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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Curso: Graduação em Administração 

Código/Disciplina:  CAD7104                                               Tipo: (x ) Obrigatória (  ) 

Optativa 
Pré-requisito(s): CAD7103 

Professor: Irineu Manoel de Souza    e-mail: Irineu.manoel@ufsc.br 

Carga Horária Semestral:  36h    Carga horária síncrona:  

Carga horária assíncrona:   

Período/Fase: 4ª Ano/semestre: 2020/1 

 
 

 
   

2. EMENTA:  

 

A formação do profissional-administrador. A visão sistêmica como foco da ação. As 

dimensões dos mercados global e cosmopolita como parâmetros da ação profissional. A 

governança corporativa e governança pública, seus efeitos na cultura, estrutura e no 

processo de tomada de decisões. 

 

 

3. OBJETIVOS  DA DISCIPLINA:  

 

A disciplina tem como objetivo maior remeter o aluno para o ambiente real de produção 

como um sistema aberto orgânico e contingencial. Despertar o aluno para uma visão 

cosmopolita na gestão da organização, especialmente no desenvolvimento das habilidades 

na aplicação da governança corporativa e governança pública na cultura, estrutura e no 

processo de tomada de decisões. 

 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 

5.1 Formação e ação profissional do Administrador 

 

5.2 Governança Corporativa: conceituação e histórico de Governança corporativa 

5.2.1 Governança Corporativa no Brasil 

5.2.2 Transparência 

5.2.3 Equidade 

5.2.4 Prestação de Contas 



5.2.5 Responsabilidade Corporativa 

5.2.6 Conselho de Administração 

5.2.7 Gestão 

5.2.8 Auditoria Independente 

5.2.9 Conselho Fiscal 

 

5.3 Governança no Setor Público 

5.3.1 Teorias de Administração Pública 

5.3.2 Transparência Pública 

5.3.3 Auditoria no setor público 

5.3. 4 Responsabilidade Social 

5.3. 5 Codigos de ética na gestão pública: federal, estadual e municipal. 

 

 

 

5. METODOLOGIA (ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM):  
- O sistema de interação das aulas síncronas será o Webconf,; 

- O link para acessar as aulas será disponibilizado no Moodle e enviado por e-mail. No 

Cronograma das Aulas da disciplina constam a semana, datas e horários em que as aulas 

serão realizadas; 

- O dia da semana e horário de realização das aulas síncronas é o registrado no CAGR no 

semestre 2020/1 (horários diferentes somente ocorrerão com a anuência de todos os 

estudantes);; 

- As estratégias de ensino-aprendizagem assíncronas serão por meio de vídeo-aulas, 

indicação de leituras e fórum; 

- São os seguintes os critérios de aferição da frequência tanto para as aulas síncronas, 

quanto para as aulas assíncronas, respeitando-se o mínimo de 75% (conforme modelo): 

 

 

 

Critérios Total de 

“presenças” 

(duas aulas 

por semana) 

Total de 

carga 

horária 

% Máximo de 

“presenças” 

% Mínimo de 

“presenças” 

Presença em uma 

aula presencial 

(antes da 

pandemia) 

Sete aulas 

síncronas - 

Entrega de três 

Exercícios sobre 

as sete aulas 

síncronas 

8 16 44 

13 

Entrega de duas 

resenhas sobre 

2 04 11 



dois artigos 

Entrega de duas 

Provas sobre o 

conteúdo da 

disciplina 

2 04 11 

Entrega do Artigo 

da Disciplina  

6 12 34  

Total 18** 36h/a** 100% 75% 

    Nota: Disciplinas de 2 créditos. 

 

 

 

 

 

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação dos alunos será realizada mediante os seguintes instrumentos: 

Exercícios -25% 

Prova I – 25% 

Prova II – 25% 

Artigo da Disciplina – 25%  

 

 A verificação do rendimento escolar compreende: freqüência e aproveitamento nos 

estudos, os quais devem ser atingidos conjuntamente. É exigida a frequência mínima (FS) 

75% das atividades. 3 O aluno com FS que apresentar aproveitamento insuficiente terá 

direito ao Exame Final, desde que sua média final não seja inferior a 3,0. 4. Será atribuída 

nota 0 (zero) ao aluno que não comparecer à prova ou não apresentar o Seminário no prazo 

estabelecido. 5 Todas as avaliações serão expressas em notas graduadas de 0 (zero) a 10 

(dez). 6 A nota mínima para aprovação é 6 (seis). 

 

 

 

 

 

 7. ATENDIMENTO:  
 

- Os atendimentos individuais serão agendados por e-mail. 

 

 

 

8. BIBLIOGRAFIA: 

 

Brasil. Lei 4.769, de 9 de setembro de 1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de 

Administrador. 

Brasília, DF, 1965. Disponível em: http://www.cfa.org.br. 

