
 

 
             

Ementas das disciplinas – Graduação em Administração (diurno) 
 
1º SEMESTRE 
 
ATIVIDADES PLANEJADAS I 
O objetivo desta disciplina é facilitar a integração do aluno recém ingressante na FGV-EAESP, de forma 
que ele esteja melhor preparado para a graduação, com uma visão ética e de trabalho em grupo. 
 
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
Apresentar o conceito de marketing e seu escopo. Desenvolver a compreensão sobre o comportamento 
dos consumidores por meio do estudo de suas diferenças individuais, das influências que recebem e dos 
processos na compra de produtos e serviços, para melhor compreender seu impacto sobre a formulação 
de estratégias de marketing das organizações. 
 
GESTÃO DE PROJETOS 
Habilitar o aluno a identificar as situações e características específicas nas quais o planejamento, 
organização e controle das atividades devam ser conduzidos tendo por base a montagem e a realização 
de um PROJETO, identificando, também, os vários interessados e suas demandas em relação aos 
resultados e execução do projeto. Ser capaz de elaborar o planejamento, analisar a viabilidade técnica da 
execução e da utilização dos recursos necessários X disponíveis, analisar e escolher as alternativas mais 
adequadas do ponto de vista tanto de dificuldades da execução como de resultados finais, além de saber 
enfrentar e conduzir os desafios fundamentais para o gerenciamento de projetos como atividade 
constante de seu esforço pessoal, acadêmico e profissional. Parte-se do pressuposto que um gestor de 
projetos é uma função vital nas organizações modernas que estão imersas em ambientes complexos, e 
que ele (aluno) deve se preparar para exercer múltiplas funções nestas organizações. Gerentes de 
projetos de sucesso devem possuir habilidades necessárias para gerenciar suas equipes; programações; 
riscos e recursos para produzir os resultados desejados. Nesta disciplina será enfatizada a elaboração de 
projetos reais bem como a participação em simulações e casos hipotéticos. 
 
INTRODUÇÃO A GESTÃO 
Esta disciplina visa a apresentar e discutir de modo integrado os conceitos e fundamentos da Gestão, 
que provêm de diversos campos teóricos da Administração Geral, como Organizações, Estratégia e 
Gestão de Pessoas. Espera-se que o aluno se familiarize com as noções fundamentais da Gestão, bem 
como compreenda as especificidades de empresas, de organizações não-governamentais e de órgãos e 
entidades estatais. Ênfase especial será dada às pequenas empresas e a novos empreendimentos (nas 
áreas privada e pública), de modo a que se possam entender os processos básicos e instrumentalizar os 
conceitos necessários à realização de projetos. 
 
INTRODUÇÃO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
A disciplina objetiva oferecer ao participante uma visão sobre as potencialidades da tecnologia de 
informação, no dia-a-dia dos negócios, ao mesmo tempo em que proporciona um contato prático com as 
principais ferramentas de informática voltadas à produtividade pessoal. 
Desta maneira, os principais objetivos do curso podem ser divididos em: 



 

Discutir os reflexos da utilização intensa de TI em termos administrativos, tecnológicos, organizacionais e 
estratégicos. 
Identificar os elementos básicos envolvidos na utilização de SI e nos novos ambientes eletrônicos de 
negócios; 
Analisar e discutir as oportunidades, limitações e desafios para o desenvolvimento de atividades e 
negócios na era digital; 
Analisar situações e produzir resultados a partir de ferramentas de dados e produtividade, com uso de 
ferramentas de modelagem quantitativa através de planilhas eletrônicas. 
 
MATEMATICA I  
Esta disciplina tem por objetivo ensinar o aluno a modelar matematicamente realidades económicas, 
financeiras e outras áreas afins ao curso de administração. Também objetiva ensinar as técnicas 
quantitativas utilizadas em outras disciplinas de um curso de administração, em especial o cálculo 
diferencial e Integral de funções de uma única variável independente. Além disso, a disciplina procura 
familiarizar o aluno com conceitos, técnicas e terminologias amplamente utilizados no cotidiano do 
administrador: receita, custo, lucro, demanda, oferta, maximização, minimização etc. 
 
MATEMÁTICA FINANCEIRA 
Esta disciplina tem por objetivo ensinar o aluno as diversas formas de fazer financiamentos e analisar 
investimentos como funções do valor do dinheiro no tempo. Ensinar o aluno a utilizar calculadora 
financeira e algumas funções financeiras do Excel. 
 

