
EMENTA 

DISCIPLINA: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E EMPREENDEDORISMO 1º semestre [GESCOM] 

PROFESSORA: CRISTINA ALMEIDA CARGA HORÁRIA: 80 

Blog da disciplina: http://maestrando.wordpress.com 

Facebook: http://www.facebook.com/blogmaestrando 

Email para contato: caufba@gmail.com  

Dia e Horário: 

SEXTA-FEIRA, de 19h às 

22h30 

DESCRIÇÃO / EMENTA 

Introdução ao planejamento. Conceituação básica. Características. Níveis de decisão. Tipos de 

planos: estratégico, tático e operacional. Políticas organizacionais. Conceitos de estratégia 

empresarial. Relações da empresa com os cenários ambientes. Análise ambiental: pontos fortes e 

fracos. Recursos empresariais. Análise ambiental externa. Ameaças e oportunidades. Estratégias 

genéricas. Vantagem competitiva. Grupos estratégicos. Alianças estratégicas. 

METODOLOGIA DE AULA E AVALIAÇÃO 

As aulas serão expositivas, com realização de debates, leitura e discussão de textos e estudos dirigidos. 
 

A avaliação será feita de atividades individuais ou em grupo (nota parcial) e prova oficial.  O cálculo da 

média semestral é: 

 

Média do Semestre = (Nota do 1º Bimestre + Nota do 2º Bimestre)/2 . Deve ser igual ou maior do que 7,0.  

Nota do Bimestre = (Nota parcial x 0,3) + (Nota da prova oficial x 0,7). 

Cálculo da nota final = (Média semestral + Exame Final)/2. Deve ser igual ou maior do que 6,0. 

* Os alunos que não obtiverem média do semestre igual ou maior do que 7,0 automaticamente farão 

exame final. Não serão feitas aproximações de média semestral.  

** Participação, comportamento e assiduidade também contribuem para a pontuação individual e de 
grupo nas notas parciais.  
*** Pontos extras podem ser oferecidos ao longo do semestre. Eles sempre serão adicionados às notas das 

provas oficiais do respectivo bimestre.  
**** O aluno que faltar a mais de cinco aulas (20 horas aula) está automaticamente reprovado na disciplina. 
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MATERIAL PARA ACOMPANHAMENTO E ESTUDO 

O material de acompanhamento de todas as aulas, assim como o cronograma e ementa da 

disciplina, está disponível para download no blog da disciplina, 

http://maestrando.wordpress.com. Para acessar, basta clicar no link da sua disciplina na coluna à 

direita.  
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