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COMUNICADO ADM/CP 2/2019 
 
 

DIVULGA A RELAÇÃO DE DISCIPLINAS 
RECOMENDADAS COMO OPTATIVAS PARA O 
1º SEMESTRE LETIVO DE 2020 DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DO 
CÂMPUS CAMPINAS DA UNIVERSIDADE SÃO 
FRANCISCO – USF. 

 
 

O Coordenador do Curso de Administração, 
Câmpus Campinas, da Universidade São 
Francisco – USF, no uso de suas atribuições, 
baixa o seguinte 

 

C O M U N I C A D O 

 

Art. 1º Ficam estabelecidas, no anexo deste comunicado, as disciplinas recomendadas como 

optativas para o curso de Administração a serem ofertadas na Modalidade Presencial e na 

Modalidade a Distância em outros cursos de graduação da USF no 1° semestre de 2020. 
 

§ 1° Os estudantes deverão priorizar em seus Planos de Estudos a alocação das disciplinas 

regulares específicas do próprio curso, visando flexibilizar a escolha das disciplinas optativas. 
 

§ 2° Caso a opção, por parte do aluno, seja por qualquer outra disciplina ofertada em outros cursos 

de graduação da USF, não sugerida no quadro de disciplinas em anexo, o aluno deve verificar se 

ela não possui equivalência com disciplinas do próprio curso. 

 

Art. 2º A escolha das disciplinas optativas deve ser realizada nos períodos previstos para o Plano 

de Estudos, conforme prazos estabelecidos no Calendário Escolar e Cronograma de Atividades 

para o ano letivo de 2020. 

 

Art. 3° Dê-se ciência aos interessados e a quem de direito para que o presente produza seus 

efeitos. 

Publique-se. 

 
Campinas, 14 de novembro de 2019. 

 

 

 

Luis Afonso Azzi 
Coordenador do Curso de Administração 
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Anexo ao Comunicado ADM/CP 2/2019 

 
 

ANEXO 
 

DISCIPLINAS RECOMENDADAS COMO OPTATIVAS PARA O 1º SEM/2020  
MODALIDADE PRESENCIAL  

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CÂMPUS CAMPINAS 
 

DIA DA 
SEMANA 

DISCIPLINA UNIDADE 
CURSO DE 

ORIGEM 

CARGA 
HORÁRIA 

Segunda-
feira 

GR02774 – Marketing e 
Desenvolvimento do Produto 

Swift 
Engenharia 

de Produção 
72 h 

Terça-feira GR02393 – Gestão de Projetos Swift 
Engenharia 

de Produção 
72 h 

Quinta-
feira 

GR03628 – Gestão de Projetos Swift 
Engenharia 

de Produção 
72 h 

Segunda-
feira 

GR02630 – Direito do Trabalho – 
Relações Trabalhistas 

Cambuí Direito 72 h 

Segunda-
feira 

GR02644 – Direito Empresarial – 
Contratos, Falência e Recuperação 
de Empresas 

Cambuí Direito 72 h 

  
 
GR02774 – MARKETING E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO | 72h 

EMENTA: Pesquisa de mercado. Gestão do processo de desenvolvimento do produto. Impressão 
3D como ferramenta de apoio ao PDP. Introdução ao Design Thinking. O método Lean como 
alternativa ao modelo unificado do PDP e das atividades genéricas. Planejamento estratégico de 
produtos. Análise AV/EV. Planejamento do produto. Projeto informacional, Projeto conceitual e 
Projeto detalhado. Preparação da produção do produto. Marketing e Lançamento do Produto. 
Acompanhamento de produto e processo. Ciclo de Vida do Produto. Descontinuar o produto (4Rs: 
Reciclar, Reduzir, Reutilizar e Repensar). Processos de apoio. 

OBJETIVO: Conhecer, aplicar e analisar técnicas para interagir com o processo de gestão da 
inovação e de gerenciamento de produtos, possibilitando condições adequadas para o seu 
desenvolvimento frente ao mercado profissional. 

