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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Administração 

Código/Disciplina: CAD7226 - Processo Decisório (obrigatória) 

Pré-requisito(s): CAD7002  

Professor: Maurício Serva e-mail: mauserva@gmail.com 

Carga horária semestral: 72h/a  Carga horária síncrona: 48h/a (+8h/a presenciais) 

 Carga horária assíncrona: 8h/a 

Período/Fase: 9 Ano/semestre: 2020/1 

     

2. EMENTA:  

 

Introdução ao processo decisório. A natureza da decisão. Os modelos de tomada de decisão. 

A informação e a comunicação no processo decisório. Técnica e instrumentos de apoio a 

decisão. O processo decisório nos setores público e privado. 

 

 

3. OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  
 

 Estudar o processo decisório, com ênfase na transição das abordagens tradicionais para as 

abordagens contemporâneas, analisando os desafios das práticas de gestão na atualidade 

diretamente na realidade vivenciada pelos alunos nas organizações em que realizam seus 

estágios curriculares; 

 Contribuir para a formação superior dos alunos em termos dos conhecimentos 

teórico-práticos requeridos nas diversas formas de inserção no campo de atuação do 

administrador. 

 

 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 

 Processos decisórios: abordagem racional, abordagem da racionalidade limitada e 

demais abordagens tradicionais e funcionalistas.  

 

 Concepção avançada do processo decisório: decisão inserida no processo de gestão; 

organizações como ação coletiva; dinâmica da ação nas organizações. 
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5. METODOLOGIA (ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM):  
 

Para o alcance dos objetivos da disciplina, serão utilizadas estratégias de aprendizagem não 

presenciais, conforme detalhamento a seguir: 

- Discussões e debates de textos, vídeo-aulas, filmes por meio do sistema de 

webconferência Google Meet (Observação: caso haja algum problema de conexão, o 

sistema poderá ser substituído por outro a ser combinado com a turma); 

- Aulas expositivas remotas; 

- Fórum de discussão; 

- Listas de exercícios; 

- Atividades diversas; 

- Elaboração, apresentação e discussão de casos. 

 

 

 

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 

6.1. Elaboração, apresentação e discussão de um caso 

Elaboração individual de um caso analisando situações reais vivenciadas em organizações. 

O caso será apresentado em classe, e depois discutido na aula seguinte quando o aluno 

responderá às questões formuladas pelos colegas. Será dada a orientação necessária à 

elaboração dos casos. A atividade de elaboração e discussão dos casos vale um máximo de 

4,5 pontos. 

6.2. Atividades online 

Atividades realizadas a distância, segundo as normas da UFSC, em determinados dias de 

aula. A soma das atividades vale um máximo de 1 ponto. 

6.3. Participação 

Participação efetiva nas atividades pedagógicas propostas: o aluno deverá elaborar, 

apresentar e discutir pelo menos uma questão para cada caso apresentado por todos os 

outros alunos; frequência nas aulas síncronas. A soma das atividades de participação efetiva 

vale um máximo de 4,5 pontos. 

 

 

6.4. Prova de recuperação 

 

A prova de recuperação abrangerá todo o conteúdo do programa. O aluno com frequência 

suficiente (FS), e avaliação do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco e meio) terá direito à 

prova de recuperação no final do semestre. 

 

 



 

6.5. Frequência 

 

Será considerado aprovado o(a) estudante que apresentar ao final do semestre frequência 

igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) e média final igual ou superior a 6,0 

(seis vírgula zero). A presença nas aulas síncronas será verificada mediante o registro de 

acesso do estudante durante a aula.  

 

Caso o(a) estudante não possa comparecer a alguma aula síncrona que não corresponda 

exatamente à data de apresentação do seu próprio caso, poderá substitui-la pela entrega via 

e-mail (até 2 dias após a sua falta) de uma análise escrita e completa do caso exposto 

naquela aula. 

 

Caso o(a) estudante não possa comparecer à aula síncrona que corresponda exatamente à 

data de apresentação do seu próprio caso, poderá reagendar uma nova data de apresentação 

a título de “segunda chamada”, isto é, sem nenhuma perda de pontos de avaliação da 

atividade, desde que solicite o adiamento ao professor por e-mail com antecedência mínima 

de 24 horas antes da data da apresentação.  Se essa solicitação não for comunicada por e-

mail com antecedência mínima de 24 horas, uma nova data poderá ser agendada, mas com 

a penalização de menos 1 ponto na avaliação da atividade.  

 

A frequência será cobrada de acordo com os seguintes critérios: 

 

Critérios Total de 

“presenças

” 

Total de carga 

horária 

% Mínimo de 

“presenças” 

Presença nas 3 aulas 

presenciais e mais 1 atividade 

online (mês de março) 

4 8h/a 

24 aulas 
Presença nas 24 aulas 

síncronas 

24 48h/a 

Entrega de atividades online 

referentes às 4 aulas 

assíncronas 

4 8h/a 

Total 32 100% 75% 

    
 

 

 

7. ATENDIMENTO:  
 

Será realizado sempre por e-mail ou por meio de webconferência, mediante agendamento 

prévio pelo seguinte endereço eletrônico: mauserva@gmail.com. 
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Observação 1: Além dessa bibliografia o professor poderá indicar sites, filmes e reportagens 

referentes ao conteúdo da disciplina. 
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CRONOGRAMA DE AULAS 
 

Semana Data e horário 
Tipo de 

interação 
Descrição do conteúdo* Estratégias de ensino 

Forma de 

aferição de 

frequência 

- 04/03 Presencial 
Plano de Ensino e apresentação 

detalhada da disciplina 

Apresentação do Plano de Ensino, 

professor e alunos. 

