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ANO/SEMESTRE 
COMPONENTE 

CURRICULAR 

TURMA/ 

MÓDULO 
PERÍODO 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

(prevista) 

2019/ 1º. Sem. Específico 
Cemep Campo 

Grande e Cambará 
Tarde/Noite 160h/a 

 

I - EMENTA 

O mercado e o ambiente de negócios; a estrutura e funcionamento organizacional, o papel e 

atividades do Setor Administrativo em seus principais aspectos: práticas de administração de 

recursos humanos, processos, materiais, contabilidade e finanças.  Informações sobre o mercado e o 

mundo do trabalho; trabalho em equipe. 

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

Competências Habilidades 

a).Saber a importância da administração para as 

organizações, 

b).Entender o significado de empresa e 

organização, seus conceitos e estruturas; 

c).Conhecer as diferentes estruturas 

organizacionais; 

d).Compreender o processo administrativo; 

e).Conhecer os fundamentos da administração 

contemporânea; 

f).Informações sobre o mercado  e o mundo do 

trabalho; 

g).Interpretar  o trabalho em equipe. 

a).Identificar a importância da administração 

para as organizações, 

b).Aplicar o significado de empresa e 

organização, seus conceitos e estruturas; 

c).Diferenciar  as diferentes estruturas 

organizacionais; 

d).Analisar o processo administrativo; 

e).Distinguir os fundamentos da administração 

contemporânea. 

f).Caracterizar as Informações sobre o mercado 

 e  o mundo do trabalho de trabalho; 

g).Aplicar o trabalho em equipe. 

 

III – BASES TECNOLÓGICAS 

a).Marketing pessoal, currículo e entrevista de trabalho; 

b).Ambiente organizacional e as competências exigidas no atual contexto global e tecnológico; 

c).Mercado de trabalho, práticas administrativas, organização de escritórios; 

d).Rotinas de um escritório e aprimoramento das funções exercidas; 

e).Organizações, diferentes modelos organizacionais; 

f).Processos administrativos do contexto organizacional no nível operacional, organização de vários 

tipos de arquivos; 

g).Práticas administrativas operacionais, noções das áreas organizacionais; 

h).Comunicação empresarial e interpessoal; 

i).Matemática básica comercial: regra de três, proporção, razão, percentagem, juros; 

j).Ferramentas de gestão e qualidade utilizadas no nível operacional. 
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IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

a) Exposição do conteúdo por meio de atividades que facilitem e estimulem a aprendizagem, 

buscando. a interação com os alunos;  

b) Leitura   dirigida por textos;   

c) Análise e interpretação de textos e artigos; 

d) Aulas expositivas; 

e) Debates e discussão de Estudos de Casos, seminários; 

f) Exercícios em sala de aula.  

g) Filmes/Vídeos técnicos. 

h) Visitas técnicas que permitam o conhecimento da prática desenvolvidas pelas empresas 

visitadas.  

i) Apresentação de trabalho e pesquisas realizada pelos alunos, desenvolvendo a capacidade de se 

expressar publicamente. 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Lousa, Notebook, Data Show, Internet, Biblioteca, Revistas/ Artigos selecionados em fontes 

confiáveis referente ao conteúdo das aulas. Laboratório de informática. 

VI - AVALIAÇÃO 

a)  Avaliação inicial 

Aplicação de questionário, desenvolvimento de temas dirigidos e outros instrumentos de sondagem 

contendo itens dos conteúdos básicos necessários ao curso, visando montar o perfil da sala (alunos) 

e adequar o plano estabelecido às características deste público. 

b) Avaliação Formativa  

Acompanhamento progressivo do aluno para o desenvolvimento das competências esperadas para 

fornecer informações sobre o seu desempenho. É com a avaliação formativa que o aluno toma 

conhecimento dos seus erros e acertos e encontra estimulo para continuar os estudos de forma 

sistemática deverá acontecer na   forma de prova objetiva, dissertativa, trabalhos em grupo e 

seminários durante o curso e nas   datas estabelecidas no calendário escolar.     

c) Avaliação Somativa  
Avaliação individual ou em duplas, ao final o curso, contemplando todo o conteúdo trabalhado, 

tendo como função básica a classificação dos alunos, sendo realizada ao final de um curso ou 

unidade de ensino. Classificando os estudantes de acordo com os níveis de aproveitamento 

previamente estabelecidos.A nota final é a média das melhores notas das 3 avaliações.  

