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2.

EMENTA

Evoluções Administrativas no ambiente organizacional. A Administração e o Planejamento. A Administração e a Organização. 0 Controle no
Ambiente Administrativo e a Tecnologia da Informação.
3.

JUSTIFICATIVA

A criação de valor aos clientes e o desenvolvimento de uma vantagem competitiva são importantes para a sobrevivência e lucratividade de uma
empresa. Porém, a definição da estratégia da empresa não é o suficiente, é necessário implementar a estratégia por meio do modelo de
negócio adequado.
4.

OBJETIVO

Objetivo Geral:
Possibilitar aos participantes a compreensão da evolução da administração; a análise do ambiente das organizações; a maneira como é elaborado, organizado
e executado o planejamento de uma instituição, bem como são controlados os ambientes de negócios e administrativos.
Objetivos Específicos:

- Entender os modelos sobre vantagem competitiva;
- Entender os passos da modelagem de negócios
- Saber fazer modelagem de negócios.
5.

PROGRAMA

1. Introdução a administração - teorias, conceitos e princípios
- A Evolução das teorias da administração
- Aspectos atuais da Administração
- As áreas da administração
2. As funções da Administração
- Planejamento e estratégia - elementos básicos, análise do ambiente, processo de administração estratégica, tipos de estratégias
- Organização - elementos da função organização, tipos de estruturas organizacionais, grau de centralização e formalização
- Direção - comportamento individual e de grupo, motivação, liderança: perspectivas teóricas e contemporâneas
- Controle e tecnologia da informação evolução da tecnologia da informação, informação para tomada de decisão e controle, fortalecimento da
coordenação interna e dos relacionamentos externos, impacto da tecnologia da informação sobre o projeto da organização
6.

METODOLOGIA

A disciplina será desenvolvida por intermédio de aulas interativas e dinâmicas utilizando, além da bibliografia básica e complementar, outros
materiais complementares de acesso público como artigos acadêmicos e manuais disponibilizados gratuitamente por instituições como o SEBRAE.

TÉCNICAS DE ENSINO E FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS
O conteúdo programático da disciplina será desenvolvido por meio de aulas presenciais atividades assíncronas no ambiente virtual oficial da UFU, o
Moodle (www.moodle.ufu.br), onde estarão também materiais sobre o conteúdo da disciplina e instruções detalhadas para as atividades assíncronas.

A chave de inscrição (método referente a auto inscrição) é: GBC061
Atividades Assíncronas:
Carga Horária: 12 h/a
TDIC: O conteúdo programático da disciplina e as descrições, explicações e ferramentas para entrega das atividades síncronas serão
disponibilizados no ambiente virtual oficial da UFU, o Moodle (www.moodle.ufu.br). Portanto, as entregas de atividades e avaliações assíncronas
deverão ser entregues neste ambiente virtual.
Formas de apuração da assiduidade das atividades assíncronas: entrega pontual das atividades dentro das especificações e critérios estabelecidos em
cada atividade.
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
SEMANA

MÓDULOS

ATIVIDADES PREVISTAS

1ª

A Evolução do pensamento
administrativo e tipos de
organização

Em sala de aula (05/05/2022):

02 MAI-08
MAI
2ª

Funções da Administração:
09 MAI – 15 PLOC
MAI

CH

ATIV ASSINCRONAS

4h

-

- Discutir o caso da empresa Florisbela, responder as 4h
questões apresentadas no final do texto

-

- Participar da aula e elaborar um mapa
conceitual sobre o seu conteúdo

CH

0h

Em sala de aula (12/05/2022):

Em sala de aula (19/05/2022):
Administração Estratégica e o
Ambiente organizacional
- Participar da discussão sobre os temas da aula e
16 MAI – 22 interno (Estrutura e Cultura analisar o estudo de caso proposto.
MAI
organizacional)

0h

3ª

4ª

Administração Estratégica,
23 MAI – 29 Ambiente externo (análise
macro e micro)
MAI

Em sala de aula (26/05/2022):

5ª

Em sala de aula (02/06/2022):

30 MAI – 05 Análise SWOT
JUN

- Fazer atividade em grupo de análise do cenário a
partir de uma matriz SWOT.

