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1.IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA:

COMIGO NOME:DA DISCIPLINA
NYDEllORA:S:AULA

SEMANAIS
TEÓRICAS PRÁTICAS

TOTAL:DEMORAS:AULA
SEMESTRAIS

CIT7581 Gestão Estratégica Orientada ao Mercado 4   72

HORÁRIO : ; ::: : ;;::;;;:MODALI'NADE
TURMAS TEÓRICAS TURM:AS PRATICAS Sehibféíeúéial
5.0820-2: -:: 6.2020-2    

11. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S)
Prata. Andréa Crlstina Trierweiller, Dra.
E'mail: ãndrêa.clt(8ufsélbr

iii. PKE-KEQuiSiTO(S)
CÓDIGO NOME ,DA DISCIPLINA

  Efta diióibliúa hão oósgili .oré,reauisitói

IV. CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA
Bqçbarelado em Tecnologias da Informação e Comunicação

VI. EMENTA
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VII.OBJETIVOS
Obieti+o Gera::
Levar o aluno ao entendimento a respeito da amplitude e da importância dos conceitos de gestão estratégica. gestão de processos e
gestão da qualidade como modelo de excelência para gerir as organizações, buscando aplicações em organizações de negócios
digitais.

Obiétivoi Esbécíficos:
1 . Entender a evolução histórica da gestão qualidade e seus fundamentos;
2. Compreender os fundajnentos da Gestão pela Qualidade;
3 . Compreender os fundajnentos do Processo de gestão estratégica;
4. Contextualizar o aluno quanto a uma visão geral do Planejamento estratégico com foco no Mercado;
5. Discutir sobre os tipos de Estrutura organizacional;
6. Dar uma noção sobre o funcionamento da Gestão de processos;
7. Discutir sobre Estilos de gestão e seus autores;
8. ;ADréséHtàt' Modõlós dé;gégtãó;coh foco elh orgãhizâçõês .de negócios digitais.

/



VIII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
A disciplina que será oferecida de forma éemipresencial está dividida em 8 unidades, indicadas a seguir:

Unidade 1 - Fundamentos e Critérios da Excelência da Gestão pela Qualidade
Unidade ll - O Processo de gestão estratégica
Unidade 1 11 - Planejamento estratégico orientado ao Mercado
Unidade IV -- Controle estratégico
Unidade V -- Estrutura organizacional
Unidade VI -- Gestão de processos
Unidade Vll Estilos de gestão
Unidade Vlll -- Modelçls de

IX. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Aulas presenciats expositivas e dialogadas e com orientação para organização, implantação e apresentação de pequenos
proUetos/estudos de casos.
Atividadeb à distância (ambiente virtual moodle) com uso de ferramentas como fóruns e tarefas.
Requisitos de infraestrutura necessários para ministrar as aulas:
- Projetores; - Intemet; - Moodle.

X. METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
. A verificação do rendimento escolar compreenderá frequência e aproveitamento nos estudos, os quais deverão ser atingidos

conjuntamente. Será obrigatória a frequência às atividades correspondentes a disciplina, com no mínimo 75% das aulas
(Frequência Suficiente - FS), ficando reprovado o aluno com mais de 25% de faltas (Frequência InsuHlciente - FI).

. Serão realizadas duas (02) provas escritas, um (01) trabalho (produção de um vídeo) e atividades no mood7e.

Nota 1 : Prova Escrita 1, referente aos conteúdos das Unidades l e ll (as provas têm peso 0,4)
Nota 2: Prova Escrita 2. referente aos conteúdos das Unidades 111 a VIII.
Nota 3: Trabalho (vídeos- produção de vídeo, envolve a elaboração de roteiro para produção e apresentação de vídeo abordando

uma das unidades da disciplina (peso 0,4)
Nota 4: Exercícios propostos no moca/e (peso 0,2)

A Média Final (MF) será calculada pela média aritmética dessas quatro notas anteriores.
MF = Nota l+Nota 2+0.4+Nota 3i'0.4+Nota 4'k0,2/4

A nota mínima para aprovação na disciplina será MF>-6,0 (seis) e Frequência Suficiente (FS). (Art. 69 e 72 da Res. n'
17/CUd 1997).

O aluno com Frequência Suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre MF entre 3,0 e 5,5 terá direito a uma nova
avaliação no final do semestre (REC), excito as atividades constantes no art.70, $ 2'. A Nota Final (NF) será calculada por meio da
média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a nota obtida na nova avaliação (REC). (Art. 70 e 71 da Res.
n' 17/CUn/1997).

