
 

Grade Curricular 

Curso de Administração a Distância 

 
 
CULTURA RELIGIOSA: FENÔMENO RELIGIOSO – CH: 68 horas 

Ementa: padrão proposta pelo Departamento. 

 

ECONOMIA – CH: 68 horas 

Ementa: Noções preliminares de ciência econômica. Fundamentos de microeconomia: oferta, demanda, equilíbrio e 

estruturas de mercado. Fundamentos de macroeconomia: agregados macroeconômicos. Política fiscal e monetária. 

Noções de balanço de pagamentos. 

 

INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO – CH: 68 horas 

Ementa: Abordagens  sobre a natureza e o papel das organizações; Tipos, dimensões e forma de operação de 

organizações empresariais, governamentais, não-governamentais, cooperativas e informais; Natureza e papel da 

gestão e dos administradores em diferentes sistemas sociais e econômicos; Gestão em Sociedades Pré-Capitalistas; 

Precursores do Pensamento Administrativo na Era Capitalista; Taylorismo; Fayolismo; Fordismo; Escola de Relações 

Humanas; Behaviorismo; Humanismo Radical nas Organizações; Teoria da Burocracia. 

 

MATEMÁTICA – CH: 68 horas 

Ementa: Revisão de conjuntos. Conjunto dos números Naturais, Inteiros, Racionais e Reais. Operações matemáticas e 

suas propriedades. Razões, proporções, grandezas proporcionais, regra de três, porcentagem. Equações do 1o. E 2o. 

Grau. Funções. Função Exponencial e Logarítmica. Noções de limite e derivada. 

 

SOCIOLOGIA – CH: 68 horas 

Ementa: Contribuições do pensamento de Marx, de Weber e Durkheim para os estudos das organizações, do trabalho, 

da sociedade e da ação social, Teoria da Burocracia, Funcionalismo nos estudos organizacionais, Institucionalismo nos 

estudos organizacionais, Pensamento Social Brasileiro e análise das organizações. 

 

 

 

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL – CH: 68 horas 

Ementa: A interface entre a Psicologia e a administração nas organizações. Objetivos organizacionais e objetivos 

individuais. O papel do trabalho para a vida humana. Fatores que influenciam o comportamento das pessoas no 

trabalho: personalidade, percepção, motivação e comunicação. Satisfação e comprometimento no trabalho. A 

dinâmica dos grupos, a formação e o desenvolvimento das equipes de trabalho, a liderança e a administração de 

conflitos. 

 

CONTABILIDADE – CH: 68 horas 

Ementa: Estrutura conceitual básica. Visão das Demonstrações Contábeis. Estática patrimonial: conceituação do 

patrimônio e elementos constitutivos; configurações patrimoniais; equação fundamental. Dinâmica patrimonial: fatos 

contábeis e sua classificação; variações do patrimônio líquido, Balanços sucessivos. Registros contábeis básicos: 

contas, plano de contas, método das partidas dobradas, aplicação do regime de competência, Balancete de 
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verificação, apuração do resultado. Livros contábeis; razão e diário. Operações com mercadorias, sem registro dos 

impostos; inventário periódico. 

 

ESTATÍSTICA BÁSICA – CH: 68 horas 

Ementa: Técnicas de amostragem. Medidas estatísticas: média aritmética, mediana, moda, variância, desvio padrão e 

percentis. Tabela de frequências e histograma. Conceitos de probabilidade. Variáveis aleatórias. Esperança e variância. 

Binomial e Normal. Conceitos básicos de estimação. Estimação por intervalo da média e da proporção. Correlação e 

Regressão linear simples. 

 

FILOSOFIA: RAZÃO E MODERNIDADE – CH: 68 horas 

Ementa: padrão proposta pelo Departamento. 

 

TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO – CH: 68 horas 

Ementa: Teoria Geral dos Sistemas; Teorias Contingenciais; Ecologia Populacional; Ecologia Organizacional; 

Institucionalismo; Pós-Colonialismo, cultura e diversidade nas organizações; Novos arranjos de gestão baseados em 

redes, cooperação e criatividade; Questões Contemporâneas dos Estudos Organizacionais. 

 

 

 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – CH: 68 horas 

Ementa: Objetivos, critérios e aplicações da Análise de Balanços. Análises a partir das Demonstrações Contábeis. O 

estudo dos índices convencionais e gerenciais de análise. Análise Vertical e Horizontal. Limitações da Análise. Modelos 

de análise. Processos de avaliações das Demonstrações Contábeis. 

