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1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Instituição: Universidade Federal de Santa Catarina 

Curso: Administração 

Disciplina: Empreendimentos e Modelos de Negociação 

Professor(es):  Joana Stelzer                          e-mail: joana.stelzer@ufsc.br 

Código: CAD7235 Carga Horária: 72 h Créditos: 04 

Carga Horária 2020/1: Presencial: 4h Síncrono: 20h Assíncrono: 48h 

Pré-requisito(s): CAD7004  

Curso: Ciências da Administração 

Período/Fase: 9º Ano: Disciplina Semestral 

  

2 EMENTA: O Empreendedor. Oportunidades. Conceitos Básicos de Negociação. Etapas do 

Processo de Negociação. Táticas. Análise de Resultados dos Empreendimentos e das 

Negociações. 

  

3 OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Conhecer destacadas estratégias de negociação. 

  

4 OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS(S) DA DISCIPLINA: 

- Detalhar as etapas de um processo de negociação 

- Demonstrar estratégias destacadas que podem ser usadas nos processos de negociação. 

- Diferenciar (alguns aspectos culturais em processos de) negociação internacional 

  

5 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 

Unidade 1: Aspectos essenciais de Negociação 

1.1 Negociação enquanto processo de Comunicação 

1.2 Negociação sob a perspectiva das 4 funções da administração 

1.3 Importância de ZOPA (Zone Of Possible Agreement) 

1.4 Assertividade e Cooperação 

 

Unidade 2: Modelos de Negociação da Harvard Law School 

2.1 Modelo de negociação da Harvard Law School 

2.1.1 Separe as pessoas dos problemas 

2.1.2 Concentre-se nos interesses, não nas posições 

2.1.3 Invente opções de ganhos mútuos 

2.1.4 Insista em critérios objetivos 

2.2 Melhor alternativa à negociação de um acordo (MAANA) 

 

Unidade 3: Comunicação Não Violenta (CNV) 

3.1 Importância das Palavras 

2020-1 ensino remoto 



 

3.2 Componentes da CNV 

3.3 Empatia 

3.4 Negociando a partir da CNV 

 

Unidade 4 Mediação, Conciliação e Arbitragem 

4.1 Conceito de Mediação, Conciliação e Arbitragem 

4.2 Utilização da Arbitragem no âmbito da Administração 

 

Unidade 5 Negociação Internacional 

5.1 Aspectos conceituais de negociação com outros países 

5.2 Particularidades dos mercados 

 

 

  

6 METODOLOGIA DO TRABALHO:  
 
A metodologia ocorrerá a partir do Moodle, com 16 blocos, que corresponderão às 16 

semanas, conforme decisão do CUn. Cada semana corresponderá a vídeos gravados (vídeos 

mais longos poderão abranger mais de uma semana), material produzido pela docente, além de 

materiais escritos de apoio, disponibilizados a partir da Biblioteca Básica Digital. Momentos 

assíncronos representarão a preferência da disciplina. O total de horas assíncronas será de 

48h/a. 

 

A disciplina terá 10 momentos síncronos, preferencialmente pelo BBB do Moodle. O Horário 

será o mesmo da aula presencial e preferencialmente ocorrerá todas as terças-feiras, 20h20, 

conforme Cronograma. O total de horas síncronas será de até 20h/a (além das 4h/a já ocorridas 

presencialmente). 

 

As aulas síncronas revisarão o conteúdo da(s) semana(s) anterior(es) (sala de aula invertida) e 

ocorrerão conforme Cronograma, sendo disponibilizadas: a) se as condições tecnológicas se 

mostrarem viáveis (condições da UFSC e/ou da docente); e, b) se houver segurança jurídica 

quanto aos direitos de imagem/autorais de todos os participantes. Alternativamente, o 

momento síncrono irá ocorrer pelo Google Meet. O link será disponibilizado no Moodle 

(página da disciplina). O encontro síncrono será encerrado, caso: a) passados 10 minutos do 

início da aula, não houver aluno em sala; b) não existam mais alunos em sala, após seu início; 

e, c) a critério da docente, de forma justificada. O encontro poderá não ser realizado por 

motivo de força maior ou caso fortuito (se possível, haverá aviso prévio postado no Mural de 

Avisos do Moodle). O Cronograma das aulas com os respectivos conteúdos, avaliações e 

datas, segue anexo ao Plano de Ensino 

 

A Frequência será aferida pela entrega das atividades, do seguinte modo: atividades de 1 a 4 e 

os 2 modelos mentais: valem 12 presenças cada (6atividadesx12presenças =72horas). 