SOCIOLOGIA E MODERNIDADE 
Fornecer conceitos sociológicos básicos necessários à compreensão da realidade social, destacando sua 
importância na formação e atuação do administrador. Os alunos deverão se familiarizar com os 
fundamentos da teoria sociológica clássica, no seu diálogo com a sociedade moderna, tendo em vista 
aspectos tais como conflito e racionalidade. Desenvolver criatividade, capacidade de análise crítica da 
realidade, comunicação verbal e escrita. 
 

2º SEMESTRE 
 
CONTABILIDADE FINANCEIRA 
Fornecer aos alunos os elementos básicos do funcionamento do mecanismo contábil, fundamento 
teórico e utilização. Visa demonstrar a importância da área contábil como um subsistema de informação 
da organização. Capacitar o aluno a elaborar as principais demonstrações contábeis, considerando as 
técnicas de ajustes. 
 
DIREITO PRIVADO NA EMPRESA 
O programa da disciplina contém títulos e matérias que de modo algum esgotam o conteúdo do Direito 
Privado. Ele pretende abranger, compactando, os conhecimentos adequados ao administrador, tendo 
em conta que as questões jurídicas são variáveis impostas para a tomada das decisões empresariais. 
 
ESTATÍSTICA I 
O objetivo deste curso é desenvolver o raciocínio estatístico na tomada de decisão, mediante conceitos 
de estatística descritiva, distribuições de probabilidade e inferência estatística. O aluno aprenderá a 



 

extrair de um conjunto de dados informações em forma de medidas, tabelas e gráficos; a simular 
fenômenos reais com modelos quantitativos e a inferir sobre uma população com dados amostrais.  
 
FILOSOFIA E ÉTICA 
Circunscrever e a problematizar a dimensão das dificuldades enfrentadas pela Ética na 
contemporaneidade, de modo a propiciar aos alunos a compreensão de questões éticas no âmbito das 
organizações. Analisar textos filosóficos que sintetizem e equacionem tais dificuldades, e destacar que, 
desde sua invenção, a Ética é um saber prático. Iniciar os alunos na investigação da especificidade da 
reflexão ética, em Filosofia. Estimular os alunos à reflexão crítica acerca de questões éticas presentes na 
articulação entre a esfera privada e a esfera pública. 
 
IMERSÃO I 
 
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

O aluno deverá ser capaz de utilizar ferramentas de Lógica de Programação no desenvolvimento de 
programas para computadores. O aluno será capaz de elaborar um programa na linguagem Python 
utilizando boas práticas de programação.  

 
MATEMATICA II – Pré-Requisito: Matemática I 
Ensinar o aluno a aplicar as técnicas de integração simples em problemas relacionados à Administração. 
Ensinar a resolver e a modelar equações diferenciais. Ensinar a trabalhar com funções de múltiplas 
variáveis exemplificando com situações voltadas à Administração. 

 
PSICOLOGIA 
Este curso tem como objetivo circunscrever e problematizar o objeto de estudo da psicologia, a fim de 
desenvolver a capacidade crítica e analítica do aluno sobre o ser humano no contexto da administração 
de empresa e da gestão pública. Para tanto, pretende-se apresentar aos alunos a psicologia como ciência 
humana e como esta se constitui como conhecimento, a partir de seus métodos.  
 
SOCIOLOGIA E O MUNDO CONTEMPORÂNEO 
Nessa disciplina analisam-se mudanças e continuidades que têm marcado a passagem das sociedades 
modernas para a contemporaneidade e as configurações que estão assumindo no século XXI. Dessa 
análise emerge um quadro sistemático do macro-ambiente social no qual os administradores atuam. 
Desenvolver capacidade de análise crítica da realidade, comunicação verbal e escrita. 

 
3º SEMESTRE 
 
ANÁLISE ESTRATÉGICA 
Conceitos de Estratégia e da Vantagem Competitiva. O processo estratégico. A análise do ambiente e das 
condições internas da organização. A análise dos recursos e das capacidades. Estratégia genérica e a 
dinâmica competitiva. As escolhas e o  acompanhamento das decisões estratégicas. Tópicos especiais de 
estratégia. 
 
