Administração

1° SEMESTRE

FUNDAMENTOS DA ADMINISTAÇÃO,75 H
Ementa: Administração e organização. Processo administrativo e dinâmica
administrativa. Subsistemas organizacionais. Enfoque contemporâneo da administração.

TEORIA ECONÔMICA ,75 H
Ementa: Papel da oferta e demanda na determinação do preço e quantidade de
mercado. Processo de produção e de custos.

LÍNGUA PORTUGUESA, 75 H
Ementa: Gramática normativa, gramática descritiva, o componente fonológico,
descrição da linguagem, expressão oral e escrita, organização de ideias, clareza,
precisão, pontuação gráfica, estudos de textos.

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO, 75 H
Ementa: Aprender a aprender. Natureza do conhecimento científico. Estrutura do texto
científico. Estrutura do projeto de pesquisa.

MATEMÁTICA, 75 H
Ementa: Conjunto de números inteiros, relativos. Álgebra. Noções de lógica
Matemática. Noções de funções.
______________________________________________________________________

2° SEMESTRE
SOCIOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO, 60 H
Ementa: Conceito de Trabalho; Conceito de Relações Sociais e Classes Sociais:
Conceitos de Relações do Trabalho: organização do Processo de Trabalho;
Administração Participativa e Processos Participativos; Aspectos culturais e políticos
das organizações e relações do trabalho; Relações Sindicais.

INFORMÁTICA APLICADA, 75 H
Ementa: Desenvolvimento de sistemas de informações. Informática e sua aplicação em
administração.

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO I, 75 H
Ementa: As teorias administrativas e sua evolução. Antecedentes históricos da
administração. Abordagem clássica, humanística, estruturalista. As escolas da
Administração / Taylor e Fayol.

GEOGRAFIA HUMANA E ECONÔMICA, 75 H
Ementa: Origens do pensamento geográfico. O lugar da geografia no mundo moderno.
A globalização e as novas relações espaço/tempo. Geografia e Meio Ambiente.

FILOSOFIA E ÉTICA, 60 H
Ementa: Filosofia: natureza e sua história. Filosofia e Ciência. Filosofia e
Administração. Epistemologia e Administração. Ética. Psicologia, Lógica, Estética e
Metafísica e suas relações com a Administração.

PSICOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO, 60 H
Ementa: Estudo do comportamento dos indivíduos no meio social. Processo de
aprendizagem social. Análise do indivíduo em contato com o grupo. Análise de
pequenos grupos. Psicologia Organizacional: A Psicologia na empresa e na vida em
sociedade.
______________________________________________________________________

3° SEMESTRE

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL,60 H
Ementa: Estrutura organizacional e o processo de organização. Níveis hierárquicos e
amplitude de controle e estilo gerencial. Departamentalização.

MARKETING, 75 H
Ementa: Noções e conceitos básicos de marketing. Estudo do composto
mercadológico: os 4 os (produto, promoção, preço, ponto). Segmentação de mercado.

Satisfação, valor e retenção do cliente, orientação para o mercado. Ciclo de vida dos
produtos. Planejamento estratégico de marketing e análise swot.

ECONOMIA BRASILEIRA, 75 H
Ementa: Desenvolvimento econômico no Brasil: História, tendências e perspectivas.

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO II, 75 H
Ementa: Evolução da ciência da administração. A compreensão do seu contexto atual.
Abordagem comportamental, sistemática e contingencial da administração. A escola
neoclássica. Os novos modelos.

GESTÃO EMPRESARIAL, 60 H
Ementa: Conceitos, técnicas e ferramentas de gestão empresarial.
______________________________________________________________________

4° SEMESTRE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS I, 75 H
Ementa: Contexto histórico da administração de RH. Administração de RH nas
organizações. O planejamento de RH. Seleção, treinamento. Políticas e estratégias de
RH.

ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO, 75 H
Ementa: Origem e evolução do cooperativismo/associativismo. Constituição e gestão
de cooperativas e associações. Avaliação de eficiência econômica e social da empresa
cooperativista/associativista.

ECONOMIA RURAL, 60 H
Ementa: Conceitos de economia rural. O empreendedorismo rural. Tópicos de micro e
macroeconomia aplicados. Agricultura e desenvolvimento. Questões agrárias.

SOCIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 75 H
Ementa: O desenvolvimento regional e as políticas públicas. Desenvolvimento
sustentável. Desenvolvimento e meio ambiente: a questão ambiental. A região: o

semiárido sua contextualização sócio-político-econômica. As potencialidades do semiárido. Teoria com semi-árido e convivência com a seca.

NOÇOES
DE
CONTABILIDADE,
75
H
Ementa: Conceitos básicos em contabilidade. Interpretação e análise dos relatórios
contábeis.
______________________________________________________________________

5° SEMESTRE

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS II, 75 H
Ementa: Conceitos básicos em contabilidade. Interpretação e análise dos relatórios
contábeis.

