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JFJ0033 

 

 

Introdução à 

Administração 
1º 60hr/4cred. 

O conceito de Administração. O homem e o fenômeno 

organizacional. Princípios administrativos. História da 

Administração como ciência. Trabalho: fatores técnicos e 

aspecto humano. Liderança. Áreas funcionais e ambiente 

organizacional: função produção/operações; função 

mercadológica; função financeira; função recursos 

humanos. Processo administrativo: planejamento; 

organização; direção/coordenação; controle. Papel social 

das organizações. O futuro da Administração. 

Inexiste 1 

 

 

 

 

JFJ0008 

 

Introdução a 

Política 
1º 60hr/4cred. 

Conceito e evolução histórica do pensamento político. 

Teoria política clássica. A divisão dos poderes. 

Montesquieu. O contrato social Rousseau. As modernas 

correntes políticas. Conceitos fundamentais. Relação 

Ética e Política. Ética Convencional e Ética e Política. 

Formas de Governo e de Sistemas de Governo. 

Classificação. Regimes Políticos. Democracia. 

Representação Política. Partidos Políticos e Sistema 

Partidário. Tipos de Denominação Política. 

 

Inexiste 1 

 

HFC0051 Sociologia Geral 1º 60hr/4cred. 

Analisa as grandes correntes do pensamento social que 

tornaram possível o surgimento da sociologia como 

ciência; debate das polemicas que constituem o campo de 

Inexiste 1 
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reflexão desta disciplina (objeto e método); visão geral e 

crítica das grandes correntes sociológicas e de seus 

respectivos conceitos. O contexto histórico do surgimento 

da sociologia (revolução francesa e revolução industrial). 

O contexto intelectual que influenciou o surgimento da 

sociologia (grandes correntes do pensamento social dos 

séc. XVIII e XIX). 

 

 

 

 

JFJ0002 

 Introdução ao 

Direito I 
1º 60hr/4cred. 

Analisa os fundamentos das instituições políticas e 

jurídicas. As acepções da palavra Direito e a 

complexidade do fenômeno Jurídico. Escolas do 

Pensamento Jurídico. Direito e as Concepções 

eminentemente valorativas. Construções Dogmáticas do 

Direito. Fundamentos do direito, com ênfase o direito 

público. Correntes do pensamento jurídico. Direito e 

ideologia. Direito e ciência. Direito e ciências sociais. 

Fontes do Direito. Relação e ramos do direito. Direito e 

norma. Direito e justiça. Direito objetivo e Direito 

subjetivo. Atos e negócios jurídicos. Certeza e segurança 

jurídica. 

Inexiste 1 

 

 

 

 

JFJ0003 

 
Economia 

Política I  
1º 60hr/4cred. 

Proporcionar ao aluno uma visão global da Ciência 

Econômica, fornecendo os meios necessários para iniciar 

a compreensão da estrutura de produção, distribuição e 

consumo na sociedade capitalista. Identificar os conceitos 

fundamentais da teoria econômica e a história do 

pensamento econômico, indispensáveis à compreensão 

dos fatos econômicos, suas causas e consequências, 

enfocando, sempre que possível, a realidade brasileira. 

Para dar ênfase ao caso brasileiro, os últimos tópicos do 

programa priorizam a trajetória recente da economia 

brasileira. 

Inexiste 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

TME0025   

Matemática 

Básica I 
1º 

60hr/2 cred. 

teórico e 1 

cred. prático 

Visa desenvolver no aluno a habilidade de quantificar e 

modelar problemas ligados ao cotidiano da 

Administração. Especificamente, esse desenvolvimento 

será feito por intermédio do estudo de Cálculo 

Diferencial de funções com uma única variável. Também 

ensina as técnicas quantitativas, em especial o cálculo 

diferencial e integral de funções de uma única variável 

independente. Além disso, a disciplina procura 

familiarizar o aluno com conceitos e terminologias 

amplamente utilizados no cotidiano do administrador: 

receita, custo, lucro, demanda, oferta, maximização, 

minimização. Ensina a resolver e a modelar equações 

diferenciais. Função: funções elementares e suas 

aplicações; limites de funções; taxa de variação; derivada 

Inexiste 1 
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e técnicas de derivação; função compostas e regra da 

cadeia; aplicações da derivada; primitivas e técnicas de 

integração; integral definida e aplicações; matrizes; 

operações com matrizes; determinante; sistemas de 

equações lineares; escalonamento de um sistema; matriz 

inversa; aplicações da matriz inversa; aplicações das 

matrizes. 

