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2. EMENTA: 
Introdução à Administração: mercado de trabalho; conceito de administração; o Administrador 
e seu papel na sociedade atual; formação e legislação profissional. As organizações: conceitos 
e ambientes competitivos globalizados. Funções administrativas e organizacionais. 
Composição Organizacional e Processo Administrativo. Novas tendências. 

 

3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 
Fornecer aos futuros profissionais em Administração Pública os elementos conceituais básicos 
na área da Ciência Administrativa. Auxiliar os estudantes no desenvolvimento do interesse 
pelo estudo da administração na modalidade a distância, bem como no desenvolvimento das 
habilidades na aplicação de conhecimentos administrativos. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA DISCIPLINA: 
Para alcançar esse objetivo, foram determinados os seguintes objetivos específicos: 

- Fornecer aos futuros profissionais em Administração Pública os elementos e conceitos 
essenciais da administração; 

- Discutir a gestão empresarial com ênfase no enfoque prático da administração da 
administração pública; 

- Compreender as funções administrativas e organizacionais partindo de uma perspectiva 
sistêmica; 

- Analisar o papel do administrador diante dos novos tempos e as novas tendências na 
Administração. 

 

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Unidade 1 - Introdução à Administração 
Unidade 2 – As funções administrativas e organizacionais 
Unidade 3 – Ambientes organizacionais e da administração 
Unidade 4 –  Processo administrativo integrado 
Unidade 5 – Composição organizacional e estrutural 
Unidade 6 – O papel do administrador frente às mudanças na sociedade 

 
 

6. METODOLOGIA DO TRABALHO: 
Para o desenvolvimento das atividades do curso serão utilizados os seguintes recursos: 
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 1 Livro texto disponibilizado em versão impressa.Ao final de cada unidade, o aluno 
encontrará sugestões de leituras, indicações de artigos científicos, livros e sites que 
tem objetivo de ampliar o conhecimento do processo de ensino a distância. 

 6Vídeo-aulas. As vídeo-aulas complementam o conteúdo abordado no livro texto. O 
aluno pode assistir as vídeo-aulas no momento que julgar adequadas.Sugere-se a 
leitura do livro texto em primeiro lugar e, após, a vídeo-aula. 

 2Atividades de ensino-aprendizagem: as atividades deaprendizagem estão disponíveis 
no Ambiente Virtual de  Ensino Aprendizagem (AVEA).  
As atividades serão desenvolvidas pelos alunos ao longo da disciplina, conforme 
orientação do professor Para realizá-las, o aluno conta com o uso de ferramentas de 
interatividade, para sanar suas dúvidas com o professor, através da videoconferência e 
do chat com o professor (previamente agendados) ou com a tutoria a distância. 

 Chat com os tutores 

 2Chats com o professor em horários previamente agendados. Ver o Cronograma da 
disciplina no AVEA. 

 1 Fórum de discussão 

 Tutoria a distância: a comunicação com os tutores a distância pode ser por meio do 
ambiente virtual de ensino-aprendizagem, por e-mail ou pelo telefone 48 3721-4940. 

 Tutoria presencial: atutoria presencial disponibiliza no ambiente virtual os horários de 
funcionamento do pólo. Os alunos podem formar grupos de estudos, com a 
coordenação dos tutores presenciais.Ao final da disciplina, o aluno fará a prova 
presencial, no seu pólo de ensino, sob a coordenação dos tutores presenciais. 

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:   
a) Atividades de aprendizagem, no total de duas (2),deverão ser entregues nas datas 
previamente agendadas. Cada atividade vale 15% da nota da disciplina, ou 1,5 ponto, 
perfazendo o total de 30% da nota final ou 3,0 pontos. 
As atividades que não forem entregues na data agendada não serão aceitas pelos tutores. 
 
b) Fórum de discussão: haverá ainda, umfórum de discussãoem que a participação do aluno 
valerá 10% da nota final, ou 1,0 ponto. 
 
c) Prova presencial – será realizada uma prova presencial que valerá 60% da nota final da 
disciplina, ou 6,0 pontos. 
 

Será aprovado o aluno com média maior ou igual a 6,0. O aluno com média inferior a 
3,0 terá direito à dependência. O aluno que tiver média maior ou igual a 3,0 e menor 
ou igual a 5,5 terá direito a uma prova de recuperação. A nota final do aluno que fizer 
recuperação será a média aritmética simples da média das avaliações parciais e a nota 
da prova de recuperação. Se a nota final for maior ou igual a 6,0 o aluno será 
aprovado, caso contrário terá direito a dependência de acordo com as normas do 
curso. As datas das provas já estão agendadas e disponíveis no cronograma da 
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disciplina.  
 

Observações importantes: 

 Os alunos devem lembrar que os tutores e/ou professores estão para orientar e auxiliar 
nas dúvidas e realização das atividades e não para resolvê-las. 

 

 Não serão consideradas as tarefas idênticas feitas por diferentes alunos. O objetivo das 
tarefas é que o aluno desenvolva o raciocínio, a reflexão e as habilidades de expressão 
escrita. 
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