 

http://www.cfa.org.br/


Brasil. Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Administração  

Resolução Normativa do Conselho Nacional de Educação, Brasília, DF. Disponível em: 

http://www.mec.gov.b 

 

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa, 4ª Edição, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. São 

Paulo, 2009. 

https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=21141 

 

SILVEIRA, Alexandre M., BARROS, Lucas A., FAMÁ, Rubens. Determinantes do nível 

de governança corporativa das companhias abertas brasileiras. IV Encontro Brasileiro de 

Finanças, Rio de Janeiro, 22 e 23 de julho, Anais, 2004 (CD-ROM). Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/4EBF/paper/viewFile/1488/607 

 

Perfi, formação, atuação e oportunidades de trabalho do administrador: pesquisa nacional 

Brasília : CFA - http://cfa.org.br/pesquisa-perfil-adm/ 

 

Observação: Todas as referências utilizadas na elaboração das aulas e em todas as 

atividades do semestre letivo estão disponíveis no moodle da disciplina 

 

 

 

http://www.mec.gov.b/
https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=21141
http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/4EBF/paper/viewFile/1488/607
http://cfa.org.br/pesquisa-perfil-adm/
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MODELO DE CRONOGRAMA DE AULAS* 

 

Semana Data e horário 
Tipo de 

interação 
Descrição do conteúdo Estratégias de ensino 

Forma de aferição 

de frequência 

1** Semana de 4/03  

O período letivo iniciou na quarta-

feira e o dia de aula desta disciplina 

é segunda-feira. Assim, a primeira 

aula da disciplina foi na segunda-

feira, dia 09/03 

  

2** Semana de 9/03 Presencial 

Informações gerais sobre a 

disciplina 

 

Apresentação e discussão do 

Cronograma de atividades da 

disciplina: orientações e as formas 

de avaliação: provas, exercícios e o 

artigo da disciplina 

Apresentação dos Temas para a 

elaboração do Artigo da Disciplina 

Formação dos grupos para a 

elaboração dos Exercícios e do 

Artigo da Disciplina 

Orientação para a elaboração do 

Artigo da Disciplina 

Orientações gerais sobre a 

disciplina. 

Aula dialogada 

 

 

Presença do estudante 

na aula  

Foi feita a chamada 

presencial 
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1 

 

 

 

31/08 

10h10 

às 15h50 

 

 

Síncrona 

 

Formação e ação profissional do 

Administrador 

 

Exercício 1 (Mesmo grupo do 

artigo) 

 

 

 

 

 

webconferência, 

 

Será aferida pela 

entrega de uma 

atividade, conforme 

previsto neste 

cronograma – 

Exercício 1, que 

contemplará o 

conteúdo dessa aula  

 

Caso o aluno não 

tenha assistido a aula 

síncrona, poderá 

agendar um horário 

com o professor para 

orientação em relação 

a elaboração do 

exercício. 

 

. 

2 

14/09 

10h10 

às 11h50 

Síncrona 

Postagem no Moodle do Exercício 1 

 

Conceituação e histórico de 

Governança corporativa 

webconferência, 

 

 

 

Será aferida pela 

entrega de uma 

atividade, conforme 

previsto neste 
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Governança Corporativa no Brasil 

Princípios da Governança 

Corporativa 

Transparência 

Equidade 

Prestação de Contas 

Responsabilidade Corporativa 

 

Exercício 2 – primeira etapa 

(Mesmo grupo do artigo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cronograma – 

Exercício 2, que 

contemplará o 

conteúdo dessa aula 

 

Caso o aluno não 

tenha assistido a aula 

síncrona, poderá 

agendar um horário 

com o professor para 

orientação em relação 

a elaboração do 

exercício. 

 

3 

21/09 

10h10 

às 11h50 

Assíncrona 

Orientação sobre a Introdução do 

Artigo da Disciplina 

 

Discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de 

webconferência, 

 

Será aferida pela 

entrega da Introdução 

do Artigo da 

Disciplina 

 

4 

28/09 

10h10 

às 11h50 

Síncrona 

Estrutura de Governança 

Corporativa 

Conselho de Administração 

Gestão 

Auditoria Independente 

Webconferência 

. 

Será aferida pela 

entrega de uma 

atividade, conforme 

previsto neste 

cronograma – 
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Conselho Fiscal 

Segunda etapa do Exercício 2 

(Mesmo grupo do artigo) 

Exercício 2, que 

contemplará o 

conteúdo dessa aula 

 

 

Caso o aluno não 

tenha assistido a aula 

síncrona, poderá 

agendar um horário 

com o professor para 

orientação em relação 

a elaboração do 

exercício. 

 

5 

05/10 

10h10 

às 11h50 

Síncrona 

 

Balanço Social 

 

Terceira etapa do Exercício 2 

(Mesmo grupo do artigo) 

Webconferência 

 

Será aferida pela 

entrega de uma 

atividade, conforme 

previsto neste 

cronograma – 

Exercício 2, que 

contemplará o 

conteúdo dessa aula 

 

Caso o aluno não 
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tenha assistido a aula 

síncrona, poderá 

agendar um horário 

com o professor para 

orientação em relação 

a elaboração do 

exercício. 