 

 

JDP0003  

 

Direito 

Constitucional II 
2º 60hr/4cred. 

Estrutura e organização do Estado Brasileiro. Direito 

constitucional estadual. Municípios: lei orgânica. 

Organização dos poderes. Legislativo, Executivo e 

Judiciário: atribuições e competências. Defesa do estado 

e das instituições democráticas. A ordem econômica e 

financeira. Ordem social. 

Introdução ao 

Direito 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JET0021 

 
Gestão 

Estratégica 
2º 60hr/4cred. 

O ambiente organizacional está se tornando mais 

complexo, exigindo por parte dos gestores e das 

organizações a necessidade constante de análise das 

diversas variáveis que afetam o planejamento 

organizacional e adequação deste às pressões externas e 

internas. Analisa o ambiente sócio-organizacional, o 

papel predominante das organizações nas sociedades 

modernas e os fatores que influenciam a vida 

organizacional, a partir de diferentes perspectivas 

teóricas, avaliando os limites e vantagens de cada 

abordagem e analisar modelos e práticas 

organizacionais. Analisa a disciplina: a) o entendimento 

sobre os processos de diversificação e de 

internacionalização das empresas e dos determinantes do 

sucesso do planejamento; b) a identificação de 

oportunidades e riscos de estratégias de diversificação e 

de internacionalização; c) a avaliação das estratégias de 

diversificação e de internacionalização de uma empresa. 

Plano de Negócios: razões e estrutura. Concepção e 

planejamento do Negócio. Análise de mercado. 

Estratégias competitivas. O processo de gestão e sua 

importância para as organizações. A Evolução do 

Pensamento Estratégico. O Planejamento Estratégico e 

sua Metodologia Clássica. A Importância da Visão, 

Missão e dos Valores. Modelos de Análise Estratégica: 

Modelos Quantitativos e Modelos Qualitativos. Gestão 

Estratégica e o Processo Decisório. 

Introdução à 

Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

JFJ0010 

 

 

Teoria Geral da 

Administração 
2º 60hr/4cred. 

Os primórdios da administração. Abordagem clássica da 

administração. Abordagem humanista da administração. 

Abordagem estruturalista da administração. O tamanho 

e a complexidade organizacional. Processos 

Introdução à 

Administração 

 

1 
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Organizacionais. Temas emergentes da teoria das 

organizações. 

 

 

 

JET0041 

 Contabilidade 

Geral 
2º 60hr/4cred. 

Breve histórico da contabilidade, Finalidade da ciência 

contábil, Usuários e Funções, Princípios Fundamentais 

de Contabilidade, Patrimônio das Empresas, Contas 

contábeis - nomenclatura e tipos, Balancete de 

Verificação, Encerramento das contas de resultado, 

Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração 

de Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial Análise de 

Balanço, Estoques – critérios de avaliação e tipos de 

inventários, Regime de Caixa e Competência e 

Tributação – visão das espécies de tributos e apuração. 

Introdução à 

Administração 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

TME0018 

 
Estatística 

Aplicada as 

Ciências Sociais 

2º 45hr/3cred. 

Analisa conceitos de estatística descritiva, distribuições 

de probabilidade e inferência estatística para 

desenvolver o raciocínio estatístico do aluno para tomada 

de decisão. Conceitos básicos – distribuição de 

frequências e suas características – introdução a 

probabilidade – ajustamento de funções reais. 

Correlação e regressão linear – noções de amostragem e 

testes de hipótese. Estatística: Representação tabular e 

gráfica. Distribuições de Frequências. Elementos de 

Probabilidade. Distribuições Discretas de 

Probabilidades. Distribuições Contínuas de 

Probabilidades. Noções de Amostragem. Estimativa de 

Parâmetros. Teoria das Pequenas Amostras. Testes de 

Hipóteses. Análise da Variância. Ajustamento de Curvas. 

Regressão e Correlação. Séries Temporais. Controle 

Estatístico de Qualidade. 

Matemática 

Básica 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

TME6033 

 
Matemática 

Financeira 
2º 60hr/4cred. 