 

ESTATÍSTICA APLICADA – CH: 68 horas 

Ementa: Conceitos básicos de testes de hipóteses. Teste de hipóteses para a média e proporção. Teste Qui-quadrado 

para proporções. Testes Não paramétricos: Teste de Sinais e Teste de Wilcoxon. Gráficos de controle. Números índices. 

 

FUNDAMENTOS DE GESTÃO DE PESSOAS – CH: 68 horas 

Ementa: Evolução histórica dos modelos de gestão de pessoas. Alinhamento da gestão de pessoas à estratégia 

organizacional. Diagnóstico e Planejamento Estratégico de RH. Principais indicadores estratégicos e operacionais. 

Macro processos de RH. Plano de Cargos. Recrutamento e Seleção. Políticas de Remuneração e Compensação direta 

e indireta. Processo de Socialização organizacional. 

  

FUNDAMENTOS DE MARKETING – CH: 68 horas 

Ementa: Histórico e evolução do marketing. Diferentes orientações e conceitos centrais: necessidades, desejos, 

demandas, trocas, valor, satisfação e diferenciação. Sistema de informação de marketing. Análise do ambiente de 

marketing e prospecção de mercado. Comportamento de compra: mercados consumidor e organizacional. 

Segmentação de mercado e posicionamento.  

 

TÉCNICAS DE ANÁLISE FINANCEIRA – CH: 68 horas 

Ementa: Capitalização Simples. Desconto comercial e bancário. Capitalização composta. Taxas de juros nominal, 

efetiva e real. Séries de pagamentos. Sistemas de amortização. Métodos de avaliação de fluxos de caixa. Noções de 

capitalização contínua. 
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DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO – CH: 68 horas 

Ementa: Direito empresarial: conceito de sociedade empresária, empresa individual, requisitos para o exercício 

mercantil, do registro mercantil, estabelecimento, fundo de comércio, nome empresarial, contrato social, dos tipos 

de sociedades empresárias personificadas e não personificadas, extinção das sociedades mercantis, propriedade 

industrial. Direito Tributário: conceito, atividade financeira do Estado, Sistema Tributário Nacional, tributos: impostos, 

contribuição de melhoria e taxa; principais tributos federais, estaduais e municipais, imunidade tributária, dos crimes 

tributários, extinção tributária, exclusão tributária. 

 

GESTÃO DE CUSTOS – CH: 68 horas 

Ementa: Gestão de custos: abrangência e objetivos. Custos: conceitos, elementos e relações custo/volume/lucro, 

ponto de equilíbrio, margem de segurança e teoria das restrições. Custos para tomada de decisões. Introdução à 

alavancagem operacional. Custos-padrão. Custo-meta. Formação de preços de venda. 

 

GESTÃO DE PROCESSOS – CH: 68 horas 

Ementa: Gestão de processos: conceitos básicos. Planejamento, análise e redesenho de processos. Implantação, 

acompanhamento e avaliação. Métodos e técnicas utilizadas na gestão de processos. Modelagem. Perspectivas 

futuras frente ao modelo tradicional. 

 

GESTÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS E PREÇOS – CH: 68 horas 

Ementa: Gestão de produtos: níveis e classificação de produto, portfólio e mix de produtos, ciclo de vida dos produtos 

e serviços, desenvolvimento de novos produtos, diferenciação e posicionamento de produtos e serviços. Marca: 

conceitos, tipologia, brandequity. Gestão de serviços: a natureza e as características dos serviços, desafios na gestão 

dos serviços, estratégias de serviços e a qualidade em serviços. Gestão de preços: conceitos, formação e políticas de 

preços. 

 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS – CH: 68 horas 

Ementa: Treinamento e Desenvolvimento de pessoas. Gestão do Conhecimento. Educação Corporativa. Gestão do 

Desempenho. Gestão de Carreiras. Desafios impostos pelas novas gerações. Programas de estágio e trainees. Saúde, 

Qualidade de Vida e Segurança do Trabalho. Processos de aposentadoria e desligamento de empregados. O modelo 

de Gestão por Competências. 

 

 
 

GESTÃO DE OPERAÇÕES – CH: 68 horas 

Ementa: A administração da produção e operações. Organização e racionalização operacional. Planejamento e 

controle de sistemas operacionais. Gerenciamento operacional. Categorias de decisão estratégica e operacional. 

Crescimento e expansão operacional. Formulação de estratégias de produção e operações. Desafios futuros da gestão 

operacional. 