 

VII - BIBLIOGRAFIA 

CASTIGLIOONI, José A. de M. Assistente Administrativo. 7ª ed. S.Paulo: Erica, 2015. 

MASIERO, Gilmar. Administração de empresas: teoria e funções com exercícios e casos. 3ºed. 

São Paulo: Saraiva, 2012. 

SINCLAYR, Luiz. Organização e Técnica Comercial. 21ª ed. Saraiva. 

SOBRAL Felipe, PECI Alketa. Administração: Teoria e prática no contexto Brasileiro, S.Paulo: 

Pearson 2013.  
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VIII – CRONOGRAMA DE AULAS 

AULA CONTEÚDO ATIVIDADE/ESTRATÉGIA 

01 

Aula inaugural. Mensagem de boas 

vindas; Apresentação de Plano de Ensino; 

Objetivos do curso. Metodologia; 

Avaliações; Bibliografia;  Apresentação e 

discussão do acordo Pedagógico. 

Boas Vindas;  Elaboração na lousa do 

acordo pedagógico e apresentação e 

discussão com os alunos; Apresentação 

geral da disciplina; Anotar na lousa o 

programa e a bibliografia da disciplina.  

02 

Importância do Curso para a construção 

do perfil profissional do setor 

administrativo; Evolução Histórica; os 

processos da Gestão; Atribuições do 

Aux./Assistente Administrativo (C.B.O); 

Os desafios atuais (Competências, 

Relação de Trabalho); Mercado de 

trabalho. Avaliação Diagnóstica. 

Empresas/mercado de trabalho e os 

conhecimentos necessários do aluno; 

Demonstrar na lousa a função do auxiliar 

administrativo; Discutir passado/ 

presente/futuro da função considerando a 

evolução atual da tecnologia; . Avaliação 

diagnóstica individual. 

03 

Organizações, características, propósitos. 

Fundamentos de administração. 

Princípios básicos da organização-divisão 

do trabalho, especialização, hierarquia, 

amplitude administrativa; processo de 

administração, conhecer os papeis e as 

funções do administrador destacando o 

nível operacional . 

Aula expositiva com exemplos 

contemporâneos. Conhecimento da gestão 

em uma empresa, teoria e prática. 

Case: A função mais importante. 

04 

Estrutura organizacional; Aspectos 

administrativos comuns as organizações; 

Eficiência e eficácia; Gerentes, chefes, 

administradores e líderes.  

Continuação da aula anterior. Case: 

diferenças entre eficiência e eficácia. 

05 

Marketing pessoal; Como elaborar um 

currículo; Dinâmica de entrevista de 

trabalho. 

O que é o marketing pessoal, exemplos da 

sua utilização. 

06 
Marketing pessoal; Elaborar um 

currículo; Entrevista de trabalho. 

Elaboração de um currículo; 

Simulação, Dinâmica de uma entrevista. 

07 
Atividade individual e em grupos sobre o 

papel do profissional da administração. 

Dinâmica de grupo de uma situação real, 

usando o que foi discutido em sala de aula. 

08 
Noções de direito do trabalho.  Apresentação da CLT e de como deve ser 

utilizada. Exemplos nas organizações. 

09 

Recursos Humanos. Noções de 

departamento pessoal e contabilidade. 

Práticas de departamento pessoal.  

Conceituação da área de recursos humanos. 

Explicação da apostila com exercícios. 

Os primeiros resolvidos em conjunto com 

o professor e o restante resolvidos pelos 

alunos e corrigido pelo professor. 

10 

Noções de departamento pessoal e 

contabilidade. Práticas de um escritório 

de contabilidade. 

 

Explicação da apostila com exercícios. 

Os primeiros resolvidos em conjunto com 

o professor e o restante resolvidos pelos 

alunos e corrigido pelo professor 

11 
Aulas de revisão de matemática - 

porcentagem e juros. 

Elaboração de lista de exercícios resolvidos 

em sala de aula pelos alunos e corrigido 
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12 

Razão, proporção, raciocínio lógico.  