Estuda as diversas formas de se fazer financiamentos e 

analisar investimentos como funções do valor do 

dinheiro no tempo. Ensinar o aluno a utilizar 

calculadora financeira e funções financeiras do Excel. 

Regimes de capitalização dos juros. Operações de 

desconto e reciprocidade bancária. Renegociação de 

dividas. A correção monetária. Operações financeiras 

ativas e passivas. Apropriações de receitas e despesas 

financeiras pela contabilidade. Calculo atuarial. 

Matemática 

Básica 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

Estratégico 
3º 60hr/4cred. 

Introduz os conceitos básicos de Marketing, de modo a 

garantir que os alunos adquiram o linguajar e se 

familiarizem com a terminologia da área. O ambiente 

dos negócios em mutação. Conceito do Marketing. A 

análise do mix de Marketing: produto, preço, promoção 

e distribuição. Pesquisa em Marketing. Conquista e 

Manutenção do Cliente. O Comportamento do 

Gestão 

Estratégica 

 

 

 

1 
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JET0009 

 

Consumidor e das organizações.   Marketing de 

Relacionamento. Segmentação e Posicionamento 

Estratégico.  Comunicação com o Mercado: logística de 

atendimento e entrega. Administração de vendas. E-

commerce. Controle Estratégico de Marketing. 

Consultoria promocional; coordenação de promoções; 

estudos de mercado; marketing; pesquisa de mercado; 

pesquisa de desenvolvimento de produto; planejamento 

de vendas e promoções. 

 

 

JET0042 

 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

3º 60hr/4cred. 

Comportamento Organizacional. Motivação. Grupos e 

Equipes. Comunicação. Liderança. Poder e Política. 

Conflito e Negociação. Cultura Organizacional. 

Mudança Organizacional. Gestão do Estresse. 

 

Teoria Geral da 

Administração 

 

 

1 

 

 

JET0046 

 

Gestão de 

Sistemas de 

Informação  

3º 60hr/4cred. 

Evolução da TI e do ambiente de negócios; Impactos 

sociais da tecnologia da informação; Papel estratégico 

dos sistemas de informação; fatores que influenciam a 

adoção de sistemas de informação; Ciclo de 

desenvolvimento de sistemas de informação.  

Teoria Geral da 

Administração 

 

 

1 

 

 

 

JET0043 

 
Gestão 

Financeira 
3º 60hr/4cred. 

Fundamentos de Finanças Empresariais, Conceitos 

Contábeis, Capital de Giro, Gestão e Análise de Custos, 

Análise de Projetos e Investimentos, Fontes de 

Financiamento – Origem de Recursos, Estrutura de 

Capital, Mercado Financeiro, Mercado de Capitais, 

Análise e Gestão de Títulos de Renda Variável, Análise e 

Gestão de Títulos de Renda Fixa, Mercados Futuros e 

Derivativos, Negociação e Garantias nas Bolsas 

Brasileiras. 

Matemática 

Financeira 

 

 

 

 

1 

 

 

JFJ0007 

 

Administração 

Pública 
3º 60hr/4cred. 

Tipos de administração pública: administração 

hierarquizada, centralizada e profissional. 

Administração descentralizada, residual e 

desprofessionalizada. Burocracia e administração 

pública. Impessoalidade da função pública. 

 

Direito 

Constitucional 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

JDP0001 

 

Direito 

Administrativo I 
3º 60hr/4cred. 

Estudo dos princípios e das normas que informam e 

regem a atividade administrativa do Estado, 

correspondente à sua função de realizar concreta, direta 

e imediatamente, os fins colimados pela ordem político-

jurídica. O sistema administrativo brasileiro. A 

administração pública e seus princípios e poderes. Os 

atos administrativos. A administração pública brasileira: 

sua descentralização política, territorial ou no plano 

horizontal, sua descentralização no plano vertical ou 

Direito 

Constitucional 

 

 

 

 

1 
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funcional (administração direta e indireta). A 

colaboração ou a cooperação de particulares na 

prossecução de fins públicos. Serviços públicos: a 

responsabilidade do estado pela sua prestação de modo 

direto ou indireto. Administração direta e indireta com a 

sua respectiva localização no cronograma da estrutura 

administrativa. Os agentes administrativos (servidores 

ou funcionários do estado): seu regime jurídico. 