Obs1: A realização do Exame não confere frequência. 

Obs2: A atividade 1 valerá somente 8 presenças, pois quatro já ocorreram presencialmente. 

Cronograma está no final desse Plano de Ensino. 

 

O presente plano poderá sofrer alteração, caso seja necessário em decorrência da 

excepcionalidade da pandemia, a critério prévio da docente, comunicados os discentes. 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

7 SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 

A avaliação dos alunos será realizada da seguinte forma: 

 

A Avaliação ocorrerá ao longo do semestre (com abertura e fechamento da atividade, a partir 

de datas previamente estipuladas. Após o referido prazo designado pela docente (nunca menos 

de 5 dias para a consecução), a Avaliação não poderá mais ser entregue e receberá o conceito 

zero.  

 

Mediante Justificativa Fundamentada, o aluno poderá requerer – em até 3 dias – a realização 

da Atividade perdida para a docente. O requerimento, documentado quando possível, deverá 

ser dirigido diretamente ao email da docente: joana.stelzer@ufsc.br.  Em caso de não aceitação 

da justificativa apresentada à docente, caberá recurso de acordo com a legislação da UFSC. 

 

A disciplina terá 6 Avaliações, sendo: 4 atividades valendo 1,5 (um e meio) ponto cada; e, 2 

mapas mentais valendo 2 (dois) pontos cada, totalizando 10 (dez) pontos. A avaliação de 

recuperação de conteúdo aos estudantes que atingirem média entre 3,0 e 5,5 ao final do 

semestre letivo, será feita mediante postagem de um mapa mental de toda a disciplina 

lecionada.  As atividades poderão ser em forma de: envio de arquivo (Tarefa), Enquete, 

Questionário, Fórum, ou outra que o Moodle disponibilizar. O modelo mental será 

representado por um envio de arquivo em PDF (o modelo mental poderá ser feito 

manualmente ou com auxílio de software).  

 

Serão considerados, para efeito de correção, os seguintes critérios: a) domínio e/ou 

identificação de conceitos; b) raciocínio lógico na descrição das ideias; c) argumentação e 

concisão nas respostas; d) organização dos dados coletados. A nota zero será atribuída ao 

aluno que deixar de se submeter à verificação prevista na data fixada, bem como ao aluno que 

nela se utilizar de práticas não aceitas no ambiente acadêmico. 

 

Cálculo da Média das Avaliações* 
Atividade1 (vale 1,5 ponto) + Atividade2(vale 1,5 ponto) + Atividade3(vale 1,5 ponto) + 

Atividade4(vale 1,5 ponto) = 6 pontos 

Modelo Mental1(vale 2 pontos) + Modelo Mental2(vale 2 pontos) = 4 pontos 

Total = 10 pontos 

* O comportamento em sala de aula virtual não respeitoso ou que crie qualquer tipo de 

constrangimento será levado em consideração para avaliação do acadêmico, além de possíveis 

repercussões de responsabilidade a serem apuradas por instâncias próprias da Universidade. 

 

Exame final O aluno que não atingir a média 6,0 (seis) nas avaliações regulares da disciplina 

possui direito de realizar exame para recuperação da sua nota final, desde que cumpridos os 

seguintes requisitos: (a) possuir a frequência mínima exigida; e (b) possuir média mínima 3,0 

(três) nas avaliações regulares. 

 

Se Média >6, então: Média = Média Final (Aprovado) 

Se Média >= 3,0 e <6,0; ENTÃO Média Final = (Média + Nota do Exame Final Mapa Mental 

do Exame)/2  

Obs.: A Prova do Exame Final (Mapa Mental) inclui todo o conteúdo da disciplina. 