6ª

Em sala de aula (09/06/2022):

Outras abordagens sobre
06 JUN – 12 vantagem competitiva
JUN

Aplicação das abordagens
20 JUN – 26 sobre vantagem competitiva
JUN

04 JUL – 10
JUL

-

Atividade assíncrona:
4h

- Fazer a análise do macro 2h
e micro do ambiente externo
de uma empresa.
Atividade assíncrona:

4h

4h

- Fazer a análise SWOT da 2h
empresa Picolé & Cia

-

0h

Ler e analisar o estudo de caso sobre o uso das
abordagens sobre vantagem competitiva

4h

0h
-

Em sala de aula (30/06/2022):

8ª

9ª

Participar da discussão sobre o tema da semana e sua
aplicação em diferentes tipos de organizações

0h

Em sala de aula (23/06/2022):

7ª

27 JUN – 03
JUL

- Elaborar um mapa conceitual sobre a análise
conjunta do macro e micro do ambiente externo.

4h

1ª avaliação síncrona

Estratégias Competitivas I

Com base no conteúdo visto até aqui, participar da
avaliação durante a aula presencial e responder as
questões

4h
-

Em sala de aula (07/07/2022):

Analisar os diferentes exemplos de estratégias
competitivas, seus riscos e resultados para a gestão

0h

Atividade assíncrona:

4h

Pesquisar exemplos de
empresas que utilizam as

2h

empresarial.

Em sala de aula (14/07/2022):

10ª
11 JUL – 17
JUL

Modelos de negócios I

12ª
25 JUL – 31
JUL

- Participar da discussão sobre o tema e elaborar um
mapa conceitual dos seus principais tópicos
4h

-

2h

Em sala de aula (21/07/2022):

11ª
18 JUL – 24
JUL

estratégicas apresentadas
para serem competitivas

Modelos de negócios II

- Analisar o caso da Netflix e a estratégia da Cauda
Longa
4h

Análise de modelos de
negócios I

-

0h

Em sala de aula (28/07/2022):

Atividade assíncrona:

Com base na apresentação de diferentes modelos de
negócios, elaborar uma síntese de comparação entre 4h
os modelos e seus diferenciais competitivos

A partir dos conteúdos
vistos, desenvolver o
2h
trabalho final de análise da
estratégia e do modelo de
negócio de uma empresa
Atividade assíncrona:

13ª

Análise de modelos de
01 AGO – 07 negócios II
AGO

Em sala de aula (04/08/2022):
Analisar os componentes do Modelo Canvas aplicado
em diferentes tipos de negócios
4h

Continuar a desenvolver o
trabalho final com base nos 2h
materiais de apoio e nos
dados da empresa escolhida

Em sala de aula (11/08/2022):

14ª
08 AGO – 14 2ª avaliação síncrona
AGO

Com base no conteúdo visto até aqui, participar da 2ª
avaliação respondendo às questões
4h

-

0h

Em sala de aula (18/08/2022):
15ª
15 AGO -20
AGO

TÉRMINO DO SEMESTRE Entregar e apresentar o trabalho final
LETIVO
Fechamento e feedback sobre as notas das atividades

Total de horas/aula presenciais

4h

-

60h

Total de horas/aula
assíncronas

0h

12h

O horário de atendimento ao aluno será 18h, nas quintas-feiras, na sala 103 do bloco 5M.
7.

AVALIAÇÃO

A avaliação será composta por atividades em sala de aula (individual e em grupos), duas provas presenciais e as atividades assíncronas, totalizando
100 pontos, conforme descrito a seguir:
As atividades em sala de aula poderão ser realizadas de forma individual ou em grupos de até 3 pessoas com base no conteúdo da aula e somarão 40
pontos.
As duas provas presenciais serão sobre o conteúdo visto até o momento de cada prova, feitas individualmente pelos estudantes, no valor de 20
pontos cada uma.
As atividades assíncronas deverão ser entregues no portal acadêmico Moodle, dentro dos prazos estabelecidos, e somarão 20 pontos.
Critérios de avaliação: demonstrar domínio do conteúdo e capacidade de relacionar os temas a diferentes situações e ambientes organizacionais.

Com intuito de atender o art. 141 da Resolução CONGRAD 46/2022 o estudante que não obtiver o rendimento mínimo para aprovação e com
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) na disciplina poderá realizar duas atividades extras que são: resumo manuscrito dos principais
tópicos vistos na disciplina e gravação de vídeo sobre um dos tópicos da disciplina fazendo a relação entre o conteúdo e prática organizacional,
enviando estas atividades, via Moodle em espaço determinado para esta atividade, até o último dia de aula presencial.
8.
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