Presença do 

estudante na aula 

- 

 

09/03 

 

 

Presencial 

Processo decisório – concepção 

avançada (parte I) + Orientações mapa 

conceitual 

 

Aula expositivo-dialogada. 

Presença do 

estudante nas 

aulas 

 

 

11/03 

 

Presencial 

Processo decisório – concepção 

avançada (parte II) 

 

Aula expositivo-dialogada. 

Presença do 

estudante nas 

aulas 

 

 

16/03 

 

Atividade 

online 
Elaboração mapa conceitual Exercício online 

Entrega do mapa 

conceitual 

 

Semana 1 

 

31/08 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 

Apresentação do Plano de Ensino e 

Cronograma adaptados. 

Esclarecimento de dúvidas sobre o 

andamento do semestre e Revisão do 

Conteúdo da aula de 09/03 

Exposição e discussão do Plano de 

Ensino por meio de webconferência 

e Revisão da aula de 09/03 

“Presença” na 

aula síncrona. 
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Semana 1 

 

02/09 

 

Síncrona 

 

Revisão do Conteúdo da aula de 11/03 

 

Aula expositivo-dialogada. 

 

 

 

“Presença” na 

aula síncrona. 

Semana 2 09/09 Assíncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 

Leituras indicadas e exercícios 

online 

 

Entrega da 

Atividade online 

 

Semana 3 

14/09 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

tradicional 
Aula expositivo-dialogada 

 

“Presença” na 

aula síncrona 

 

Semana 3 

 

16/09 

 

Assíncrona 
Análise Comparativa: Concepção 

avançada x Concepção tradicional 

Leituras indicadas e exercícios 

online 

 

Entrega da 

Atividade online 

 

Semana 4 

21/09 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 

Acompanhamento, orientação e 

eliminação de dúvidas sobre 

elaboração do caso. 

 

“Presença” na 

aula síncrona 

 

Semana 4 

 

23/09 

 

Assíncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 

Leituras indicadas e exercícios 

online. 

 

Entrega da 

Atividade online 
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Semana 5 

28/09 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 
Apresentação e discussão de caso 

 

“Presença” na 

aula síncrona 

 

Semana 5 

30/09 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 
Apresentação e discussão de caso 

 

“Presença” na 

aula síncrona 

 

Semana 6 

05/10 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 
Apresentação e discussão de caso 

 

“Presença” na 

aula síncrona 

 

Semana 6 

07/10  

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 
Apresentação e discussão de caso 

 

“Presença” na 

aula síncrona 

 

Semana 7 

14/10 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 
Apresentação e discussão de caso 

 

“Presença” na 

aula síncrona 

 

Semana 8 

19/10 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 
Apresentação e discussão de caso 

 

“Presença” na 

aula síncrona 
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Semana 8 

21/10 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet)  

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 
Apresentação e discussão de caso 

 

“Presença” na 

aula síncrona 

 

Semana 9 

26/10 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 
Apresentação e discussão de caso 

 

“Presença” na 

aula síncrona 

 

Semana 9 

28/10 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 
Apresentação e discussão de caso 

 

“Presença” na 

aula síncrona 

 

Semana 10 

04/11 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 
Apresentação e discussão de caso 

 

“Presença” na 

aula síncrona 

 

Semana 11 

09/11 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 
Apresentação e discussão de caso 

 

“Presença” na 

aula síncrona 

 

Semana 11 

11/11 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 
Apresentação e discussão de caso 

 

“Presença” na 

aula síncrona 
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Semana 12 

16/11 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 
Apresentação e discussão de caso 

 

“Presença” na 

aula síncrona 

 

Semana 12 

18/11 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 
Apresentação e discussão de caso 

 

“Presença” na 

aula síncrona 

 

Semana 13 

23/11 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 
Apresentação e discussão de caso 

 

“Presença” na 

aula síncrona 

 

Semana 13 

25/11 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 
Apresentação e discussão de caso 

 

“Presença” na 

aula síncrona 

 

Semana 14 

30/11 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 
Apresentação e discussão de caso 

 

“Presença” na 

aula síncrona 

 

Semana 14 

02/12 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 
Apresentação e discussão de caso 

 

“Presença” na 

aula síncrona 
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Semana 15  

07/12 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona 
Processo decisório – concepção 

avançada 
Apresentação e discussão de caso 

 

“Presença” na 

aula síncrona 

 

Semana 15 

09/12 

10:20 – 12:00 

(via Google Meet) 

Síncrona Prova de recuperação Prova em tempo real com consulta 

 

“Presença” na 

sessão de prova 

para os alunos 

que necessitarem 

da recuperação  

 

Semana 16 

 

 

14/12 

 

Assíncrona Encerramento da disciplina 
Reflexão sobre a aprendizagem 

gerada pela disciplina  

 

Entrega da 

atividade online 

 

 

 

 Observação 1: todos os textos da disciplina estão disponíveis no Moodle. 

 Observação 2: as aulas síncronas ocorrerão por meio do sistema de webconferência Google Meet. 

 Observação 3: caso seja necessário, o cronograma poderá sofrer alterações em comum acordo com a turma. 

 

 

 