 

GESTÃO DE VENDAS, DISTRIBUIÇÃO E COMUNICAÇÃO – CH: 68 horas 

Ementa: Administração de Vendas: Planejamento, organização e controle. Comércio Eletrônico. Gestão dos canais: o 

papel dos intermediários de marketing, tipos e modelos de distribuição: o atacado, o varejo, o franchising.  Gestão do 

4° PERÍODO 
 

5° PERÍODO 
 



 
composto promocional: propaganda, publicidade, relações públicas, marketing direto, promoção de vendas, 

merchandising. 

 

LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS – CH: 68 horas 

Ementa: Princípios da cadeia de suprimentos. O supply chain management - SCM. Abordagem tradicional e 

contemporânea. Tipos de cadeias de suprimento. Principais fatores, objetivos e desafios do SCM. A cadeia de 

suprimentos e a logística empresarial. Princípios de logística empresarial. Principais componentes de um sistema 

logístico típico. Principais atividades de suprimento e distribuição. Principais atividades de controle do sistema 

logístico. Logística reversa. 

 

MÉTODOS QUANTITATIVOS APLICADOS À ADMINISTRAÇÃO – CH: 68 horas 

Ementa: Aplicações de análise de correlação e regressão linear. Números índices. Análise de investimento. Risco e 

incerteza. Modelo de precificação de ativos de capital. Diagrama de decisão e análise de cenários. 

 

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CH: 68 horas 

Ementa: Intermediação financeira: conceitos, funções e instituições do sistema financeiro. Funcionamento do sistema 

financeiro nacional. Mercados monetário, de crédito, cambial e de capital. Ativos financeiros: renda fixa e renda 

variável. Bolsas de valores, de mercadorias e de futuros. Negociações à vista e a termo com ações. Análise 

fundamentalista e técnica de preços. Mercado de derivativos. Aplicações financeiras. 

 

 

 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – CH: 68 horas 

Ementa: Administração Financeira e os objetivos da organização. Conceitos e fundamentos da administração 

financeira. Administração do Capital de Giro. Administração das disponibilidades. Fluxo de Caixa. Administração de 

recebíveis. Fontes de financiamento do capital de giro. Alavancagens operacional, financeira e combinada. Estrutura 

de capital. Política de dividendos. Medidas de valor. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO – CH: 434 horas 

Ementa: A importância do estágio para a formação do administrador. Caracterização da organização/área/setor objeto 

do estágio. Principais funções do estagiário. Articulação entre a prática e a teoria organizacional. Supervisão das 

atividades do estagiário nas organizações 

  

GESTÃO DA INTELIGÊNCIA DE MERCADO – CH: 68 horas 

Ementa: Pesquisa de marketing. O processo de planejamento de marketing: concepção, implantação e controle. 

Inteligência competitiva de mercado. Elaboração das estratégias de marketing. Marketing digital e em redes sociais e 

tendências de mercado. 

 

LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO – CH: 34 horas 

Ementa: Gerenciamento de estoques/demanda. Principais conceitos em gestão de estoques: razões, demandas e tipos 

de estoque. Sistemas de gestão de estoques. Posicionamento de estoques na cadeia de suprimentos. Curava ABC 

aplicada à gestão de estoques. Modelos quantitativos. Administração de redes de distribuição. Habilidades 

empresariais para rede de distribuição. Armazenamento, distribuição e controle. As características das redes de apoio 

(abastecimento, comercialização, embalagem). A implementação de modelos de apoio e principais resultados. 
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PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO – CH: 68 horas 

Ementa: Ciência: natureza e objetivos. A pesquisa nas ciências sociais aplicadas. A agenda de pesquisa na 

Administração. Formulação e construção do objeto de pesquisa no campo gerencial: tipos de projetos na 

Administração. Métodos e técnicas de pesquisa qualitativa. Métodos e técnicas de pesquisa quantitativa. As principais 

etapas de um projeto de pesquisa em Administração. Fontes de informação para a pesquisa em Administração: 

informação impressa e bases de dados. Aplicação das normas ABNT na elaboração da pesquisa em Administração. 

 

RELAÇÕES DE TRABALHO – CH: 68 horas 

Ementa: Negociação: conceitos fundamentais e tipologias. O processo de negociação: estrutura, metodologia e 

competências do negociador. Mediação, conciliação e arbitragem. Conflito e meios de regulação do conflito nas 

relações de trabalho. Atores sociais e as dinâmicas de poder nas organizações. Conceituação dos sistemas de relações 

de trabalho. O sistema brasileiro de relações de trabalho. Direitos individuais e coletivos de trabalho. Contrato 

individual de trabalho e múltiplos vínculos contratuais. Impactos das relações de trabalho na gestão de pessoas. 

