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EMENTA 
O Curso de Sociologia Aplicada a Administração I visa levar o aluno á  compreensão das principais características da sociedade 
moderna, principalmente no que diz respeito às relações de trabalho, através do estudo de: 
1. A Sociologia e seu Campo de Estudo 
2. A Formação da Sociologia e da Sociedade Moderna 
3. Capitalismo Monopolista e Processos de Trabalho 
4. Reestruturação Produtiva e as Novas Relações de Trabalho 

OBJETIVO GERAL 
O presente programa tem como Objetivo Geral orientar os alunos do Curso de Administração no desenvolvimento de habilidades, 
competências na formulação de modelos de negócios simulando a viabilidade técnica e financeira de um negócio. 

• Conhecer os modelos de negócios eletrônicos, sociais e empresa econômica 
 tradicional 

• Desenvolver projetos de negócios; 
Conhecer o desenvolvimento e viabilidade de um negócio. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
FUNDAMENTOS E CONDICIONANTES DO PLANO DE NEGÓCIO 

1. O que é Plano de Negócios 
2. Estrutura de um Plano de Negócios 
2.1. Resumo Executivo 

 2.2. Perfil do Empreendedor 
 2.3. Caracterização da Empresa 

2.3.1.Tipos de Empresas. 
  2.3.2. Conceituação Jurídica 
  2.3.3. Conceituação Econômica ou áreas de atividades 
  2.3.4. Contrato Social ou Estatuto Social 
  2.3.5. Legislação Tributária e Trabalhista 

2.3.6.Documentos Necessários para abertura de uma Empresa de acordo com sua especificidade. 
 3.. Missão, Visão e Valores 
 4. Código de Ética 
II – ESTUDO DO MERCADO 
 2.1. Produto ou Serviço 
 2.2. Análise do setor de mercado 
  2.2.1. Estudo da Localização 
  2.2.2. Estudo da Oferta. Conhecendo os concorrentes 
  2.2.3  Estudo da Demanda. Conhecendo os clientes 
  2.2.4. Análise Swot 
  2.2.5. Plano de Marketing  
III – PLANEJAMENTO OPERACIONAL 
 3.1. Estrutura Funcional 

3.2. Estrutura físico-financeira (Investimentos para instalação) 
 3.3. Produção 
 3.4. Estrutura de Custos 

3.5. Formação dos Preços 
 3.6. Estrutura Comercial 
 3.7. Estrutura e Práticas de Sistemas de Gestão 
 3.8. Recursos Humanos 
 3.9. Compras 
 3.10. Vendas 

3.11. Logistica 
 3.12. Cobrança 
 3.13. Plano de Marketing 
 3.15. Linhas de financiamento 
IV – PLANEJAMENTO ECONÔMICO E FINANCEIRO 
 4.1. Projeção e Análise de vendas (Contas a Receber) 
 4.2. Gestão do Fluxo de Caixa 
 4.3. Análise do Investimento 
 4.4. Projeções patrimoniais e financeiras 



 4.5. Receita Bruta 
 4.6. Tributos incidentes sobre a Receita 
 4.7. Receita Líquida 
 4.8. Despesas Fixas e Variáveis 
 4.9. Margem de Contribuição 
 4.10.Lucro 
 4.11. Demonstrativos. 
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SITES NA ÁREA 

1. http://www.commit.com.br 
2. http://www.empresario.com.br 
3. http://www.miner.uol.com.br 
4. http://www.upside.com/magazine 
5. http://www.softstart.org.br/clube 
6. http://www.grow-biz.com 
7. http://www.anprotec.org.br 
8. http://www.di.ufpe.br/~genesis 
9. http://www.bndes.gov.br 
10. http://www.ibase.org.br 
11. http://www.sebrae.org,br 
12. http://www.cef.gov.br 
13. http://www.bancobrasil.com.br 
14. http://www.softstart.org.br 
15. http://www.listas-amarelas.com.br 

 
FILMES RECOMENDADOS 

1. Com o dinheiro dos outros (Other people’s money, EUA, 1991) 
O filme mostra a visão da empresa como ideal versus empresa como riqueza econômica. Mostra os valores típicos do mau uso 
conceitual do capitalismo. Takeover hostil de empresa. 

2  Por Amor ou por dinheiro (The concierge, EUA, 1993) 
Mostra a relação entre empresa e empregado. Num hotel, o recepcionista tenta convencer o gerente a não demitir um antigo 
funcionário, alegando que, apesar de ser atrapalhado, ele tem experiência e é uma ótima pessoa. 

3 1492 – A conquista do paraíso. (Conquest of paradise, 1992). 
Trata das questões de conflito e jogo de poder na empresa. O capitão de um navio fica sabendo que um de seus subordinados 
anda espalhando à tripulação boatos maldosos sobre a futura viagem. Diante disso, reune seu pessoal e tenta resolver o 
problema. 

