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Distribuição da Carga Horária Semestral

Teoria Exercício Laboratório

Ementa: 

Objetivos Específicos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou competências
definidos na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos para a organização 
e/ou definição dos conteúdos programáticos)
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Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados para 
colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa e 
melhor explicitados nos objetivos específicos)

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

               CENTRO DE ENSINO                                                        
DEPARTAMENTO                                                 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação 
adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, 
os pesos conferidos a cada instrumento)

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem 
conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido)
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 Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e que
deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o conteúdo
programático a ser desenvolvido)
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Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos

nas aulas)


	Caixa de texto 22: CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHA
	Caixa de texto 2: ZOOTECNIA
	Caixa de texto 3: Alegre
	Caixa de texto 4: Agronomia, Zootecnia, Medicina veterinária
	Caixa de texto 5: Zootecnia
	Caixa de texto 6: 
	Caixa de texto 7: ELAINE CRISTINA GOMES DA SILVA
	Caixa de texto 8: Zootecnia, Agronomia, Medicina Veterinária, Engenharia Florestal, Eng
	Caixa de texto 10: ZOO 12890
	Caixa de texto 9: Gestão de empresas e responsabilidade socioam
	Caixa de texto 11: não há.
	Caixa de texto 12: 60
	Caixa de texto 14_4: 3
	Caixa de texto 14_3: 30
	Caixa de texto 14_2: 30
	Caixa de texto 14: 0
	Caixa de texto 1: UNIDADE I - FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO; UNIDADE II - EMPRESAS, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE; UNIDADE III – SUSTENTABILIDADE; UNIDADE IV - GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL; UNIDADE V - GESTÃO DE MARKETING; UNIDADE VI -  GESTÃO DE PESSOAS; UNIDADE VII – GESTÃO DA PRODUÇÃO.
	Caixa de texto 15: Estimular o pensamento crítico na relação entre as teorias e as práticas da atual conjuntura mercadológica.
	Caixa de texto 21: 
	Caixa de texto 21_2: 
	Caixa de texto 17: UNIDADE I - FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO1.1 Diferença entre Administração e Gestão1.2 Áreas funcionais e funções organizacionais1.3 O ambiente das organizações1.4 Estrutura organizacional UNIDADE II - EMPRESAS, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE2.1 Tipos de empresas, negócios e enquadramento jurídico 2.2 Gestão ambiental e a competitividade2.3 A responsabilidade socioambiental e a função empresarial2.4 Mecanismos de desenvolvimento limpo2.5 Ética nos negócios2.6 Gestão integradaUNIDADE III - SUSTENTABILIDADE 3.1 O desenvolvimento sustentável como novo paradigma no âmbito empresarial3.2 As dimensões da sustentabilidade: econômica, ambiental, social e cultural3.3 Ética empresarialUNIDADE IV - GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL4.1 Funções básicas de finanças 4.2 Noções de contabilidad
	Caixa de texto 16: Metodologia baseada no Método dialético. Parte teórica: constituída de aulas discursivas, dialogadas e interativas. As atividades ocorrerão por meio de: a) Cases reais e fictícios, que estimulam os estudantes a apreciarem os problemas propostos e equacionarem as soluções baseadas na realidade a que se deva associar a disciplina;  b) pesquisas de práticas atuais adotadas por empresas, baseadas nas teorias estudadas; Recursos: Textos impressos e on-line; pesquisas via internet, livros e e-books; Quadro/pincel; dinâmicas diversas de ensino e aprendizagem.
	Caixa de texto 23: 
	Caixa de texto 25: 
	Caixa de texto 18: Métodos de Avaliação de aprendizagem e seus respectivos pesos (10 pontos)a) Relatório de análise de conteúdo da parte teórica (3 pontos); Atividades Cases (4 pontos); Atividades teórico prática os (3 pontos). OBS: a quantidade de atividades avaliativas é definida no decorrer do semestre, conforme tamanho e desenvolvimento da aprendizagem da turma.Critérios de correção e seus respectivos pesos (100%)  a.Exploração adequada do conteúdo e coesão das respostas (30%); b. Percepção crítica (30%); c. Capacidade de inovação/criatividade (30%); d. Norma culta da língua portuguesa e organização textual (10%).        
	Caixa de texto 19: ALBUQUERQUE, José Lima. Gestão ambiental e responsabilidade social: conceitos, ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2009. CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.  MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração. 6ª Ed. São Paulo: Atlas, 2011
	Caixa de texto 26: 
	Caixa de texto 27: 
	Caixa de texto 13: CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e operações: manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2006. GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Habra, 2002.KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 14 ed. São Paulo: Pearson, 2013.  MARION, Philip. Contabilidade empresarial. 7 ed. São Paulo: Artes, 1998.SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
	Caixa de texto 28: 
	Caixa de texto 29: 
	Caixa de texto 20: UNIDADE I - FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO (20 horas)UNIDADE II - EMPRESAS, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE (5 horas)UNIDADE III – SUSTENTABILIDADE (5 horas) UNIDADE IV - GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL (5 horas) UNIDADE V - GESTÃO DE MARKETING (10 horas) UNIDADE VI -  GESTÃO DE PESSOAS (10 horas) UNIDADE VII – GESTÃO DA PRODUÇÃO (5 horas)O cronograma de aulas é construído paulatinamente, em razão da pedagogia da aula se desenvolver conforme tamanho da turma e nível de aprendizagem na evolução do conteúdo, que é totalmente cumprido nessa perspectiva.