 

 

 

 

JET0040 
Gestão do 

Trabalho no 

Setor Público 

4º 60hr/4cred. 

Conceitos básicos sobre o trabalho; Organização do 

trabalho e do trabalhador: história, dilemas e disputas 

no mundo do trabalho; Impactos dos diversos modos de 

organização do trabalho na vida e saúde do trabalhador. 

Desafios da Gestão do Trabalho na Área Pública. Gestão 

Estratégica e Planejamento de Pessoas. Análise de 

Cargos. Gestão por Competências. Recrutamento. 

Seleção. Socialização Desligamento. Capacitação. 

Avaliação e gestão do desempenho. Recompensas. 

Noções da legislação de pessoas na área pública. 

Gestão de Rec 

Humanos 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

JET0008 

 

Finanças 

Públicas I 
4º 60hr/4cred. 

Atividade financeira do Estado. Financiamento do 

Estado: tributação e dívida pública Estrutura tributária 

e federalismo fiscal. Evolução das finanças públicas. 

Orçamento público: processo orçamentário e 

planejamento. Atores no processo de elaboração 

orçamentária. Lei do Orçamento público. Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 

Orçamentária Anual. Desafios atuais para a gestão das 

finanças pública. Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Articulação do planejamento, orçamento e gestão. A 

experiência do orçamento participativo: avanços e 

limites Experiências internacionais em direção à 

transparência e governança – análise de casos. Política 

orçamentária. Estudo da evolução das técnicas 

orçamentárias e aprendizagem das classificações 

utilizadas na elaboração dos orçamentos públicos 

brasileiros. Descrição da estrutura do sistema de 

planejamento federal e analise dos documentos básicos 

do sistema de planejamento e orçamento no Brasil. 

Classificação orçamentária: classificação funcional-

programática; classificação econômica e por objeto de 

gasto. 

Teoria Geral da 

Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

JEP0020 

Políticas 

Públicas I 
4º 60hr/4cred. 

Definição de política pública. Enfoques e teorias. O 

modelo racional. Análise das políticas públicas. As fases 

do processo das políticas públicas. Aparição dos 

problemas públicos. Formulação das alternativas. 

Administração 

Pública 

 

1 
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Tomada de decisões e implementação. 

 

 

 

JET0048 
Estratégias de 

Inovação 
4º 60hr/4cred. 

Conceitos básicos e perspectivas da Ciência, Tecnologia e 

Inovação. Políticas Públicas, P&D e indústria. O hiato 

tecnológico e os Sistemas Nacionais de Inovação. 

Terceira Revolução Industrial, comunicação e 

conhecimento. Estado, capital, Modelos e Mecanismos de 

Financiamento à Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Estratégias para o desenvolvimento de capacidades e 

aprendizagem tecnológicas. Inovação Organizacional. 

Tecnologias para o Desenvolvimento Social. 

Gestão 

Estratégica 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

JET0044 
Gestão da 

Produção 
4º 60hr/4cred. 

Projeto do Sistema de Produção: Planejamento de 

capacidade; Localização de Instalação; Projeto do 

Produto e do Processo; Arranjo Físico de Instalações; e 

Projeto e Medida do Trabalho. Operação do Sistema de 

Produção: Previsão de Demanda; Planejamento 

Agregado; Programação e Controle da Produção; e 

Administração de Projetos. Controle do Sistema de 

Produção: Lote Econômico; Controle de Estoques de 

Demanda Independente; Filosofia Just in Time; Sistema 

MRP; e Medida de Produtividade. 

 

Gestão 

Estratégica 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

JET0012 

 Finanças 

Públicas II 
5º 60hr/4cred. 

Analisa a execução orçamentária e os custos e os 

resultados das Instituições Públicas. Evolução das 

técnicas orçamentárias. A contabilidade pública. 

Utilização das Demonstrações Financeiras. Avaliações de 

Ações e Títulos Públicos. Administração  e execução das 

Políticas Públicas. Ordenação e execução financeira. 

Ordenação de despesas. Empenho. Pagamento. Restos a 

Pagar. Certeza e liquidez da dívida ativa regularmente 

inscrita. Adiantamentos. Prestação e tomada de contas. 

