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  lii.PRÉ-REaulsitÓI
l CÓDIGO lNOME b  
1 1Esta disciolina não possui nré-rnniiinitnqEsta disciplina não possui pré-requisitos  
 
l lv. curso(s) PAÚÀ o(s) QUAL(is) A Dlscl
Bacharelado em Tecnologias da Informacão e Comunicacãn  

 
V.JUSTiFÍCÀtiÜ
Esta disciplina é rlecessária Dará uma nnmnlnmnntnnãn da fnrmapãn dA nrAfieei'.n

iÜE.jU'âEH IEilÜjãl Hlll1111 1X Hil:li$Elg $;  
 
VI.EMENTA

l Coriceíto de Plarao de Nnnóninn Rnnpfíninç AnliraPÃne Fe nl+llra e--«,ó-ió afina--+i.l Conceito de Plano de Negócios. Benefícios. Aplicações. Estrutura. Sumário executivo. [)escrição da empresa e
características do empreendimento. Funções fundamentais do negócio. Planejamento estratégico. Análise do
mercado e fatores de competitividade. Produtos e serviços. Estratégicas competitivas. Marketing. Gestão e
estrutura organizacional. Plano operacional. Plano financeiro de custeio e de investimentos.' Fontes de
financiamento. Organização do conhecimento. Princípios e processos da gestão de oroietos e do conhecimento  
 
 
Ao término do curso desta disciplina. os alunos deverão estar capacitados para lidar com os diversos elementosl
que estão inseridos em diferentes princípios e processos de plano de negócios, gestão do conhecimento e gestãol
de projetos. Assim como estimular a criatividade e técnicas e tecnologias de suporte a às metodoiogíasl

' Entender os fundamentos conceituais do conhecimento organizacional, além de desenvolver uma visão amplas
! j:çvantar, na bibliografia, as bases teóricas e desenvolver práticas aue nnrmitnm nn aParlâmirne nnnhapn, AI 



gerir negócios baseados em Tecnologias da Informação e Comunicação e contribuir para a implantação de um
ambienteparaagestãodoconhecimentol .. ..: .. . - -.....-.

ÊããÜãF*i!=:::=u=:ã=T'H:=:3u;:=::i:'E ::n=n:'?;.. ..«;*'*--,;. .,
Memóriaorganizacionall' . ' . .: -:- ... -..'=- .-- --.1...ai-.an.n nn

Desenvolver uma compreensão crítica do desenvolvimento ae uma eslrategta ae ge lóu uv uviul u"-'u-'v --v
cotidiqDg.Dgg.91ggD1:99991
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VIII.CONtÉÚDOPROGRAMÁTIC0

UNIDADE 01 : Evolução histórica da Gestão do Conhecimento.
1 .1 . Era Ag rária
1 .2. Era Industrial
1.3. Era digital
1 .4. Era do Conhecimento

UNIDADE 02: Fundamentos Conceituais da Gestão do Conhecimento.
2.1 . Dado. Informação e Conhecimento
2.2. Gestão da Informação e Gestão do Conhecimento
2.3. Processo Decisório
2.4. Conhecimentos: Tácito e Explícito

UNIDADE 03: Organização do conhecimento.
3. 1 .Organização do Conhecimento
3.2.Dimensões do Conhecimento: pessoas. processos e tecnologia.
3.3.Fontes do Conhecimento Organizacional

UNIDADE 04: Princípios e processos da gestão do conhecimento
4.1 .Processo de Aquisição. do Conhecimento
4.2.Processo de Criação do Conhecimento
4.3.Processo de Compartilhamento do Conhecimento
4.4.Processo de Armazenamento do Conhecimento
4.5.Processo de Utilização do Conhecimento
4.6.Processos de Conversão do Conhecimento

UNIDADE 05: Desenvolvimento de um ambiente para a gestão do conhecimento.
5.1 .Modelo de organização do Conhecimento
5.2.Infra-estrutura Organizacional para a Gestão do Conhecimento
5.3.Estrutu ra em Hipertexto
5.4.Organização Inovadora

UNIDADE 06: Desenvolvimento de uma estratégia de gestão do conhecimento.
6.1 .Fundamentos do Planejamento Estratégico
6.2.Técnicas para elaboração de estratégias voltadas à Gestão do Conhecimento

UNIDADE 07: Auditoria de conhecimento.
7.1 .Princípios da auditoria de conhecimento
7.2.Processos da auditoria de conhecimento

UNIDADE 08: Memória organizacional
8.1 .Motivação à construção de memórias organizacionais
8.2.Métodos de Armazenamento do Conhecimento

UNIDADE 09: Técnicas e tecnologias de suporte a gestão do conhecimento nas empresas-
9.1 .Tecnologias de suporte a gestão do conhecimento nas empresas-
9.2.Inteligência Competitiva
9.3. Modelos de Gestão do Conhecimento.



