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Regulamento 

Disciplinas Eletivas do Curso de Administração 

Estrutura Curricular - 20162 

 

 

O curso de Administração oferece um total de 10 (dez) disciplinas eletivas a partir do 5º semestre 

de graduação como parte integrante obrigatória da estrutura curricular. 

Ao todo, cada aluno deverá cursar 6 (seis) disciplinas, somando um total de 216 horas/aula, 

sendo que, ele deverá cursar obrigatoriamente as disciplinas específicas do semestre em curso, não 

podendo frequentar disciplinas indicadas para os períodos anteriores ou posteriores. 

O estudante deverá escolher a disciplina eletiva dentro do prazo pré-estabelecido pelo Curso de 

Administração; caso isto não ocorra ele será automaticamente matriculado em uma das disciplinas pelo 

Curso. 

Estas disciplinas fazem parte integrante da estrutura curricular, dessa forma estão sujeitas aos 

mesmos critérios de avaliação (frequência e nota) das demais. Em caso de reprovação, o aluno deverá 

cursar novamente a mesma, pagando-a como dependência. 

Não serão aceitos cancelamentos e trancamentos de matrícula destas disciplinas. Em caso de 

desistência, o aluno estará sujeito à reprovação por nota e/ou faltas. 

O oferecimento de qualquer disciplina eletiva está vinculado com a inscrição de, no mínimo, 8 

(oito) estudantes para a abertura de turma; caso este número não seja atingido até a data pré-estabelecida 

para a escolha das disciplinas eletivas, os alunos inscritos serão automaticamente matriculados na outra 

eletiva. 

Por fim, é necessário apontar que a quantidade máxima de participantes em cada disciplina é de 

48 (quarenta e oito) alunos, de modo que, caso tal quantidade seja atingida, o Curso poderá: a) abrir uma 

nova turma para tal disciplina, respeitando as demais regras supracitadas; b) matricular automaticamente 

o aluno em outra disciplina eletiva com vagas disponíveis. 
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DISCIPLINAS ELETIVAS DO 5º SEMESTRE 

 

 

Nome da Disciplina Gestão do Agronegócio 

Carga Horária 36 horas 

Turno(s) Matutino // Noturno 

Ementa 

As especificidades do agronegócio em cada região produtora. A questão 

fundiária.  A questão ambiental. A questão familiar. O uso de novas 

tecnologias. Logística. Ecoturismo. Políticas Públicas. O agronegócio e as 

ONG’s. Riscos do agronegócio. A dimensão internacional do agronegócio. 

 

Nome da Disciplina Marketing Internacional (Ministrada em Inglês) 

Carga Horária 36 horas 

Turno(s) Matutino 

Ementa 
Conceitos, processos e planos mercadológicos relacionados com o Marketing 

Internacional usados pelas organizações em sua inserção no cenário global.  

 

Nome da Disciplina Marketing Internacional (Ministrada em Português) 

Carga Horária 36 horas  

Turno(s) Noturno 

Ementa 
Conceitos, processos e planos mercadológicos relacionados com o Marketing 

Internacional usados pelas organizações em sua inserção no cenário global.  
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DISCIPLINAS ELETIVAS DO 6º SEMESTRE 

 

 

Nome da Disciplina Gestão do Luxo (Ministrada em Inglês) 

Carga Horária 36 horas 

Turno(s) Matutino 

Ementa 
Luxo: fenomenologia e conceito. Economia e consumidor do luxo. 

Marcas de luxo. Processo de gestão do luxo. Perspectivas para o Brasil. 

 

Nome da Disciplina Gestão do Luxo (Ministrada em Português) 

Carga Horária 36 horas 

Turno(s) Noturno 

Ementa 
Luxo: fenomenologia e conceito. Economia e consumidor do luxo. 

Marcas de luxo. Processo de gestão do luxo. Perspectivas para o Brasil. 

 

Nome da Disciplina Planejamento Sucessório 

Carga Horária 36 horas 

Turno(s) Matutino / Noturno 

Ementa 

Situando a empresa familiar. Gestão do Patrimônio Familiar. Ciclo de 

vida e transformação nas empresas familiares. Aspectos organizacionais 

e jurídicos das empresas familiares. Gerenciamento de conflitos, 

relacionamentos e estruturas familiares. Governança. Definição do 

Modelo de Sucessão. O processo de formação profissional dos 

sucessores. Indicadores de desempenho do Grupo Familiar. 
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DISCIPLINAS ELETIVAS DO 7º SEMESTRE 

 

 

Nome da Disciplina Inteligência Produtiva e Sustentabilidade 

Carga Horária 36 horas 

Turno(s) Matutino / Noturno 

Ementa 

Evolução histórica e tendências da gestão industrial. Indústria 4.0 e os seus 

impactos nos negócios. Sustentabilidade. Indicadores e Estratégias para a 

sustentabilidade. Sistemas de gestão integrados (qualidade, meio ambiente, 

segurança do trabalho e responsabilidade social). Gestão responsável. 

 

Nome da Disciplina Avaliação de Empresas 

Carga Horária 36 horas 

Turno(s) Matutino / Noturno 

Ementa 

Processo de Avaliação de Empresas. Avaliação e processos de concentração 

de Empresas. Avaliação relativa ou por múltiplos. Avaliação pelo fluxo de 

caixa descontado. Tópicos em valuation: valor dos intangíveis, da liquidez, 

do controle, da sinergia. 

 

Nome da Disciplina Startup Experience 

Carga Horária 36 horas 

Turno(s) Matutino / Noturno 

Ementa 
Empreendedorismo e Inovação. Metodologias de Inovação. Processo de 

criação de Startup. Metodologias ágeis de criação de Startup. 
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DISCIPLINAS ELETIVAS DO 8º SEMESTRE 

 

 

Nome da Disciplina Cultura do Consumo (Ministrada em Português) 

Carga Horária 36 horas 

Turno(s) Matutino 

Ementa 

Consumo e a Sociedade contemporânea. Consumo como objeto da cultura. 

Teoria da Cultura do Consumo. Aspectos da cultura brasileira e consumo. 

Análise de mercados sob a ótica da cultura do consumo.  

 

Nome da Disciplina Cultura do Consumo (Ministrada em Inglês) 

Carga Horária 36 horas 

Turno(s) Noturno 

Ementa 

Consumo e a Sociedade contemporânea. Consumo como objeto da cultura. 

Teoria da Cultura do Consumo. Aspectos da cultura brasileira e consumo. 

Análise de mercados sob a ótica da cultura do consumo.  

 

Nome da Disciplina Finanças Contemporâneas 

Carga Horária 36 horas 

Turno(s) Matutino / Noturno 

Ementa Conceitos, técnicas e ferramentas contemporâneas da área de Finanças. 

 

Nome da Disciplina A Empresa e o Futuro (Ministrada em Inglês) 

Carga Horária 36 horas 

Turno(s) Matutino 
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Ementa 
Análise Prospectiva. Metodologias e métodos para a elaboração de cenários 

e tendências. Gestão Estratégica Prospectiva e Inteligência de negócios. 

 
Nome da Disciplina A Empresa e o Futuro (Ministrada em Português) 

Carga Horária 36 horas 

Turno(s) Noturno 

Ementa 
Análise Prospectiva. Metodologias e métodos para a elaboração de cenários 

e tendências. Gestão Estratégica Prospectiva e Inteligência de negócios. 

 


