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1- EMENTA 

A lógica do processo produtivo; o negócio da empresa; modelos de gestão e estratégias 
organizacionais; a cultura organizacional como um dos fatores determinantes do processo 
produtivo; o capital intelectual: recurso para o gerenciamento organizacional; o sistema de 
informação no atendimento aos negócios: gerenciamento da informação. 

 
 
 
2- OBJETIVOS 

   A disciplina deverá abranger abordagens transversais e explicativas da Teoria 
organizacional, adotando uma postura critica em relação ao significado da Administração, 
visando despertar no aluno a sensibilidade necessária ao profissional do mundo 
contemporâneo. 
Ao final da disciplina, espera-se que os alunos estejam aptos a: 
Conhecer, planejar, organizar e dirigir os Sistemas de Informação para agregar valores aos 
negócios empresariais 
 

 
 

3- METODOLOGIA 
A disciplina será ministrada por meio de exposição dialogada, estudo dirigido, cases, filmes, 
seminários, questões, podendo ser apoiados por recursos audiovisuais. 
Ao professor caberá a apresentação e provocação de debates das idéias centrais dos 
assuntos tratados em aula e aos alunos a leitura dos textos, bem como a participação ativa 
nos debates e nas atividades propostas. 
 
 
 
 



4- AVALIAÇÃO 
4.1 Provas parciais: Duas  
 
4.2 Presença e participação nas aulas e exercícios (cases, análises, fichamentos, resenhas 
de filmes, etc). 
 
4.3 Seminários em grupo: Apresentação de tema escolhido pelos alunos com a aprovação 
da professora, sendo, necessariamente, entregue uma versão escrita da pesquisa realizada, 
digitada de acordo com as normas da ABNT.  
 
 
O total da nota do semestre é de 10,0 pontos (100%). Os pontos serão divididos  
como segue:  
 
Nota 1º Bimestre : Prova (70%) + fichamento dos textos 1 e 2 + presença, participação em 
sala e exercícios diversos (30%) = 100% 
 
Nota  2º   Bimestre :  Prova   (70%) +    fichamento  dos textos    3   e  4 +   presença, 
participação em ala e exercícios diversos (30%)  = 100%  
 
Nota Seminário: Trabalho escrito (30%) + Criatividade/qualidade da apresentação (30%) + 
Apresentação individual/desenvolvimento individual (20%) + coesão grupal  (20%) = 100%. 
 A nota do seminário poderá ser diferente para aluno s do mesmo grupo. 
 
OBS: Os textos estão disponíveis na Xerox do CCJE, sendo responsabilidade do aluno sua 
reprodução. 
 
Para aprovação na disciplina o aluno deverá ter média semestral igual ou maior que 7,0 
(sete). Média semestral = nota do 1º bimestre + nota do 2º b imestre + nota do 
seminário, dividido por 3 ). 
 
Caso o aluno não alcance nota 7,0  (sete) na média semestral, deverá fazer prova final, 
com todo o conteúdo da disciplina . A média final (nesse caso) será composta, então, da 
média semestral + nota da prova final /dividido por 2, devendo ser igual ou superior a cinco 
para que o aluno seja considerado aprovado na disciplina. 
 
Situação Final: 
< que 7,0 = Prova Final 
> que 7,0 = Aprovado 
 
 
 
ATENÇÃO: 
1. O aluno deve estar presente, no mínimo , em 75% das aulas. Vale ressaltar que 
os alunos que não comparecerem a, pelo menos, 75% das aulas serão reprovados 
por falta independentemente dos resultados obtidos em outros quesitos do processo 
de avaliação, ressalvados os casos previstos pelas normas da UFES.  
 
 
 
5 – VIAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR: 
 
Inês_cometti@hotmail.com 
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No decorrer do semestre, serão indicados artigos ci entíficos, estudos de caso e filmes 
para a complementação da aprendizagem.  
 


