
  

COMUNICADO ADM/BP 2/2022 
 

DIVULGA A RELAÇÃO DE COMPONENTES 
CURRICULARES RECOMENDADOS COMO 
OPTATIVOS PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO 
EM ADMINISTRAÇÃO DO CÂMPUS BRAGANÇA 
PAULISTA DA UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO 
– USF NO 1.º SEMESTRE LETIVO DE 2023. 

 
O Coordenador do Curso de Graduação em 
Administração do Câmpus Bragança Paulista da 
Universidade São Francisco – USF, no uso de 
suas atribuições, faz o seguinte 

 
 

C O M U N I C A D O 

 
Art. 1.º Ficam estabelecidos, conforme anexo, os componentes curriculares recomendados como 

optativos para o curso de Graduação em Administração do Câmpus Bragança Paulista da 

Universidade São Francisco – USF a serem ofertados no 1.° semestre de 2023. 

 

Art. 2.º A escolha 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 2023. 
 

§ 1.° Os estudantes deverão priorizar em seus Planos de Estudos a alocação dos componentes 

curriculares regulares específicos do próprio curso, flexibilizando a escolha dos componentes 

optativos. 
 

§ 2.° Caso a opção por parte do estudante seja por qualquer outro componente curricular ofertado 

em outro curso de graduação da USF, não sugerido no quadro de componentes curriculares em 

anexo, o estudante deve verificar se não possui equivalência com componentes curriculares do 

próprio curso. 
 

§ 3.° Para os componentes curriculares na modalidade Educação a Distância – EaD (EV), deverão 

ser observadas, no Resumo Acadêmico, as datas de Início/Fim dos módulos e, consequentemente, 

a abertura dos mesmos na sala virtual. 

 

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

efeitos. 

Publique-se. 

 
Bragança Paulista, SP, 30 de novembro de 2022. 

 
 

Luis Afonso Azzi 
Coordenador 



  

Anexo ao Comunicado ADM/BP 2/2022 

 

QUADRO DE COMPONENTES CURRICULARES RECOMENDADOS COMO OPTATIVOS 
PARA O 1.° SEMESTRE DE 2023 

 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – CÂMPUS BRAGANÇA PAULISTA 

 
MODALIDADE PRESENCIAL 

 

DIA DA 
SEMANA 

COMPONENTE CURRICULAR SEM. 
CURSO DE 

ORIGEM 
CARGA 

HORÁRIA 

Segunda-feira 
OP0262 – TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS EM 
ADMINISTRAÇÃO 

7.º Administração 72 h 

 

EMENTA 
 
OP0262 – TÓPICOS CONTEMPORÂNEOS EM ADMINISTRAÇÃO | 72h 
Apresentação, análise e desenvolvimento de estratégias frente as temáticas da administração 
contemporânea. Planejamento e tomada de decisões frente aos tópicos: inovação, 
empreendedorismo, comportamento, competências e novos mercados. 

 

MODALIDADE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

COMPONENTES CURRICULARES 
CARGA 

HORÁRIA 

EV50542 - CONTABILIDADE SOCIAL 72 h 

EV50746 - GESTÃO DA SEGURANÇA EM TI 72 h 

EV50199 - GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES 72 h 

EV50617 - MARKETING EM EDUCAÇÃO FÍSICA 72 h 

EV50160 - CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO 72 h 

EV50610 - GESTÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA 72 h 

EV50779 - REDES DE COMPUTADORES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 72 h 

EV50571 - EDUCAÇÃO E INCLUSÃO 72 h 

 
EMENTAS 
 
EV50542 - CONTABILIDADE SOCIAL | 72h 
Noções básicas sobre o funcionamento da economia nacional: abordagem macroeconômica. 
Histórico da Contabilidade Social (CS). Contas nacionais e macroeconomia. Principais medidas da 
atividade econômica: valor bruto da produção, o conceito de valor adicionado e suas medidas (PIB, 
PNB, etc.), produto nominal e real. Deflator implícito do PIB e índices de preços. Balanço de 
Pagamentos: contas externas, reservas internacionais, conta corrente, conta capital, posição 
internacional de investimentos. O Sistema de Contas Nacionais do Brasil (IBGE). Contas Nacionais 
e Problemas de Mensuração. Modelo de insumo-produto e sistema de usos e fundos. Análise das 
matrizes brasileiras. Sistemas integrados de CS: limitações das contas nacionais; crescimento x 
desenvolvimento; princípios de valoração social; as novas propostas: contas ambientais, IDH (índice 
de desenvolvimento humano) e afins. ODS- Agenda 2030 ONU. 
 
EV50746 - GESTÃO DA SEGURANÇA EM TI | 72h 
Conceitos de análise de processos que se desdobram em todos os aspectos de controle da 
segurança da informação, criando ferramentas para uma visão de quais informações são 



  

necessárias e quais devem ser ocultadas em todos os processos de uma empresa nos seus 
aspectos de TI. 
 
EV50199 - GESTÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 72h 
Gestão de resíduos hospitalares. Educação ambiental e clientes de saúde. Identificação de impactos 
ambientais e riscos em serviços de saúde. Plano de Gerenciamento de resíduos sólidos de serviços 
de saúde e orientação para o Licenciamento Sanitário. Atual política ambiental e legislações 
específicas. Sustentabilidade ambiental. 
 
EV50617 - MARKETING EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 72h 
Tecnologias digitais utilizadas na educação física. O mercado de produtos e serviços esportivos e 
identificar os principais fatores que influenciam o comportamento das organizações esportivas e do 
consumidor do esporte. 
 
EV50160 - CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO | 72h 
Introdução ao estudo do Orçamento Público. Elementos da Contabilidade Geral. Contabilidade 
Pública: conceitos, campo de atuação. Sistemas de Contas. Receitas e Despesas. Dívida e 
Endividamento público. Patrimônio na Administração Pública. Regime Contábil. Exercício 
Financeiro. Execução Orçamentária e Cumprimento de Metas. Créditos Adicionais. Controle da 
Execução Orçamentária. Balanços Públicos. Prestação de Contas. Aspectos Fundamentais da 
Legislação pertinente. 
 
EV50610 - GESTÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 72h 
Modelos e tipos de gestão de instituições e de eventos em Educação Física. Princípios 
organizacionais das competições. Elaboração, gerência e avaliação de eventos esportivos e 
culturais. Conceitos básicos de gerência, administração e marketing de eventos esportivos. 
Planejamento, organização, desenvolvimento e avaliação de um evento esportivo. 
 
EV50779 - REDES DE COMPUTADORES E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 72h 
Conceitos de meios de comunicação e redes de computadores, com detalhamento das camadas e 
protocolos do modelo OSI/ISO e TCP/IP, bem como, fundamentos de qualidade de serviço e novas 
tecnologias. Princípios da segurança da informação abordando firewall, criptografias, sistema de 
detecção de intrusão e políticas de segurança. 
 
EV50571 - EDUCAÇÃO E INCLUSÃO | 72h 
Concepções da deficiência ao longo da história. Trajetória da escolarização de alunos com 

deficiência. Participação social e acessibilidade. Atuação profissional com a família, a escolarização 

e a profissionalização da pessoa com deficiência. Concepções atuais sobre educação especial, 

inclusão escolar e suas possibilidades educativas. 
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