 



 

CIÊNCIA POLÍTICA 
O objetivo deste curso é fornecer aos alunos os conceitos básicos de ciência política, destacando a 
importância de seu conhecimento para a Administração e relacionando-os com a realidade política 
brasileira atual. Temas tratados incluem: O que é ciência política e sua posição no campo das ciências 
humanas; poder e dominação; conceitos, análise e evolução do Estado moderno; partidos políticos e 
sistemas de representação, regimes políticos e formas de governo; política e economia, risco político, e a 
construção de cenários de política e economia. 
 
CONTROLADORIA 
Esta disciplina objetiva apresentar os métodos de apuração e análise dos custos das empresas industriais 
e de serviços, assim como formação de preço, orçamento e análise de variações, planejamento 
financeiro e indicadores de desempenho.  
 
DIREITO TRABALHISTA – Pré-Requisito: Direito Privado na Empresa 
O curso de Direito do Trabalho tem por objetivo a transferência de noções básicas das relações 
trabalhistas entre empregado e empregador de tal forma que sirvam de instrumento na gestão de 
pessoas.  O curso deverá também apresentar noções de relações sindicais, envolvendo os conflitos 
coletivos de trabalho e formas de solução, capacitando o administrador de empresas para participação 
em negociações coletivas de trabalho. O conteúdo básico diz respeito à legislação trabalhista e o método 
dos estudos de caso deverá ser adotado de forma a integrar o aluno à vivência de situações que poderá 
enfrentar futuramente. 
 
ESTATISTICA II – Pré-Requisito: Estatística I 
O objetivo deste curso é aplicar a teoria estatística para criar e analisar modelos de previsão baseados 
em dados amostrais. Serão apresentados modelos para comparação de populações e modelos de 
regressão e previsão, e os alunos utilizarão softwares estatísticos para desenvolver e analisar tais 
modelos. 
 
GESTÃO DE OPERAÇÕES – Pré-Requisito: Estatística I 
O objetivo desta disciplina é o de transmitir aos alunos os conceitos essenciais de gestão de operações 
buscando, principalmente instruí-lo na integração e no alinhamento entre as decisões operacionais e 
estratégicas de uma organização. À partir das necessidades de mercado de diversos tipos de negócios, o 
aluno será levado a lidar com técnicas e métodos na abordagem de questões sobre medidas de 
desempenho, arranjo físico, projeto de processos e qualidade. Será também discutida a importância da 
administração de processos para toda e qualquer organização. 
 
OFICINA DE ARGUMENTAÇÃO 
Sanar os pontos fracos no que diz respeito à má utilização da forma culta do português. 
Fornecer subsídios teóricos e práticos ao tratar da comparação entre a linguagem oral e escrita. Preparar 
os alunos para apresentar projetos, ideias, produtos ou serviços. Desenvolver a leitura crítica. 
Habilidades para aprimorar o desempenho e transmitir segurança e naturalidade em situações 
profissionais e sociais. Desenvolver habilidades relacionadas a planejamento de mensagens. Tornar a 
comunicação objetiva, moderna e argumentativa. 
 
 
 



 

PESQUISA DE MERCADO 
Esta disciplina fornece as habilidades e ferramentas necessárias para compreender e avaliar o processo 
de pesquisa de mercado no contexto de tomada de decisões. Ao final da disciplina espera-se que o aluno 
seja capaz de, dado um problema de pesquisa gerencial relevante, identificar as melhores metodologias 
a serem adotadas, explicar o processo de coleta e análise dos dados, e prover recomendações. 
Outros objetivos incluem desenvolver: 
Observação crítica, que inclui a habilidade de detectar pontos que estão faltando e analisar a big picture 
(e mesmo assim se concentrar em detalhes), além de sempre levar em conta os aspectos éticos 
envolvidos no processo de pesquisa 
Capacidade de argumentação e habilidades de comunicação, tanto oral como escrita (por exemplo, uma 
apresentação oral ou um bom relatório deve ser preciso e apresentado/escrito de forma clara, 
diferenciar opiniões, fatos e evidências empíricas, e suas conclusões devem responder aos objetivos); 
Capacidade de uso de tecnologia (trabalhar com bancos de dados, softwares estatísticos etc.). 
 
PSICOLOGIA DO TRABALHO 
Possibilitar ao aluno um olhar crítico em relação aos processos subjetivos e intersubjetivos no interior 
das relações organizacionais. Discutir os impactos das organizações sobre os sujeitos do ponto de vista 
da saúde ou adoecimento psíquico. Refletir sobre as formas vigentes de organização do trabalho e suas 
consequências para os conceitos da centralidade do trabalho e da identidade. 
 