\"

X.METODOLOGIA EINSTRUÚÉ

e Avaliação individual (NI): Publicação e participação dos debates nos fóruns do AVEA em sala
Avaliação em grupo (N2): Apresentação do Artigo
Avaliação em grupo (N3): Apresentação em grupo

. A média final (MF) será a soma dividido por três

' A nota mínima para aprovação na disciplina será MF>=6.0 (seis) e Frequência Suficiente (FS). (Art. 69 el
O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre entre 3.0 e 5.5 terá direito a
uma nova avaliação. no final do semestre (RE(i). exceto as atividades constantes no art.70.$ 2'. A nota será
calculada por meio da média aritmética entre a média das notas das avaliações parciais (MF) e a nota obtida na
novaavaliação(REC).(Art.70e71 dares.no17/CUn/1997). ' ' ' ' ''' '

C$ÍF' -F .REt)

e

e

Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido será atribuída
llÍ] 997)

XI.CRONOGRAMATEÓRICO
AULA

semana
DATA

ASSUNTO

l

]1/03/2019 â 16/03/201:9 Apresentação da disciplina -- Plano de Ensino
UNIDADE 01 : Evolução histórica da Gestão do. Conhecimento.

[ . ] . Era Agrária
i .2. Era industrial
1.3. Era digital
} .4. Era dó Conhecimento

2 18/03/2019 a 22/03/2019
UNIDADE 02: Fundamentos Conceituais da Gestão do Conhecimento

2.1 . Dado. Informação e Conhecimento Tácito e Explícito.
2.2. Gestão da Informação e Gestão do Conhecimento
2.3. Princípios do Proóêagó Decisório

3
25/03/2019 a 30/03/2019 UNIDADE 03: Organização do conhecimentos

3. 1 .Dimensões dó Conhecime:Rto.
- Semana Aóadêrüica do T}C rSEATIC

4 01/04/2019 a 06/04/2019 UNIDADE 03: Organização do conheclmentol
3.2.Pês90as. orocessos e techóloaiâ

5
08/04/2019:a 31/04/2019 UNIDADE 04: Princípios e processos da gestão do conhecimento.

4.1 .Processo de Aquisição do Conhecimento
4.2.Processo dé Cfiacãó dó Conhêcinlento

6
15/04/2019 a 20/04/2019 UNIDADE 04: Princípios e processos da gestão do conhecimento

4.3.Processo de Compartilhamento do Conhecimento
4.4.Pro(seisó de Arházéílahentó. do Conhnóimantó

7
22/04/2019 a 27/04/2019 UNIDADE 04: Princípios e processos da gestão do conhecimento

4.5.Processo de Utilização do Conhecimento
4.6.Processos dó Conversão do Cónhêcimênto

8
29/04/2019 a 04/05/2019 UNIDADE 05: Desenvolvimento de um ambiente para a gestão do conhecimento.

5.1 .Modelo de organização do Conhecimento
5.2.1hfFa-estrutura Oraãnizacionàl obra a Gestão do Conhécimerlto

9

06/05/2019 a 11/05/2019 UNIDADE 05: Desenvolvimento de um ambiente para a gestão do conhecimento.
5.3.Estrutura em Hipertexto
5.4.0raanizacâo Inovadora

UNIDADE 06: Desenvolvimento de uma estratégia de gestão do conhecimento.
6. 1 . Fundamentos do Planejamento Estratégico
6.2.Téóhica$ oara elabora(iãó de éétrâtéaing vóltadn Àa

10
13/05/2019 â 18/05/2019

1 1
20/05/2019 a 25/05/2019 UNIDADE 07: Auditoria de conhecimenió.

7.1 .Princípios da auditoria de conhecimento
7.2.Processos da auditoria dé conhec:iúéntó  



Os livros acima citados constam na Biblioteca Universitária e Setorial de Araranguá.
Algumas bibliografias também podem ser encontradas na Biblioteca Virtual da UFSC

Prof.

Aprovado na Reunião do Colegiado do Curso aG/.Ql2/2019

12
27/05/2019 a 01/06/2019 UNIDADE 08: Memoria organizacional.

8.1 .Motivação à construção de memórias organtzacionals  
13

03/06/2019 a 08/06/2019 UNIDADE Q9: 1 êcrlicas e tecnologias ae supuitc uu lla çniipiç;oao.
 

14
l0/06/2019 a 15/06/2019 UNIDADE 09: 1 êcnlcas e tecnologias ae supulte d \'-- llao c---p-copo.

 
15

17/06/2019 a.22/06/2019 UNIDADE 09: 1 êcnlcas e tecrlologias ae supuítc uu lia çailpluaao

 
16

24/06/2019 a 29/06/2019 UNIDADE u9: 1 ecnlcas e tecnologias ae supuíte eã u\' lida c---p-Dona.

 
17 O1/07/2019 a 06/07/2019 
18  

 
X L Feriados previstos para o semestre 2019.1
. 03/04  

19/04  
.20/04  

:  
01/05  
04/05 .P@!pãal@N91

L 20/06  
 
 
LIHL BBUOGRAF A BÁSICA
l ANGELONI. Mana Terezinha. Organizações do Conhecimento. são Paulo: õaraiva, zuuo
l NONAKA. 1.: TAKEUSHI. H. Gestão do Conhecimento. Porto Alegre: Bookman. 2008.
POLIZELLI. D. L. OZAKI, A. M. (Org.) Sociedade da informação: os desafios da era da colaboração e da gestão do

 