Gastos da União. Déficit Público. Lei de responsabilidade 

fiscal. Analisa também o Sistema Tributário Nacional. 

Princípios Constitucionais sobre Tributação. 

Planejamento tributário e financiamento do Estado. 

Política Fiscal. 

Finanças 

Públicas I 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

JFJ0034 Ética  5º 60hr/4cred. 

Estuda o código de ética profissional do servidor público 

federal, tais como as regras deontológicas, os principais 

deveres do servidor público, as vedações e a comissão de 

ética e disciplina. Analisa as relações profissionais que se 

operam entre o agente público e os particulares que 

atuam na Administração Pública. Ética geral: o 

fenômeno moral e a filosofia ética. Consciência ética. 

Ética da alteridade. Ética especial: aspectos éticos 

referentes à vida. Ética profissional. Processo disciplinar. 

Administração 

Pública 

 

 

 

 

1 
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A obrigação de prestar contas do agente público 

(accountability). 

 

 

 

JET0002 

 Contabilidade 

Pública 
5º 60hr/4cred. 

Estuda os princípios de contabilidade e controladoria 

públicas. Contabilidade gerencial no setor público: 

custos, medidas de desempenho, como parte dos esforços 

de mensuração e avaliação de desempenho em 

organizações públicas e do aumento da transparência e 

accountability. Análise de experiências concretas já 

implantadas no Brasil (Marinha, INMETRO) e a 

experiência internacional. Patrimônio público e erário: 

estrutura e variação. Registros contábeis. Despesas e 

receitas. Balanço patrimonial. 

Contabilidade 

Geral 

 

 

 

 

1 

 

 

JEP0019 

Política 

Comparada 
5º 60hr/4cred. 

Metodologia do comparatismo político. Instituições 

políticas contemporâneas: análise comparativa. Modelos 

de democracia: o Wesminster e o consensual. Diferenças 

entre congressos e parlamentos. 

Administração 

Pública 

 

1 

 

 

JET0053 

Metodologia da 

Pesquisa 
6º 60hr/4cred. 

Métodos Qualitativos.  Método científico.  Compreensão 

e explicação da realidade. Etapas da pesquisa. Técnicas 

de seleção e amostragem. Técnicas de observação. 

Técnicas de descrição; técnicas qualitativas e 

quantitativas; escalas de atitude e de opinião; análise de 

conteúdo. Técnicas de análise: elaboração de hipóteses; 

mensuração de variáveis; operacionalização de 

conceitos; análise e explicação de fenômenos e sua 

generalização empírica. Redação e apresentação de 

relatório de pesquisa. 

Ética na Gestão 

Pública 

 

 

 

 

1 

 

 

 

JET0045 
Logística e 

Gestão de 

Materiais  

6º 60hr/4cred. 

Canais de Distribuição / Estratégia de Distribuição e 

Desenho de Canais / Gestão do Relacionamento com os 

Membros do Canal / Produtos e serviços, preços, 

localização, promoção/ Logística Estratégica / Nível de 

Serviços Logístico x Custo Logístico Total / Ferramentas 

Logísticas: Distribuição Física, Estoque, Armazenagem, 

Processamento de Pedidos e Embalagem / Logística 

Reversa. Gestão de Materiais.  Transporte. 

Gestão da 

Produção 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

JET0003 

 

Planejamento e 

Gestão 

Governamental 

6º 60hr/4cred. 

Apresenta as principais correntes de pensamento sobre o 

planejamento governamental e estudar a experiência 

brasileira recente acerca da utilização destas 

ferramentas e suas consequências para a trajetória de 

desenvolvimento econômico e social do país. Conceitos 

fundamentais de estratégia e de planejamento aplicados 

ás organizações públicas.  Sistema de gestão pública: 

estrutura e atribuições. Os sistemas complexos, os jogos 

políticos e sociais e os problemas governamentais: 

planejamento, momento normativo, programa 

Políticas 

Públicas I 

 

 

 

 

1 
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direcional, elaboração da estratégia, viabilização e 

momento tático operacional. Desenvolvimento Público e 

Privado. Parcerias Público-Privadas. Atuação, regulação 

e desregulação da atividade econômica e dos serviços 

públicos. Planejamento plurianual de investimento. 

Capacidade de investimento público. 

 

 

 

JET0050 Controle 

Governamental 
6º 60hr/4cred. 