  
GR02393 – GESTÃO DE PROJETOS | 72h 

EMENTA: Introdução ao Gerenciamento de Projetos (Conceitos Básicos, Histórico e Benefícios). 
Fases e Ciclo de Vida de Projetos; Papel do Gerente de Projetos; O PMI (Project Management 
Institute). Os Processos de Gestão de Projetos segundo o PMBOK. Ferramentas computacionais 
de apoio ao projeto. 

OBJETIVO: Entender a importância e a utilidade do gerenciamento de projetos e diferenciar suas 
etapas. Conhecer, avaliar e utilizar os principais instrumentos para o gerenciamento de projetos em 
qualquer tipo de organização. 

  

GR02630 – DIREITO DO TRABALHO – RELAÇÕES TRABALHISTAS | 72h 

EMENTA: Introdução ao Direito do Trabalho. Fontes e Princípio do Direito do Trabalho. Direito 
Individual do Trabalho: sujeitos do contrato de trabalho; Empregado e trabalhadores especiais; 
Empregador e grupo econômico; Contrato de emprego: formas de contrato de trabalho. Espécies 
de Contrato de Trabalho e formas contratuais. Duração do Trabalho: Jornada de Trabalho; Intervalos 
na Jornada de Trabalho; Banco de horas e compensação de jornada. Férias. Salário e 
Remuneração. Alteração contratual. Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho. Adicionais 
legais. Aviso Prévio. Extinção do Contrato de Trabalho. Estabilidades. FGTS. Seguro desemprego. 
Segurança e Medicina do Trabalho. Direito Coletivo do Trabalho: Liberdade e Organização Sindical; 
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Fontes de custeio sindical. Modalidades de contribuições. Convenções, Acordos e Dissídios 
Coletivos de Trabalho. Direito de Greve. 

OBJETIVOS: Proporcionar ao aluno a conhecer a questão relativa ao trabalho produtivo do homem 
e os problemas que engendrou, na evolução das relações produtivas, juntamente com a evolução 
da legislação social no mundo. Ministrar os elementos de conhecimento das normas de direito do 
trabalho vigentes no Brasil, confrontando-as com as de diferentes países com sistemas produtivos 
diversos, demonstrando-lhes a questão da igualdade formal, diante da desigualdade social. 
Demonstrar que o direito do trabalho representa uma atitude de intervenção jurídica para a 
reestruturação das instituições sociais e para melhor relacionamento entre o homem que trabalha e 
aqueles para os quais o trabalho é destinado. 

  
GR02644 – DIREITO EMPRESARIAL – CONTRATOS, FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS | 72h 

EMENTA: Contratos empresariais em espécie: compra e venda empresarial, contratos de 
cooperação empresarial: representação Comercial, comissão, mandato mercantil, corretagem, 
concessão mercantil, transporte, franquia empresarial, leasing, factoring. Teoria geral da falência e 
recuperação judicial. Recuperação judicial e extrajudicial. Processo de recuperação judicial. 
Créditos. Estado de falência. Fatos sugestivos da falência. Causas impeditivas da falência. Processo 
e procedimento falimentar. Sentença e recursos. Efeitos da sentença de falência. Ações 
revocatórias. Administração da falência. Liquidação e encerramento. Persecução penal falimentar. 

OBJETIVO: Ministrar, doutrinária e positivamente, visão dos contratos empresariais e seus 
institutos. Desenvolver o domínio da teoria geral dos contratos, dos contratos empresariais típicos 
e atípicos. Preparar criticamente o educando a interagir sob as regras norteadoras dos direitos 
decorrentes dos contratos, de modo a levá-lo ao bom e equitativo uso desses direitos. Proporcionar 
ao aluno o conhecimento sobre o processo de dissolução, liquidação e extinção das empresas e 
sociedades empresárias, assim como o entendimento dos vários processos de reorganização 
empresarial. Formar um profissional em Direito preparado para a transformação das relações 
sociais. 