 

6 

19/10 

10h10 

às 11h50 

Assíncrona 

Postagem no Moodle do Exercício 2 

(completo) 

 

TRABALHO INDIVIDUAL 

- Postar no Moodle o Exercício 3 – 

Resenha do artigo constante do 

moodle, relacionado à governança 

corporativa 

 

Orientação sobre a Metodologia e 

Fundamentação Teórica do Artigo 

da Disciplina 

 

Revisão para a Primeira Prova 

 

Discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de 

webconferência; 

 

 

 

 

Será aferida pela 

entrega da resenha do 

artigo relacionado à 

governança 

corporativa 
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7 

26/10 

10h10 

às 11h50 

Assíncrona Primeira Prova Prova 

Será aferida pela 

entrega da Prova 

 

8 

09/11 

10h10 

às 11h50 

Assíncrona 

Orientação sobre a Análise de 

Dados (estudo de caso) ou 

Resultados e Discussão (revisão de 

literatura) e da Conclusão do Artigo 

da Disciplina 

 

Discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de 

webconferência, 

 

Será aferida pela 

entrega da Análise de 

Dados (estudo de 

caso) ou Resultados e 

Discussão (revisão de 

literatura) e da 

Conclusão do Artigo da 

Disciplina 

 

 

9 

16/11 

10h10 

às 11h50 

Síncrona 

Teorias de Administração Pública 

Conceituação 

 

Exercício 4 – primeira etapa 

(Mesmo grupo do artigo) 

 

Webconferência 

 

Será aferida pela 

entrega de uma 

atividade, conforme 

previsto neste 

cronograma – 

Exercício 4, que 

contemplará o 

conteúdo dessa aula 

 

Caso o aluno não 

tenha assistido a aula 
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síncrona, poderá 

agendar um horário 

com o professor para 

orientação em relação 

a elaboração do 

exercício. 

 

10 

23/11 

10h10 

às 11h50 

Síncrona 

 

Teorias de Administração Pública 

 

Segunda etapa do Exercício 4 

(Mesmo grupo do artigo) 

 

Webconferência 

 

Será aferida pela 

entrega de uma 

atividade, conforme 

previsto neste 

cronograma – 

Exercício 4, que 

contemplará o 

conteúdo dessa aula 

 

Caso o aluno não 

tenha assistido a aula 

síncrona, poderá 

agendar um horário 

com o professor para 

orientação em relação 

a elaboração do 

exercício. 
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11 

30/11 

10h10 

às 11h50 

Síncrona 

 

Evolução da Administração Pública 

Inovações na Gestão Pública 

 

Terceira Etapa do Artigo 4 (Mesmo 

grupo do artigo) 

Webconferência 

 

Será aferida pela 

entrega de uma 

atividade, conforme 

previsto neste 

cronograma – 

Exercício 4, que 

contemplará o 

conteúdo dessa aula 

 

Caso o aluno não 

tenha assistido a aula 

síncrona, poderá 

agendar um horário 

com o professor para 

orientação em relação 

a elaboração do 

exercício. 

 

 

12 

07/12 

10h10 

às 11h50 

Assíncrona 

 

Orientação final sobre o Artigo da 

Disciplina 

 

 

 

Será aferida pela 

entrega da resenha e 

do artigo relacionado 
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Postagem no moodle do texto final 

do Artigo 

 

Postar no Moodle o Exercício 4 

(completo) 

 

Trabalho Individual - Postar no 

Moodle o Exercício 5 – Resenha de 

artigo relacionado a Gestão Pública  

 

Revisão para a Segunda Prova 

 

 

 

Discussão e esclarecimento de 

dúvidas por meio de 

webconferência; 

 

 

 

à gestão públilca 

 

13 

14/12 

10h10 

às 11h50 

Assíncrona 

 

Segunda Prova 

 

 

 

Prova 

 

Será aferida pela 

entrega da Prova 

 

14 

21/12 

10h10 

às 11h50 

Assíncrona 

 

PROVA DE RECUPERAÇÃO 

 

Prova 

Será aferida pela 

entrega da Prova 

 

  Assíncronas 

Observação: Será acordado com os 

estudantes formas para compesar as 

aulas não ministradas em razão dos 

Orientações para a elaboração do 

Artigo Final da Disciplina 

Tais atividades serão 

aferidas pela entrega 

de novas versões do 
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feriados de 07/09 e 02/11. artigo final da 

disciplina. 

 

Notas: *Sugere-se incluir que o cronograma de aulas é um plano e que poderá ser alterado se necessário, devendo-se informar a todos os 

estudantes sobre essas possíveis alterações.** Essas duas semanas referem-se às aulas presenciais realizadas no mês de março antes da suspensão 

das aulas. *** Para as aulas síncronas, indicar a plataforma utilizada ou informar que estará disponível no Moodle (exemplo: Síncrona, por meio 

de link disponível no Moodle). 

 

Observação: a ideia é que o cronograma sirva de guia para que o estudante se organize para a realização de seus estudos semanalmente.  