 



 

 INFORMAÇÕES SOBRE O RENDIMENTO ESCOLAR 

l A verificação do rendimento escolar compreende: freqüência e aproveitamento nos estudos, 

os quais devem ser atingidos conjuntamente.  

2 É exigida a frequência mínima (FS) 75%.  

3 O aluno com FS que apresentar aproveitamento insuficiente terá direito ao Exame Final 

previsto no Plano de Ensino, desde que sua média final não seja inferior a 3,0.  

4 Será atribuída nota 0 (zero) ao aluno que não entregar as atividades no prazo.  

5A nota mínima para aprovação é 6 (seis). 

6 O Conceito P poderá ser utilizado, de acordo com a Resolução Normativa nº 140/2020/CUN, 

de 21 de julho de 2020 e normas decorrentes. 
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8 ATENDIMENTO EXTRA-CLASSE VIRTUAL:  

Agendamento por e-mail: joana.stelzer @ufsc.br 
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CRONOGRAMA* 
* sujeito a alterações (em caso de mudança, isso será feito por intermédio da Ferramenta do Moodle 

Avisos, com envio de email) 

 

Semana Conteúdo em vídeo 

gravado, 

acompanhado de 

textos respectivos 

Encontro 

síncrono, 

preferencialmente 

terça-feira 

(20h20) 

Conteúdo do 

Momento síncrono 

(ref. ao conteúdo 

gravado e dúvidas 

sobre a disciplina) 

Entrega de 

Avaliação 
Encerra domingo, 

23:59h 

Semana 1 Apresentação da 

Professora e da 

disciplina 

 

Unidade 1 

1 de setembro 

(terça-feira 

20h20) 

Apresentação da 

Professora e da 

disciplina 

 

Não 

Semana 2 Unidade 1 8 setembro 

(terça-feira 

20h20) 

Unidade 1 Não 

Semana 3 Unidade 1 15 setembro 

(terça-feira 

20h20) 

 Sim, até 20/9 

Atividade +1,5 

Semana 4 Unidade 1 22 setembro 

(terça-feira 

20h20) 

 Não 

Semana 5 Unidade 2  29 setembro 

(terça-feira 

20h20) 

Unidade 1 Sim, até 4/10  
Atividade +1,5 

Semana 6 Unidade 2 6 outubro (terça-

feira 20h20) 

 Não 

Semana 7 Unidade 2 13 outubro (terça-

feira) VIII 

Semana 

Acadêmica de 

Administração da 

UFSC (não 

haverá encontro 

síncrono) 

Unidade 2 Não 

Semana 8 Unidade 2 20 outubro (terça-

feira 20h20) 

Unidade 2 Não 

Semana 9 Unidade 3 27 outubro (terça-

feira 20h20) 

Unidade 2 Sim, até 25/10 
Mapa mental +2 

Semana 10 Unidade 3 3 novembro 

(terça-feira 

20h20) 

 Não 

Semana 11 Unidade 3 10 novembro 

(terça-feira 

20h20) 

Unidade 3 Sim, até 15/11 
Atividade +1,5 

Semana 12 Unidade 3 17 novembro 

(terça-feira 

20h20) 

 Não 

Semana 13 Unidade 4 e 5 24 novembro 

(terça-feira 

20h20) 

Unidade 3 Sim, até 29/11 
Mapa mental +2 



 

Semana 14 Unidade 4 e 5 1 dezembro 

(terça-feira 

20h20) 

Unidade 4 e 5 Sim, até 6/12 

Atividade +1,5 

Semana 15  8 dezembro 

(terça-feira 

20h20) 

Divulga média Exame, até 

13/12 – mapa 

mental 

Semana 16  15 dezembro 

(terça-feira 

20h20) 

Solução de pendências 

e encerramento da 

disciplina 

Não 

     

Obs.: Os dias 07/09, 12/10, 02/11 foram considerados como dias não letivos. 