  

 
DISCIPLINAS RECOMENDADAS COMO OPTATIVAS PARA O 1º SEM/2020  

MODALIDADE A DISTÂNCIA  
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CÂMPUS CAMPINAS 

  

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

ED00068 – Negócios Internacionais 72 h 

ED00080 – Globalização e Desenvolvimento Sustentável 54 h 

ED00090 – Logística Industrial e Gestão de Operações 72 h 

ED00093 – Iniciação à Pesquisa Científica 72 h 

ED00094 – Ética e Cidadania 72 h 

 
 
ED00068 – NEGÓCIOS INTERNACIONAIS | 72h 

EMENTA: Cenários do comércio internacional e seus aspectos institucionais, geopolítica, política 
comercial, aspectos operacionais do comércio exterior, marketing global, logística internacional e 
finanças internacionais. 

OBJETIVO: Capacitar o aluno a compreender a importância dos negócios internacionais e o 
mecanismo de funcionamento do comércio internacional, a partir da ótica econômica, política e 
social. 

  
ED00080 – GLOBALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 54h 

EMENTA: Desenvolvimento sustentável: contextualização histórica e influências da globalização. 
Inovações e soluções tecnológicas aplicadas ao meio ambiente. Políticas econômicas de carbono. 
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Planejamento estratégico e as dinâmicas para o desenvolvimento sustentável. Impactos da 
globalização. Desastres naturais, humanos e mistos: descrição, prevenção e combate. 

OBJETIVO: Possibilitar ao aluno a análise e compreensão das relações entre o ambiente natural, o 
desenvolvimento tecnológico sustentável e as influências da globalização em nível local, regional e 
global. Discutir a ocorrência de desastres naturais e humanos, suas causas e as formas de 
prevenção, combate e mitigação de seus efeitos. 

  

ED00090 – LOGÍSTICA INDUSTRIAL E GESTÃO DE OPERAÇÕES | 72h 

EMENTA: Previsão de demanda. Planejamento agregado. Programação na produção empurrada. 
MRP II. Sequenciamento de ordens. Kanban. Produção enxuta. Mapeamento de processos. Layout 
dos processos produtivos. Programa mestre de produção. Teoria das restrições. Administração de 
projetos e de processos. 

OBJETIVO: Fornecer ao aluno os conceitos e ferramentas necessários para o planejamento, 
programação e controle da produção de forma a conciliar a oferta da organização com a demanda 
de mercado. Capacitar o aluno no desenvolvimento de layouts de diferentes tipos de processos de 
transformação de bem e serviços, bem como na execução da programação da produção em 
diferentes contextos empresariais. 

  
ED00093 – INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA | 72h 

EMENTA: Introdução ao conhecimento científico e sua importância para o desenvolvimento social 
e tecnológico. Pesquisa científica. Métodos de pesquisa. Desenvolvimento da pesquisa. Bibliografia 
e aspectos normativos. Difusão do Conhecimento Científico. 

OBJETIVO: Ao final do curso o estudante será capaz de reconhecer a importância do conhecimento 
científico para o desenvolvimento social e tecnológico, conhecer a pesquisa científica e de seus 
métodos, elaborar trabalhos acadêmicos de acordo com as normas técnicas e apresentar trabalhos 
utilizando-se da comunicação efetiva e eficiente nas formas escrita e oral. 

  
ED00094 – ÉTICA E CIDADANIA | 72h 

EMENTA: Origem ocidental da ética, da moral e da cidadania. Ontologia do cuidado. Trabalho e 
Natureza. Pessoa Humana. Ética, moral e cidadania na sociedade contemporânea. Ética na 
pesquisa científica. Ética da responsabilidade. Responsabilidade social. 

OBJETIVO: Apresentar e produzir reflexões teórico-críticas sobre a ética, a moral e a cidadania, 
sob o enfoque da filosofia ocidental, para possíveis construções de práticas sociais, culturais, 
intersubjetivas de agir ético para enfrentamento dos desafios de nossa sociedade contemporânea. 


