
CARGA HORÁRIA: 30h totais e 5h semanais 
PROFESSORA: Maura Regina Franco  

 

Ementa: 
Contextualização sobre as principais teorias da administração. As organizações como 
sistemas. As funções ou fundamentos administrativos. As organizações e a necessidade 
de equilíbrio entre competitividade e responsabilidade social.  

 

OBJETIVO GERAL 
 

O aluno deverá ser capaz de aplicar os fundamentos e teorias administrativas em um 
empreendimento de qualquer natureza ou porte.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

O aluno deverá ser capaz de implementar rotinas e estratégias de gestão tanto pessoal 
como empresarial, respeitando as especificidades do negócio e as circunstâncias 
ambientais diversas. 

 

Informações gerais 

1. As atividades serão assíncronas; utilizando o Moodle da UFPR, e-mail 
(maurafranco@ufpr.br) ou outros recursos podem ser pactuados com os 
alunos, caso haja necessidade. As atividades assíncronas serão realizadas 
durante o período de 6 (seis) semanas, dentro do presente período 
especial; e, recomenda-se que os discentes, a partir de 10/05/2021 e 
conforme cronograma abaixo, reservem, 5 (cinco) horas semanais; 
distribuídas em conformidade com suas possibilidades, para a disciplina. 

2. As postagens de conteúdos (slides, vídeos, textos, links e demais) 
ocorrerão às quartas-feiras, salvo problemas de ordem operacional da 
UFPR ou eventual indisponibilidade da docente. 

3. As bibliografias foram selecionadas na Biblioteca Virtual do Sistema de 
Bibliotecas da UFPR (Minha Biblioteca).  

4. Data final das atividades 21/06/2021. 
5. A disciplina será ofertada com 40 vagas disponíveis; 
6. O exame se configura na entrega, no dia 21/06/2021, de atividades a serem 

designadas pela docente da disciplina.  

 

 

 

mailto:maurafranco@ufpr.br


Controle de frequência 

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

 

AVALIAÇÃO 

1. Serão realizadas 2 (duas) avaliações (executadas de modo assíncrono) cuja 

somatória realizada ao longo da disciplina será dividida por 2 para gerar a média 

final. 

2. As atividades avaliativas serão solicitadas via Moodle e as respostas das 

mesmas deverão igualmente serão postadas na referida plataforma. 

3. A partir da postagem da atividade avaliativa será estabelecido o prazo limite para 

a entrega da mesma. 

4. A não entrega da atividade avaliativa no prazo estabelecido acarretará em 

diminuição gradual da nota, sendo 20% por semana de atraso. 

5. A não entrega da atividade avaliativa gerará um conceito em nota “0” (zero).  

6. Os alunos em exame, em conformidade com os parâmetros vigentes, serão 

aprovados pela média simples entre a média final e a nota do exame. 

7. Os critérios para as avaliações serão: 

 Capacidade de correlação dos conteúdos a casos potencialmente reais 

 Domínio do assunto apresentado à luz da teoria 

 Argumentação lógica e ordenada 

 Autenticidade. 

 Uso de referência à bibliografia recomendada 

 Respeito a normas para execução de trabalhos acadêmicos 

 
8. Cronograma de atividades 

 

Encontro 
Aulas 

Computadas 
Conteúdo Atividade 

01 5  Contextualização sobre as principais 
teorias da administração.  

Atividade assíncrona 
para conhecimento 

do ambiente de 

aprendizagem e de 

materiais 

disponibilizados. 

02 5  As organizações como sistemas.  
Atividade 

assíncrona. 

03 5  As funções ou fundamentos 
administrativos.  

Atividade 

assíncrona. 

04 5  As funções ou fundamentos 
administrativos 

Atividade 

assíncrona. 

05 5 
 As organizações e a necessidade 

de equilíbrio entre competitividade e 
responsabilidade social. 

Atividade 

assíncrona. 

06 5  As organizações e a necessidade 
de equilíbrio entre competitividade e 

Atividade 



responsabilidade social assíncrona. 

07 0 EXAME 
Atividade 

assíncrona. 

 

METODOLOGIA DE AULA: 

A disciplina será desenvolvida mediante atividades assíncronas recomendadas acerca 

de conteúdos teóricos. 

Serão postados na UFPR virtual, Moodle: textos complementares, vídeos, slides e 

materiais pertinentes à disciplina para consulta e aprofundamento dos referenciais 

teóricos constantes na bibliografia. 

 

Controle de frequência 

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