 

Elaboração de lista de exercícios resolvidos 

em sala de aula pelos alunos e corrigido pelo 

professor. Testes aplicados no processo de 

seleção. 

13 
Avaliação.  

 

Avaliação individual com questões 

objetivas e discursivas. 

14 

Noções da área de marketing e vendas. Aula explicando a área de marketing de uma 

pequena organização. Verificação e 

discussão das dúvidas individuais dos alunos 

15 

Gestão organizacional- o papel do 

profissional da administração em 

diversos segmentos de trabalho. 

Aula prática demonstrando os trabalhos 

desenvolvidos pelo setor administrativo. 

 

16 

Trabalho em equipe - aplicação de 

dinâmica em equipe de 6 alunos, 

avaliação interpessoal comportamental. 

Dinâmica de grupo de relação interpessoal 

e comportamental. 

17 

Rotinas de escritório e ética profissional. 

Processo de organização de arquivos 

físicos e em computador. 

Apresentação das principais rotinas de 

escritório. Arquivos. 

18 

Comunicação empresarial. Sistemas de 

documentação e arquivos. 

Principais fatores a serem usados na 

comunicação empresarial e sistema de 

arquivo de documentos. 

19 

Noções da área de logística – 

armazenagem estocagem e controle de 

Estoques. 

Aula expositiva com a utilização da lousa. 

Exemplos práticos. Apresentação de filme. 

20 

Noções de administração financeira e 

orçamentária. Ferramenta da Qualidade 

5W 2H. Programa 5 S nas pequenas 

empresas, apenas conceito. 

Resolução de exercícios e exemplo de 

utilização da ferramenta no trabalho. 

21 

Noções de produção/custos/preços. 

Revisão de matemática - porcentagem e 

juros. 

Desenvolvimento de um Cálculo simples de 

um pequeno comércio e resolução de 

exercícios. 

22 
Exercícios práticos de porcentagem e 

juros.  

Resolução de exercícios utilizados no 

comércio com supervisão do professor. 

23 
Correção dos exercícios, atividade em 

grupos.  

Resolução na lousa com participação dos 

alunos.  

24 
Revisão para avaliação.  

 

Revisão dos assuntos discutidos em classe, 

dúvida dos alunos. 

25 
Avaliação.  

 

Avaliação individual com questões objetivas 

e discursivas. 

26 
Discussão e correção da avaliação. 

 

Correção na lousa de todas as questões da 

Avaliação. 

27 
Documentos utilizados no setor.  

 

Apresentação e explicação da utilidade de 

notas fiscais. Atividade prática. 

28 

Metodologia japonesa 5S.  

 

Exercício na lousa resolvido com os alunos. 

estudo de caso. Utilização no ambiente 

trabalho. 

29 
Exercício prático.  

 

Resolução de exercício em duplas com 

supervisão do professor. 
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30 
Empreendedorismo história e perfil do 

Empreendedor. 

Introdução ao empreendedorismo e novos 

negócios. 

31 

Plano de negócios; Aulas de revisão de 

matemática - porcentagem e juros. 

Noções e finalidade de um plano de 

negócios. Exercícios de matemática juros 

simples e compostos. 

32 
Dinâmica de grupo.  

 

Em duplas com resultado colocado na 

Lousa. 

33 
Avaliação.  

 

Avaliação individual com questões 

objetivas e discursivas. 

34 
Correção da avaliação.  

 

Correção na lousa de todas as questões da 

Avaliação. 

35 
Redação de cartas, ofícios, comunicação 

interna e outros. 

Elaboração de cartas e comunicação interna 

pelos alunos, com correção na lousa.  

36 
Debate dos grupos de alunos - caso real 

disponibilizado pelo professor. 

Discussão para elaboração de um estudo de 

caso. 

37 Desenvolvimento do estudo de caso.   Debate, continuação da aula anterior 

38 
Conclusão do debate e finalização pelo 

professor. Avaliação somativa.    

Conclusão dos alunos e resposta correta 

padrão. Avaliação escrita. 

39 Divulgação do resultado Final.  Avaliação do curso e professor. 

40 Semana cultural.     Palestra e atividades no auditório. 
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