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, 75 H
Ementa: Visão gerencial da informação. Sistema de informação: planejamento,
controle.

ESTATISTICA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO, 75 H
Ementa: Noções básicas de técnicas estatísticas bidimensionais e multivariadas e
multidimensionais.

MATEMÁTICA FINANCEIRA, 75 H
Ementa: Cálculo
Investimentos.

financeiro.

Juros:

compostos,

descontos,

taxas.

Dívidas.

METODOLOGIA E TÉCNICA DE PESQUISA, 75 H
Ementa: Etapas do procedimento numa investigação científica. Noções gerais sobre a
dinâmica da pesquisa com ênfase em métodos e técnicas utilizados nas ciências sociais.
______________________________________________________________________

6° SEMESTRE

INSTITUIÇÕES DO DIREITO,75 H
Ementa: Do direito em geral. Das pessoas. Dos bens. Dos fatos jurídicos. Direito de
família. Direito das sucessões. Direito das coisas. Direito das obrigações. Direito
comercial. Noções de direito e ramos de direito. Fontes do direito. Pessoa jurídica de
direito público. Direito constitucional. Direito administrativo. Direito penal. Direito
processual. Direito tributário. Direito do trabalho e previdência. Direito internacional
público e privado.

ORÇAMENTO, 75 H
Ementa: Orçamento Empresarial: planejamento e controle.

ADMINISTRAÇÃO RURAL, 75 H
Ementa: Princípios básicos da administração rural e científica, custo de produção,
avaliação dos investimentos rurais, comercialização de produtos agrícolas, política
agrícola.

ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES, 75 H
Ementa: Conceitos fundamentais na área operacional. Sub-funções da área operacional.

CONTABILIDADE DE CUSTOS,75 H
Ementa: Principais conceitos contábeis aplicados à contabilidade de custos. A
contabilidade de custas, a contabilidade financeira e a contabilidade gerencial
terminologia contábil e implantação de sistemas de custos. Custos para decisão do livro
texto.

SEMINÁRIO MOGRÁFICO ORIENTADO, 75 H
Ementa: Discute a elaboração de monografias científicas nos seus fundamentos.
Orienta os passos fundamentais da construção de um trabalho monográfico, assim como
sua apresentação em seminários científico – formativos.
______________________________________________________________________

7° SEMESTRE

PROJETOS I, 60 H
Ementa: Estudos de viabilidade. Análise de custos e estimativas. Fontes e origem de
financiamentos. Orçamentos.

POLÍTICAS DE NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO, 75 H
Ementa: Macro tendências do ambiente organizacional no âmbito da política de
negócios. Instrumentos estratégicos: análise do papel do empreendedorismo. Economia
solidária no contexto do empreendedorismo e gestão do desenvolvimento regional.

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS, 75 H
Ementa: Sistemas aquisição de materiais e de controle de estoque. Ética nas compras.
Técnicas de negociação.

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, 75 H
Ementa: Processo de gestão econômico-financeira das empresas. Conceitos, técnicas e
ferramentas de gestão de passivos (fontes de recursos) da empresa.

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, 75 H
Ementa: O direito; código tributário nacional; direito constitucional tributário;
vigência; aplicação; integração e interpretação da legislação tributária, obrigação
tributária; solidariedade; capacidade; domínio e responsabilidade tributária; tributação;
informações econômico-fiscais, finanças públicas; os tributos; o sistema tributário da
constituição; Os impostos Estaduais; os Impostos Municipais; As Normas Gerais do
Direito Tributário; O Direito Tributário penal.
______________________________________________________________________

8° SEMESTRE
CONSTITUIÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS, 75 H
Ementa: Empreendedorismo. Plano de negócios. Estratégias. Aspectos operacionais,
financeiros, jurídicos e tributários. Fatores críticos de sucesso. Experiências e
conhecimento acumulado acerca das atividades ligadas aos novos empreendimentos.

DIREITO DO TRABALHO, 75 H
Ementa: O direito do trabalho. A relação entre patrão e empregado. Origem e evolução
da Legislação Social. A relação de emprego e o contrato individual de trabalho. A
jornada de trabalho. O repouso remunerado. Salário e remuneração. A rescisão do
contrato de trabalho e suas consequências. Estabilidade. Legislação do FGTS,
aposentadoria e retorno ao serviço. Acidentes de trabalho. Organização sindical.
Convenções coletivas e multas. Justiça do trabalho. Processo trabalhista.

MERCADO DE CAPITAIS, 75 H
Ementa: Conceitos teóricos e práticos para um adequado entendimento das instituições,
dos títulos existentes dos processos de intermediação financeira que caracterizam o
mercado financeiro brasileiro.

ORIENTAÇÃO PARA ESTÁGIO E MONOGRAFIA, 300 H
Ementa: Orientação para a realização do estágio supervisionado em todas as suas fases:
escolha da empresa, escolha do orientador, diagnóstico organizacional, elaboração do
plano de estágio e do relatório final de estágio; acompanhamento dos alunos nas
empresas.

