
 PLANO DE AULA 

Curso:  Finanças Turno: Manhã Ano letivo: 2023 

Disciplina: Fundamentos da Administração   Professor: Jorge Augusto Costa Carga horária: 40 h 
 

Competências Habilidades 
Habilidades específicas dos 

itinerários de formação 
técnica profissional 

Integração entre as 
áreas e/ou 

componentes 
Data Objetivos de aprendizagem Objeto de conhecimento 

 

Analisar e avaliar 
criticamente as 
relações de 
diferentes grupos, 
povos e sociedades 
com a natureza 
(produção, 
distribuição e 
consumo) e seus 
impactos 
econômicos e 
socioambientais, 
com vistas à 
proposição de 
alternativas que 
respeitem e 
promovam a 
consciência, a ética 
socioambiental e o 
consumo 
responsável em 
âmbito local, 
regional, nacional e 
global. 

EM13CHS404 
Identificar e 
discutir os 
múltiplos 
aspectos do 
trabalho em 
diferentes 
circunstâncias 
e contextos 
históricos e/ou 
geográficos e 
seus efeitos 
sobre as 
gerações, em 
especial, os 
jovens, 
levando em 
consideração, 
na atualidade, 
as 
transformações 
técnicas, 
tecnológicas e 
informacionais. 

EMIFCG01 
Identificar, selecionar, 
processar e analisar 
dados, fatos e evidências 
com curiosidade, atenção, 
criticidade e ética, 
inclusive utilizando o 
apoio de tecnologias 
digitais.  
 
EMIFCG05 
Questionar, modificar e 
adaptar ideias existentes 
e criar propostas, obras 
ou soluções criativas, 
originais ou inovadoras, 
avaliando e assumindo 
riscos para lidar com as 
incertezas e colocá-las 
em prática. 

A administração 

esta presente em 

todas as atividades, 

desde a gestão de 

tempo a gestão de 

recursos, toda e 

qualquer área faz 

uso de 

conhecimento, 

nesse contexto 

conhecer os 

princípios da 

administração 

colabora pra o 

fortalecimento de 

habilidades técnicas 

que são demandas 

pelo mercado de 

trabalho 

favorecendo que 

esse profissional 

seja absorvido pelo 

mercado 

demandante. 

 

13/02 

(2h aula) 

Conceituar, definir, 
explicar, discutir e indicar 
meios visando a 
organização da ação 
empresarial quanto ao 
desempenho 
organizacional, 
departamental e 
modelagem do trabalho. 
 

Organização da ação 
empresarial – 
sabendo organizar 

 

20/02 
FERIADO FERIADO 

27/02 

(2h aula) 

Conceituar, definir, 
explicar, discutir e indicar 
meios visando a 
organização da ação 
empresarial quanto ao 
desempenho 
organizacional, 
departamental e 
modelagem do trabalho. 
 

Organização da ação 
empresarial – 
sabendo organizar 

06/03 

(2h aula) 

Conceituar, definir, 
explicar, discutir aspectos 
da gestão de pessoas 
envolvendo o desempenho, 
liderança, trabalho em 
equipe, empwerment, 
motivação, incentivos, 
mudança e inovação e 
cultura organizacional. 
 
 
 

Direção e liderança – 
sabendo liderar 
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13/03 

(2h aula) 

 
Conceituar, definir, 
explicar, discutir aspectos 
da gestão de pessoas 
envolvendo o desempenho, 
liderança, trabalho em 
equipe, empwerment, 
motivação, incentivos, 
mudança e inovação e 
cultura organizacional 
 
 

Direção e liderança – 
sabendo liderar 

20/03 

(2h aula) 

 
Conceituar, definir, 
explicar, discutir aspectos 
da gestão de pessoas 
envolvendo o desempenho, 
liderança, trabalho em 
equipe, empwerment, 
motivação, incentivos, 
mudança e inovação e 
cultura organizacional 
 
 

Direção e liderança – 
sabendo liderar 

27/03 

(2h aula) 

 
Descrever o controle como 
função administrativa. 
Explicar como a 
monitoração é feita nos 
vários níveis 
organizacionais. 
 
 
 

Controle da ação 
empresarial – 
sabendo controlar 
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03/04 

(2h aula) 

Entender a dinâmica da 
competitividade entre as 
nações. 
Relacionar os fatores 
internos de uma economia 
competitiva. 
Compreender a vantagem 
competitiva e como 
construí-la na empresa. 
Relacionar as várias 
dimensões da 
sustentabilidade: 
financeira, social, cultural e 
ambiental. 

Integração de 
conceitos – sabendo 
integrar meios e fins 
para oferecer 
sinergias. 

Observação: Foram pegas habilidades do currículo Piauí, pois o plano de curso não apresenta habilidades específicas para esse componente curricular. 

CARGA HORÁRIA DO PLANO: 14h 

Metodologia 

 A disciplina será regida pela dialogicidade e prática com recurso áudio visual. 

 Proposta e correção de exercícios de classe e /ou para casa. 

 Usará a plataforma virtual como ambiente para construção da inteligência coletiva, onde os alunos, professores de estúdio e professores presenciais trocarão 

opiniões e solucionarão dúvidas a respeito da disciplina, enaltecendo assim o conhecimento coletivo. 

Material de Apoio 

 Lousa interativa touch screen; 

 Livros; 

 Slides; 

 Vídeos; 

 Chroma key; 

 Alpha. 
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Estratégia de Avaliação 

Conforme PORTARIA SEDUC-SUEB Nº 01 DE 28 DE JANEIRO DE 2019 
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