(MF + REC)

e Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída nota 0 (zero). (Art.
70, $ 4' da Res. n' 17/CUn/1997)

Observações:
Nova avaliação
Pedidos de segunda avaliação somente para casos ein que o aluno, por motivo de força maior e plenamente justificada, deixar de
realizar avaliações previstas no plano de ensino, e deverá ser formalizado via requerimento de avaliação à Secretaria Acadêmica do
Campus Araranguá dentro do prazo de 3 dias úteis apresentando comprovação.
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XII. Feriados previstos para o semestre 2018.1 :
DATA Feriados/Dias não letivos

30/03 Feriado Nacional -- 6' feira Salltâ
31/03 Dia hão lesivo
03/04 Aniversário da cidade de Araranauá
2}/04 Feriado Nacional --- Dia de Tiradentes
30/04 Dia não }etivo
01/05 Feriado Nacional -- Dia do Trabalhador
04/05 Dia da Padroeira da cidade de Aratanauá
3}/05 Feriado Nacional L Corpus C/zrísfz
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MAXIMIANO, Amam Casar Antonio. Teoria Geral da Administração. Edição compacta. São Paulo. Atlas. 2006.
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AULA
(semana

DATA ASSUNTO

  26/02/20 } 8 - 03/03/20 18 Apresentação da disciplina, Plano de Ensino e Divisão da t
roteiro e oroducão: do vídeo ú Din }

2 05/03/20} 8 - 10/03/20} 8 Atendimento dai eauioes Dará nrientacãn nhr- rntÁi«a. . :liã;X. . ni, l

3 1 2/03/20 1 8 - i7/03/20] 8 Palestra sobre tópico da atualidade ( 1 5/03) - Dia 3
labordará conteúdo da ilha.dndp í . Fnt,óóit.,. }.,Ã.irn. an .«*.!;.iaH"x

4 ] 9/03/20 1 8 - 24/03/20 1 8 Palestra sobre tóoicó da atlialidade r23/n3\ ü nili zl
5 26/03/20 1 8 - 3 } /03/20 } 8 30/03 -- Feriado f6' feira
6 02/04/20i8 - 07/04/20i8 Aoresentacão de TRABAI ;HOS rVídenç\ ém pnili
7 09/04/2018- 14/04/20}8 AI)rebentação de TRABAI,HOS rVídens) em l;nl:liÁl;

8 } 6/04/20 } 8 - 2 } /04/20 } 8
Unidade 1 - Evolução da qualidade. Fundamentos e Critérios da Excelência da Gestão pela-'v-uy"v ua 'lualluauç- l uiiuaiiiçinu> ç \.,í iLçi lus ua Excelencla aa tlcstão l
Qualidade. Abordagens da qualidade. Qualidade eln Serviços: conceitos e dimensões
colnoetitivãs. Unidade ll - O Ptnceqsn de aéctãa ecfrn+Áoirn

9 23/04/20 } 8 - 28/04/20 ] 8 PROVAESCRITA]
10 30/04/2018 - 05/05/201 8 )4/05 -- Fe}.lado (6' feira

  07/05/2018 - }2/05/2018
Unidade 111 - Planejamento estratégico orientado ao Mercado. O Processo de gestão ostra ég ca:u-'-v"u'. 111 - 1 iaiiu]aiiiçittv çõu atçbtçu ui içii]auo o ]\r]erçaao. \..,p processo (]e gestão estrateglca:
FASE l planeamento estratégico; FASE 2 -desenvolvimento estratégico; Unidade IV - FASE
3--cona'ole estràtéaíco

}2 14/05/2018 - 19/05/20 ] 8 Unidade V - Estrutura orkanizacionai - eçtri itllrã ejí r ;',r:. .l..ãi1:1;;2ã;;';i;"iii:;;;i:=
}3 2} /05/2018 - 26/05/201 8 Unidade VI - Gestãode processos Fundamentos e Exemplo de metodologia para a

ijnojelnentacão de ofocessos ÍBPM: Bu.vime.ç.ç PrõóP.çç M'7nnaP«»an/

14 28/05/2018--02/06/2018 Unidade Vll -- Estilos de gestão. Unidade Vlll -- Modelos de gestão e de organização de
negócios digitais

i5 04/06/20}8- 09/06/2018 PROVAESCRITA2
16 } }/06/201 8 - 16/06/20 ] 8 PROVA DERECIIPERACÃO
17 18/06/2018 - 23/06/2018 Divulgação das notas âtnais
!8 25/06/20}8 - 30/06/2018 Publicação anal no CAGR. # 04/07 ry" áa/rà) 7Zrm/nó dn .ç.:,mP.ç/rp de pi,adl ar,7,,