2 Créditos em Eletivas 

 

4º SEMESTRE 
 
ATIVIDADES PLANEJADAS II 
O objetivo desta disciplina que o aluno tenha integração com a FGV-EAESP, de forma que ele esteja mais 
bem preparado para a graduação, com uma visão ética e de trabalho em grupo. 
 
DIREITO TRIBUTÁRIO 
O aluno deverá ser capaz de compreender o sistema tributário e seus aspectos jurídicos em toda a sua 
complexidade e extensão. O aluno deverá possuir habilidades para gerenciar as obrigações tributárias a 
cargo das empresas. O aluno deverá ser capaz de usar a legislação e jurisprudência para organizar, 
descrever e sistematizar as informações para a tomada de decisão. 
 
ESTRATÉGIA MERCADOLÓGICA 
Estratégia mercadológica ou de marketing é uma função organizacional que define qual deve ser a oferta 
de valor da empresa, o tipo de cliente - alvo e quais os diferenciais que deverão ser construídos com o 
objetivo de conquistar e manter clientes. A estratégia de marketing se diferencia da gestão de marketing 
por ser a função que possibilita a integração entre as diferentes áreas operacionais do marketing, ou 
seja, a gestão de produto, promoção, preço e distribuição. Uma vez definida a estratégia de marketing, 
esta passa a ser o eixo norteador da gestão de marketing e da empresa como um todo. 
Para a definição da estratégia de marketing de uma marca/produto/serviço é necessária uma leitura do 
ambiente externo à empresa, bem como do interno, para que a empresa consiga identificar a posição 
desejada no mercado que faça sentido do ponto de vista das oportunidades existentes, mas também dos 
recursos e competências (e também debilidades) da empresa.  



 

Nesta disciplina é feita uma reflexão sobre os aspectos estratégicos do marketing, não entrando nos 
detalhes da execução de cada uma das suas áreas, que serão objeto de estudo nas disciplinas 
subseqüentes. O objetivo deste curso é capacitar o aluno a definir a estratégia de marketing e entender 
a diferença entre a operacionalização do marketing e a concepção estratégica. 
 
FINANÇAS CORPORATIVAS I – Pré-Requisito: Contabilidade Financeira e Controladoria. 
A disciplina Finanças I   é o primeiro programa de formação no campo financeiro dentro do Curso de 
Administração de Empresas da EAESP. Propõe-se a apresentar as decisões estratégicas de finanças, os 
fundamentos da Análise Econômico-Financeira de Empresas, considerando a relação risco x retorno, o 
fluxo de caixa e sua capacidade de geração, o foco na Criação de Valor ao Acionista e a influência das 
decisões estratégicas de finanças de financiamento, de investimento e de dividendos/remuneração ao 
acionista. Merece destaque a introdução do conceito de Criação de Valor ao Acionista – MVA – Market 

Value Added ou VAM – (Valor Adicionado pelo Mercado) e EVA - Economic Value Added, ou VEC (Valor 
Econômico Criado). 
Ao final, o curso proporcionará o entendimento da situação econômico-financeira de uma empresa de 
capital aberto com foco na geração de caixa e na abordagem de Criação de Valor ao Acionista – VEC e 
VAM e seu comportamento comparado com as melhores do mercado, através da apresentação do 
trabalho semestral em classe. 
 
MICROECONOMIA INTERMEDIÁRIA APLICADA – Pré-Requisito: Matemática I e Matemática II 
O objetivo do curso de microeconomia é estudar o funcionamento do mercado, as decisões econômicas 
dos consumidores e dos produtores, e os impactos de políticas econômicas.  Para tanto, desenvolvemos 
em nível intermediário a teoria do consumidor e da demanda, do produtor e da oferta competitiva e das 
estruturas de mercado, como competição perfeita, competição imperfeita e monopólio.  A fim de 
entender o papel das estratégias na tomada de decisões, principalmente em oligopólios, apresentamos a 
teoria de jogos em nível introdutório.  Analisamos o equilíbrio de mercado (parcial), o impacto de 
choques exógenos no equilíbrio, elasticidades.  Avaliamos os efeitos de bem-estar de políticas 
governamentais nos mercados competitivos, utilizando exemplos reais da economia brasileira e 
internacional. Se mercados existem para todos os bens, e se esses mercados fossem perfeitos, existiria o 
equilíbrio geral.  Tratamos no nível introdutório as condições sob as quais o equilíbrio geral existe, as 
importantes implicações disso, ou seja, o primeiro e segundo teorema de bem-estar, e a questão o que 
fazer (ou não fazer) se o mercado apresenta falhas.  O objetivo final do curso é habilitar o aluno a 
analisar os problemas microeconômicos de maneira qualitativa e quantitativa. 
 
