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PROGRAMA 
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Professor: Sérgio Robert de Sant'Anna   
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Período:  2004/2 
 
 
 
1 – EMENTA: 
 
 

Mercadologia – o nascimento, conceito e definições. Teoria do comportamento 
do consumidor. As variáveis controláveis e as incontroláveis. Decisões sobre 
distribuição física: Suprimento Físico – Armazenagem e transporte – Canais de 
distribuição. Decisões sobre Preço. Decisões de comunicação: venda Pessoal, 
Vendas em Massa e Promoção de Vendas. A Força de Vendas. O plano de 
marketing. A organização de Marketing. Pesquisa mercadológica. Marketing 
Internacional. 
 
 
2. OBJETIVOS: 
 
 

     A disciplina tem por objetivo apresentar aos  alunos  os  principais  conceitos,   
funções, variáveis, ferramentas e técnicas utilizadas em Marketing. Ao final da 
disciplina, o aluno deverá ser capaz de: 
 
• Conhecer as funções do Marketing; 

 
• Analisar o comportamento do mercado e suas implicações para programa 

de Marketing de uma Organização; 
 

• Diagnosticar uma ampla variedade de problemas de natureza 
mercadológica que possam afetar uma empresa; e, 

 
• Identificar possíveis alternativas de ação. 
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3 - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 
 

O programa da disciplina Fundamentos de Mercadologia está sendo 
estruturado com base nos seguintes pressupostos: 
 

• Trata-se de uma disciplina obrigatória, sendo este, efetivamente, o 
primeiro contato "formal" com a área de Marketing no curso de 
Administração; 

 
• A maioria dos alunos não possui base conceitual sólida e/ou 

experiência profissional nesse campo.  
 
Assim, esperamos que o curso de Fundamentos de Mercadologia permita ao 
estudante: 
 

• Familiarizar-se com o "Marketing" enquanto corpo teórico e como um 
processo que influi e é influenciado tanto pela dinâmica interna da 
organização, quanto, e, principalmente pelo macro-ambiente externo à 
mesma; 

 
• Adquirir uma formação básica em Marketing tão completa quanto 

possível, dada às limitações de tempo, de recursos, etc. 
 

4. METODOLOGIA DE ENSINO: 
 
 

Basicamente, a disciplina Fundamentos de Mercadologia será ministrada  a  
partir  de um enfoque teórico/prático, através de aulas expositivas e dialogadas,  
dinâmicas de grupo, discussões de leituras, estudo de casos, dentre outras 
técnicas/recursos, buscando oferecer embasamento conceitual mínimo, 
necessário e suficiente para uma aplicação prática e um posicionamento crítico 
diante dos conteúdos apresentados. 
 

Participação em classe: 
 
     A participação de cada aluno em sala de aula é desejada, no intuito de 
contribuir para o aprendizado de todos. A assiduidade e a pontualidade serão 
computadas como aspectos importantes da participação, pois demonstram o 
grau de interesse pela disciplina.  Vale ressaltar que o aluno cujas ausências 
excederem 25% do total de aulas será reprovado por falta, independentemente 
dos resultados obtidos em outros quesitos do processo de avaliação, 
ressalvados os casos previstos pelas normas da instituição. 
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5 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

  A avaliação do desempenho do aluno levará em conta os seguintes quesitos 
com as respectivas ponderações: 
 

Participação/Atividades .....:  20% 
Estudo de Casos ...............:  20% 
Avaliações Escritas ...........:  30% 
Trabalho Final ...................:  30% 
Total   ................................:100% 
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