5 A visão do Futuro. Neste excelente programa, Joel Barker procura demonstrar porque devemos dedicar boa parte de nosso 
tempo a pensar sobre o futuro. Em concordância com as observações de vários autores, Barker nos revela que quase todos os 
indivíduos e organizações de sucesso têm um ponto em comum: a visão profundamente positiva de seu próprio futuro. Mostra 
ainda o quanto esta regra tem sido válida em várias épocas e em diversas partes do mundo. Estimulante e esclarecedor, este 
filme irá ajudá-lo a perceber que as atitudes que tomamos no presente e o empenho com que nos dedicamos a realizar nossoa 
projetos estão diretamente ligados à força de nossas convicções sobre o futuro. Um best-seller mundial! 

6 A hora da verdade. Uma boa idéia e muito trabalho bastam para sustentar um novo negócio? Milhares de brasileiros pensam 
que sim. Entretanto, de 1,5 milhão de empresas abertas anualmente no Brasil, apenas 40% sobrevive após 5 anos de 
atividades. Para vencer num mercado cada dia mais árido e competitivo é preciso mais que criatividade e perseverança. Este 
DVD é um instrumento importante para novos e futuros empreendedores. Através de uma linguagem dinâmica e exemplos 
práticos, uma equipe de renomados especialistas em gestão empreendedora mostra como conduzir e ter sucesso com o seu 
negócio. 

7 Quem mexeu no meu Queijo? Trata sobre mudança. Um modo surpreendente de lidar com a mudança em seu trabalho e em 
sua vida. Quem Mexeu no Meu Queijo? é uma parábola simples que revela verdades profundas sobre a mudança. É a história 
divertida e esclarecedora de dois ratinhos e dois homenzinhos que vivem num labirinto e procuram “queijo”para se alimentarem 
e viverem felizes. Esses quatro personagens se comportam como seres humanos normais. “Queijo”é uma metáfora para 
significar aquilo que desejamos na vida: um bom emprego, um bom relacionamento amoroso, dinheiro, propriedades, saúde ou 



paz de espírito. E o “Labirinto”é o local onde fazemos essa busca: a empresa na qual trabalhamos, a nossa família ou nossa 
comunidade. 

 
METODOLOGIA 

Visando mudar o paradigma de aulas com transmissão de conhecimento, serão utilizados métodos que provoquem a formação de 
competências. Dessa forma serão aplicados as seguintes metodologias de aula:  
 
 

 
 
 
Fonte: 
Criação da 
professora 
apoiada 
nas idéias 
de Masetto 
(2003) 

 

Técnica de 
Ensino 

utilizadas pelo 
docente 

Descrição da Técnica 
Resultado das atitudes e habilidades 

esperadas que sejam desenvolvidas no aluno  

1) Aula expositiva 
    (Preleção) 

Verbalização unilateral do docente sobre os 
temas do programa da disciplina. 

 Atitude passiva; aprende a ouvir e anotar, 
atitude submissa; desperta a reprodução nas 
avaliações de desempenho. 

2) Estudo de caso 
com resolução 
de problemas 

 

Escolha do caso (ou da literatura ou de alguma 
empresa específica indicada pelos alunos). 
Relaciona-se o caso com a teoria, faz-se o 
diagnóstico, escolhe-se uma solução. Mantém-se 
contato com a situação real 

Desenvolve o raciocínio lógico criativo; aprende a 
fazer diagnóstico; dialogar com o grupo; respeitar 
as diferenças; desenvolve a solidariedade. 

3) Ensino com 
debates 

 
 

O docente escolhe um tema, dá prazo para a 
preparação dos grupos e há a exposição das 
idéias. 

Desenvolve habilidade de expressar-se em 
público; poder de síntese; poder de 
argumentação com contraponto de idéias. 
Respeito. 

4) Estudo em 
grupo 

 
 
 

Logo no início das aulas, o docente deixa que os 
grupos sejam formados livremente. Após a 
apresentação do trabalho, o docente dissolve o 
grupo e forma os próximos por sua escolha(1). 

Desenvolve a habilidade de relação interpessoal; 
de flexibilidade; ampliação dos conhecimentos e 
troca de experiências; desenvolve a atitude de 
consenso; 

5) Dinâmica de 
grupo 

 
 

Prática de técnicas que procuram desenvolver o 
gerenciamento e orientação de equipes na 
resolução de problemas 

 Aumenta a relação interpessoal; aprende a 
respeitar opiniões diversas; prática da flexibilidade 
e consenso. 

AVALIAÇÃO 
Análise da aprendizagem individual ( 0 a 10)  
Análise da Aprendizagem em grupo e em sala de aula ( 0 a 10)  
Atividades de equipes em sala de aula ( 0 a 5)  
Atividades individuais em sala de aula (0 a 5)  

 