MODELAGEM PARA APOIO A TOMADA DE DECISÃO 
A disciplina introduz os modelos quantitativos fundamentais que apóiam a tomada de decisão. Por meio 
da aplicação de várias abordagens de modelagem quantitativa em vários contextos problemáticos 
caracterizados por variáveis diferentes, habilidades em tomada de decisão são desenvolvidas. Um foco 
significante do conteúdo é a investigação de cenários possíveis baseando-se nas informações oferecidas 
pelas soluções dos modelos. Deverão ser abordadas também as especificidades da modelagem para o 
setor privado e para o setor público. 
 
OFICINA EM ORGANIZAÇÕES 
Oficinas em Organizações proporciona aos participantes a vivência de uma situação prática, de análise 
sistêmica de uma organização real (empresa, órgão da administração pública ou do terceiro setor), 
integrando todos os seus aspectos gerenciais e estratégicos. 



 

A disciplina visa desenvolver nos alunos as competências de diagnosticar, analisar e propor soluções 
concretas para os problemas ou oportunidades da organização objeto da oficina, abrangendo:  

a) a percepção e análise da interação dinâmica das “funcionalidades” da organização, que resulta 
no todo organizacional;  

b) o desenvolvimento de um relacionamento produtivo, tanto com os colegas de equipe como 
com os dirigentes e representantes da organização em análise; e 

c) a elaboração de propostas para atender a questões diagnosticadas na organização, incluindo 
estimativa dos resultados correspondentes. 

 

ORGANIZAÇÕES – Pré-Requisito: Introdução à Gestão 
O ambiente organizacional está se tornando mais complexo, exigindo por parte dos gestores e das 
organizações a necessidade constante de análise das diversas variáveis que afetam o do desenho 
organizacional e adequação deste às pressões externas e internas. Esta disciplina tem por objetivos 
estimular o aluno a analisar o ambiente sócio-organizacional, o papel predominante das organizações 
nas sociedades modernas e os fatores que influenciam a vida organizacional; refletir sobre as 
organizações, a partir de diferentes perspectivas teóricas, avaliando os limites e vantagens de cada 
abordagem e analisar modelos, design e práticas organizacionais. 
 

5º SEMESTRE 
 
MARKETING MIX 
Proporcionar conhecimento e habilidades sobre o composto de marketing, numa perspectiva integrada e 
atual de Produto, Preço, Distribuição e Comunicação. Para que a empresa alcance e mantenha sucesso 
no mercado, é fundamental que os gestores compreendam essa dimensão tática do Marketing, que 
enseja concretizar o posicionamento junto ao segmento alvo. Neste sentido, a disciplina aborda as 
relações entre a dimensão estratégia do marketing e os 4Ps e, por sua vez, destes com a satisfação do 
consumidor, o valor percebido e a retenção dos clientes. 
 
FINANÇAS II – Pré-Requisito: Finanças Corporativas I 
Esse é um curso básico de Finanças Corporativas que tem como principal objetivo familiarizar os alunos 
com os conceitos e técnicas de análise e tomada de decisões estratégicas de investimento, 
financiamento e dividendos que otimizem o valor da companhia.   
 
LOGÍSTICA EMPRESARIAL E SCM – Pré-Requisito: Gestão de Operações e Estatística II 
Essa disciplina tem por objetivo apresentar e discutir as questões relativas à Logística e à Gestão de 
Cadeias de Abastecimento (Supply Chain Management), focalizando os aspectos dos recursos materiais e 
patrimoniais e seu planejamento e gestão. São estudados os conceitos, os critérios, os métodos e as 
técnicas necessários a essa atuação. Por um lado, a disciplina tem um caráter instrumental e 
quantitativo, que permite treinar o aluno com ferramentas, demonstrando sua aplicabilidade tanto nas 
áreas ligadas à logística e supply chain como em outras áreas funcionais, incluindo finanças e marketing. 
Além disso, através dos casos e simulações, a disciplina permite integrar essas ferramentas com os 
aspectos conceituais e estratégicos fundamentais para decisões de negócios de nível mais elevado. 
 
