
Atendendo a PORTARIA Nº 1.428, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 que dispõe sobre a oferta, por Instituições de
Educação Superior - IES, de disciplinas na modalidade a distância em cursos de graduação presencial em seu Art. 8º
onde  exige  que  oferta  de  disciplinas  na  modalidade  a  distância  em cursos  presenciais,  conforme  disposto  na
respectiva  Portaria,  deve  ser  informada  previamente  aos  estudantes  matriculados  no  curso  e  divulgada  nos
processos seletivos, devendo ser identificadas, de maneira objetiva, disciplinas, conteúdos, metodologias e formas de
avaliação.

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
Através  de  uma  visão  geral,  a  disciplina  fornece  ao  aluno  o  conhecimento  dos  principais  tópicos  da  teoria  da
administração, bem como das funções administrativas, planejamento estratégico, tomada de decisões e estrutura
organizacional.  A  disciplina  aborda  os  conceitos  das  informações  gerenciais  e  de  sistemas  de  informação
colaborativos e para apoio à decisão gerencial, levando o discente à compreensão do desenvolvimento de soluções
para as empresas com a utilização da tecnologia da informação, da administração de recursos de informação e da
segurança e controle em SI, bem como fornece conceitos dos sistemas de informação para vantagem estratégica.
Atividade empreendedora e o meio ambiente. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e sua relação com o meio
ambiente 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração. 6ªed. São Paulo: Atlas, 2010.
O’BRIEN, James A.. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet . 2ªed. São Paulo: Saraiva,
2009.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral Administração. 7ªed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
NADER, Paulo, INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO, 3ª Edição, Rio de Janeiro, Editora Forense, 
2010
TENÓRIO, Guilherme Fernando (org.), RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL Teoria e 
Prática, 2ª edição, Rio de Janeiro, Editora FGV, 2006.

 AVALIAÇÃO: O Método de avaliação segue o seguinte critério: 
Nota 1: composta por uma avaliação presencial valor: 3,0 pontos; 

Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 

Nota 2: composta por uma avaliação presencial valor: 5,0 pontos 
Atividades realizadas no portal (AVA) valor: 1,0 ponto; 

Totalizando 10,0 pontos.