Negociação coletiva, Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho. Dissídio Coletivo e Sentença Normativa. 

 

 
 

EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIOS – CH: 68 horas 

Ementa: Empreendedorismo e inovação; Características empreendedoras; oportunidades de negócios; criação de 

novas empresas; processo empreendedor; tipos de negócios; ambiente de negócios: elementos propulsores e 

restritivos; Plano de Negócios e o processo de viabilidade mercadológica e financeira; importância econômica e 

social da pequena empresa. 

 

FILOSOFIA: ANTROPOLOGIA E ÉTICA – CH: 68 horas 

Ementa: padrão proposta pelo Departamento. 

 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS – CH: 68 horas 

Ementa: Aspectos gerais de projetos, suas características, abordagem por fases e grupos de processos. Áreas de um 

projeto: Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos Humanos, Comunicação, Riscos, Aquisições e Integração. 

Gerenciamento de Portfólio. Ferramentas de planejamento e controle dos projetos. Consolidação dos conceitos em 

um plano de projeto integrado. 

 

ORÇAMENTO EMPRESARIAL – CH: 68 horas 

Ementa: O sistema orçamentário: conceitos fundamentais. Processos de elaboração do orçamento econômico-

financeiro. Orçamento de vendas, de produção, de despesas administrativas. Orçamento de caixa projetado. 

Acompanhamento e controle orçamentário. Orçamento de capital. Elaboração de demonstrações financeiras 

(demonstrações de resultados e balanço patrimonial). Tipos de orçamento (contínuo, base-zero, flexível e por 

atividades). 

 

PROJETO DE TRABALHO DE CURSO – CH: 68 horas 

Ementa: Definição do tipo de projeto, do tema e do campo de pesquisa. Pesquisa bibliográfica sobre a temática 

abordada. Delimitação da problemática. Elaboração da justificativa. Definição dos objetivos e dos resultados 

esperados. Elaboração do referencial teórico. Definição da metodologia e do cronograma do projeto. Normas ABNT 

padrão PUC/Minas aplicadas ao projeto de conclusão de curso. 
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ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA – CH: 68 horas 

Ementa: O que é estratégia; administração estratégica: conceito, conteúdo e ferramentas típicas (SWOT, Matriz BCG, 

Curva de experiência); o conceito de competitividade; o processo de gestão estratégica nas organizações (ambiente 

externo, stakeholders, análise setorial, ambiente interno); objetivos, políticas e planos de ação; estratégias genéricas 

de negócios; avaliação, implementação e controle estratégico. Identificação de indicadores e o BSC – Balanced 

Scorecard”. 

 

CULTURA RELIGIOSA: PESSOA E SOCIEDADE – CH: 34 horas 

Ementa: padrão proposta pelo Departamento. 

 

GESTÃO DO CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – CH: 68 horas 

Ementa: Fundamentos da Informação; Estratégias de negócios; Estratégias da informação; Cultura e comportamento 

Informacional; Alinhamento TI e Negócio; Processos de gerenciamento da do Conhecimento; Conceitos e abordagens 

sobre a gestão do conhecimento; Tecnologias associadas ao Conhecimento; Orientação da empresa pelo 

Conhecimento; Conceitos e classificação de sistemas de informação; Sistemas Integrados à Gestão; Sistemas da cadeia 

de Suprimentos; Sistemas de relacionamento com clientes. 

 

RESPONSABILIDADE E SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL – CH: 68 horas 

Ementa: Problemas emergentes mundiais. Desenvolvimento sustentável corporativo (econômico, social e ambiental). 

Responsabilidade social corporativa. Teoria dos stakeholders. Códigos de ética empresarial e profissional. O papel das 

organizações e do profissional no desenvolvimento sustentável. 

 

TÓPICOS EM ECONOMIA BRASILEIRA – CH: 34 horas 

Ementa: Temas emergentes em Economia Brasileira. 

 

TRABALHO DE CURSO – CH: 68 horas 

Ementa: Caracterização do campo de pesquisa; seleção dos instrumentos de pesquisa; coleta, organização e 

tratamento dos dados; análise dos dados; elaboração das conclusões e recomendações do trabalho. Normas ABNT 

padrão PUC/Minas aplicadas ao trabalho de conclusão de curso. 
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