 



 

MACROECONOMIA INTERMEDIARIA APLICADA – Pré-Requisito: Microeconomia Intermediária 
Aplicada 
O objetivo desta disciplina é desenvolver o instrumental analítico básico de Macroeconomia de modo a 
habilitar o aluno a analisar os problemas da economia brasileira. 
 
6 Créditos em Eletivas 

 

 

6º SEMESTRE 
 
 
ADMINISTRAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO– Pré-Requisito: Introdução à Tecnologia da 
Informação 
O objetivo do curso é discutir o papel da TI na organização, aprofundando a análise sobre a sua 
importância estratégica e estrutural. Serão apresentadas as principais tendências e oportunidades em 
função das tecnologias emergentes e as alterações nas estruturas organizacionais permitidas ou 
provocadas pela TI. Serão também abordados o planejamento e a gestão dos investimentos e da 
implementação de Sistemas de Informação na organização. 
 
EXPERIÊNCIA EMPREENDEDORA 
O curso é desenvolvido com o objetivo de desenvolver a auto-eficácia dos alunos para a realização de 
atividade empreendedoras. A disciplina utilizará dinâmicas, prática reflexiva, estudos de caso, exercícios 
e aulas expositivas, que demandarão participação ativa dos alunos e o engajamento para a realização 
das tarefas e desafios propostos durante as aulas.  
 
ANÁLISE PARA DECISÕES DE MARKETING 
A disciplina objetiva ilustrar como uma organização pode melhor alocar os seus recursos entre 
prioridades que competem entre si por verbas de marketing e como os executivos podem criar 
condições para (a) aumentar o retorno marginal das atividades de marketing, (b) justificar maiores 
orçamentos para a suas atividades, (c) tornar a área de marketing mais alinhada com a estratégia 
corporativa e outras áreas funcionais da empresa. 
 
GESTÃO DE PESSOAS 
A Gestão de Pessoas é considerada como elemento central para o funcionamento e êxito das 
organizações. As pessoas e seu gerenciamento são fontes de geração de vantagens competitivas. Dessa 
maneira, diversas correntes teóricas vêm se preocupando em desenvolver conceitos e métodos para a 
implementação de políticas e práticas de gestão mais efetivas. Esses estudos, porém, estão longe de 
trazer resultados conclusivos, o que comprova a natureza complexa da área de conhecimento como um 
todo. A disciplina tem por objetivo geral apresentar e discutir os principais conceitos relacionados à 
Gestão de Pessoas no momento atual de forma a possibilitar um melhor entendimento do 
funcionamento de uma organização de porte nacional. 
 
OFICINA DE COMUNICAÇÃO 
No universo dos novos cenários organizacionais, a comunicação é a ferramenta estratégica que contribui 
para a remoção de barreiras e ruídos, propiciando visibilidade às ações, produtos, serviços e projetos das 



 

organizações. O objetivo da disciplina consiste em conduzir os alunos a utilizarem a competência 
argumentativa e as habilidades de comunicação para o desenvolvimento eficaz dos diferentes tipos de 
comunicação numa entidade privada. 
 
10 Créditos em Eletivas 

 
7º SEMESTRE 
 
ATIVIDADES PLANEJADAS III 
O objetivo desta disciplina que o aluno tenha integração com a FGV-EAESP, de forma que ele esteja mais 
bem preparado para a graduação, com uma visão ética e de trabalho em grupo. 
 
ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Trazer ao aluno conhecimento sobre métodos para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 
que pode assumir três tipos distintos: monografia científica; relatório de consultoria; e plano de 
negócios. O aluno tomará ciência das três modalidades propostas, de procedimentos para escolha de 
temas e problemas de pesquisa, de regras e normas de formatação, do papel da teoria em seus 
trabalhos, de procedimentos de desenho e planejamento de pesquisa e coleta de dados. Instrumentar e 
auxiliar o aluno a desenvolver seu pré-projeto de TCC, que deverá ser executado com o 
acompanhamento do orientador no semestre seguinte. 
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8º SEMESTRE 
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