Introdução a Controladoria. O Sistema de Informação 

Contábil. Os Sistemas Integrados de Gestão (ERP). O 

sistema de controles internos. Análise de custos. Análise 

financeira. Conceito e Campo de Atuação da Auditoria. 

Forma de Realização da Auditoria Interna. Forma de 

Realização da Auditoria Externa. Objetivo dos 

Trabalhos de Auditoria. Normas de Auditoria no Brasil. 

Fraude e Erro. Processo de Auditoria. 

Contabilidade 

Pública 

 

 

 

1 

 

 

 

 

JET0054 

Projeto de 

Pesquisa 
7º  

90hr/2cred. 

teóricos (30) e 

2 práticos 

(60) 

Desenvolvimento do projeto de pesquisa, sob supervisão 

do professor orientador. Modalidades de pesquisa. 

Aprofundamento de estudos de revisão da literatura 

sobre o tema de pesquisa. Metodologia de pesquisa. 

Estrutura da monografia. Elaboração de instrumentos 

de pesquisa. Pré-testes de instrumentos de pesquisa. 

Execução da pesquisa. Software para pesquisa. 

Levantamento de dados. Descrição e análise de dados. 

Elaboração dos resultados da pesquisa. Normas da 

ABNT para estruturação da monografia. Preparação 

para apresentação do artigo científico. 

 

 

Metodologia da 

Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

JET0047 Métodos 

Quantitativos 
7º 60hr/4cred. 

Apresenta as ferramentas e modelos matemáticos 

utilizados para apoiar a solução, em nível gerencial, de 

problemas práticos em administração, sem entrar na 

complexidade de deduções de fórmulas. Regressão linear 

simples e múltipla. Séries temporais. Análise 

discriminante. Programação linear. Simulação. 

Programação não linear. Modelos para solução de 

problemas de filas. 

Estatística 

 

 

 

 

1 

 

 

 

JET0049 
Regulação de 

Serviços Públicos 
7º  60hr/4cred. 

Conceitos relevantes. Experiência da Regulação no 

Brasil. Agências Reguladoras no Direito Brasileiro. 

Agências Reguladoras no Direito Comparado. Regulação 

da infraestrutura e de serviços. Defesa da Concorrência e 

Direito do Consumidor. Competências das agências 

reguladoras. Estudos de casos. 

 

 

 

Direito 

Administrativo I 

 

 

 

1 
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JET0055 Gestão da 

Qualidade e 

Controle de 

Processos 

8º 60hr/4cred. 

A evolução do conceito e da prática da gestão da 

qualidade. Modelos de gestão da qualidade. Sistema de 

gestão da qualidade ISO 9001.  Ferramentas para o 

controle e melhoria da qualidade. Desdobramento da 

função qualidade (QFD). Seis sigma e Técnicas 

Aplicadas ao Seis Sigma. Diagnóstico e Análise de 

Oportunidade de Melhoria aplicação do método 

DMAIC. Sistemas de medição de desempenho. 

Benchmarking. Qualidade em serviços.  Controle 

estatístico de processos 

Gestão 

Produção/ 

Estatística 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

SCA0004 
Gestão 

Ambiental 
8º 60hr/4cred. 

A disciplina trata dos aspectos ambientais envolvidos nas 

empresas do setor. A partir das exigências legais de 

licenciamento ambiental, são apresentados temas 

específicos como Gestão Ambiental Pública e 

Empresarial, Sistema de Gestão Ambiental e as 

Certificações Ambientais. A gestão da responsabilidade 

corporativa enfatiza a estratégia de negócios 

sustentáveis, cujo pressuposto é a transformação de 

desafios em oportunidades, a partir da criação de valor 

sustentável. Investimentos socialmente responsáveis, 

índices e diretrizes para relatórios de sustentabilidade. 

Inexiste 

 

 

 

 

 

1 

 

 

JET0056 Tomada de 

decisão  
8º 60hr/4cred. 

Processo Decisório. Árvore de Decisão.  Decisão sob 

Incerteza. Teoria da Probabilidade.  Probabilidade 

Condicional.  Valor Esperado.  Informação Perfeita.  

Informação Imperfeita. Valor da Informação.  Teoria da 

Utilidade. 

 

Estatística 

 

 

 

1 

 


