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III.1 ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO  
Função: Planejamento Organizacional  

COMPETÊNCIAS  HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  
1. Contextualizar 
conceitos e estrutura da 
administração da 
produção.  
2. Identificar e 
caracterizar os sistemas 
de produção.  
3. Planejar, monitora 
e avaliar a produção.  
4. Planejar e 
programar e avaliar a 
produção.  
5. Planejar e 
programar pesquisa para o 
desenvolvimento de novos 
produtos.  
6. Identificar e 
caracterizar modelos de 
administração da produção 
nos setores primário 
secundário e terciário.  
7. Identificar e 
interpretar fundamentos de 
modelos de qualidade.  
8. Planejar 
procedimentos de análise 
dos processos de 
produção.  
 

1. Interpretar a 
estrutura da administração 
da produção.  
2. Aplicar os sistemas 
de produção.  
3. Utilizar sistemas / 
métodos de 
monitoramento e avaliação 
da produção.  
4. Utilizar programas 
para a produção de novos 
produtos.  
5. Aplicar 
procedimentos de 
administração da produção 
primária, secundário e 
terciário.  
6. Utilizar programa 
de qualidade na produção.  
7. Aplicar técnicas de 
análise do processo de 
produção.  
 

1. Conceitos e 
estrutura da administração 
da produção  
2. Sistemas de 
produção  
3. Planejamento e 
controle da produção  
4. Desenvolvimento 
de novos produtos  
5. Modelos de 
Administração da 
Produção (primária, 
secundária e terciária):  
a. Manutenção dos 
equipamentos (preventiva 
e preditiva)  
6.  Modelos de Qualidade 
(indices de desempenho, 
balanceamento, novas 
tecnologias)  
7.Análise dos processos 
de produção  

 
III.2 GESTÃO DE LOGÍSTICA  

Função: Pesquisas e Estudos  
COMPETÊNCIAS  HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Identificar os 
diversos fatores que 
afetam as atividades de 
armazenamento e 
distribuição.  
2. Identificar os 
diversos métodos 
existentes para valoração 
das mercadorias em 
estoque (PMP, Lifo, etc.).  
3. Identificar e 
selecionar os diversos 
processos, meios de 
transporte, 
armazenamento.  
4. Dimensionar e 
otimizar espaços para o 
funcionamento de 

1. Utilizar processos 
para organização de 
armazém ou de estoque, 
identificando operações 
fundamentais, 
procedimentos de 
trabalho, equipamentos e 
ferramentas adequados.  
2. Aplicar normas 
para identificação de 
mercadorias com 
especificação de cada 
produto.  
3. Controlar a 
adequação do 
acondicionamento de 
mercadorias e de sua 
manipulação às condições 

1. Fundamentos e 
técnicas de logística, 
aplicados ao 
armazenamento e à 
distribuição física de 
mercadorias  
2. Armazenamento e 
distribuição interna de 
produtos e o público alvo a 
que se destina  
3. Características dos 
tipos de embalagens mais 
utilizados e relacionados 
com as características 
físicas e técnicas de 
produtos  
4. Expedição de 
mercadorias: meios de 
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armazéns.  
5. Definir 
procedimentos para a 
distribuição e ao 
armazenamento de 
mercadorias.  
6. Organizar serviços 
de atendimento a clientes.  
7. Identificar e avaliar 
veículos e equipamentos 
adequados aos tipos de 
carga.  
 

estabelecidas, à natureza 
das mercadorias e às 
normas de segurança e 
higiene.  
4. Organizar recursos 
humanos e materiais para 
otimizar o tempo de cada 
operação de distribuição 
interna e garantir o estado 
físico dos produtos.  
5. Utilizar 
procedimentos adequados 
para a distribuição e 
armazenamento.  
6. Estabelecer 
cronogramas de 
transportes.  
 

transporte, embalagem e 
etiquetagem, processo de 
preparação de pedidos  
5. Métodos e técnicas 
para definição de estoques 
mínimos, preços de 
produtos estocados, 
custos de transporte e 
armazenamento, controles 
de mercadorias, controles 
de distribuição e 
expedição  
6. Diferentes tipos de 
codificação comercial  
 

 
III.3 GESTÃO DE MARKETING II  

Função: Pesquisas e Estudos 
COMPETÊNCIAS  HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Identificar os 
paramentos 
mercadológicos da nova 
economia.  
2. Analisar perfil e 
comportamento do 
consumidor.  
3. Analisar e avaliar 
nos ambientes externos e 
internos – SWOT.  
4. Avaliar e analisar 
os dados de pesquisas de 
mercado para a tomada de 
decisão.  
5. Planejar o 
marketing.  
6. Reconhecer o 
mercado consumidor 
quando à expectativa de 
demanda do produto ou 
serviço para tomada de 
decisão.  
7. Analisar os códigos 
de ética profissional, 
regras e regulamentos.  
8. Aplicar a legislação 
e os códigos de ética 
profissional nas relações 
pessoais e profissionais.  
 

1. Reconhecer os 
parâmetros técnicos da 
administração da nova 
economia.  
2. Identificar mudança 
no perfil e comportamento 
do consumidor.  
3. Interpretar 
resultados de pesquisa.  
4. Identificar 
oportunidade nos 
ambientes estratégicos.  
5. Executar o plano de 
marketing. 
6. Aplicar a legislação 
e os códigos de ética 
profissional nas relações 
pessoais e profissionais.  
 

1. O marketing e a nova 
economia.  
a. desafios e 
oportunidades de 
mercado.  

2. Principais atividades e 
decisões de marketing:  
a. planejamento 
estratégico – plano de 
marketing  
b. desenvolvimento  
c. implementação  
d. controle  
3. Ética e responsabilidade 
social em marketing  
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III.4 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS  

Função: Uso e Gestão de Computadores e Sistemas Operacionais  
COMPETÊNCIAS  HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Avaliar sistema de 
coleta de informações 
gerenciais.  
2. Avaliar e analisar 
informações como 
estratégicas para tomada 
de decisão.  
3. Identificar sistemas 
de gerenciamento.  
4. Avaliar a 
configuração 
organizacional e os 
sistemas informação.  
5. Identificar 
aplicativos no 
gerenciamento de 
sistemas.  
6. Avaliar a eficiência 
dos aplicativos na eficácia 
do gerenciamento.  
 

1. Caracterizar as 
informações gerenciais de 
acordo com a sua 
aplicação.  
2. Utilizar as 
informações geradas para 
a tomada de decisão.  
3. Caracterizar 
aplicativos gerenciais, 
integração, segurança e 
controle.  
4. Utilizar aplicativos e 
gerenciamento de sistema: 
integração, segurança e 
controle.  
5. Utilizar os 
aplicativos informatizados 
no processo de textos, 
planilhas eletrônicas e 
bancos de dados.  
 

1. Informações 
gerenciais  
2. Tipos e usos das 
informações  
3. Tratamento das 
informações x atividades 
afins  
4. Sistemas de 
informações de suporte às 
decisões empresariais  
5. Sistemas 
especialistas  
6. Sistemas de 
informação e processos 
sistêmicos  
7. Configuração 
organizacional e sistemas 
de informação  
8. Tópicos em 
gerenciamento dos 
sistemas: integração, 
segurança, controle.  
9. Aplicativos 
informatizados de 
processamento de textos, 
planilhas eletrônicas e 
bancos de dados  
 

 
III.5 GESTÃO DE COMPETÊNCIAS II  

Função: Planejamento Organizacional  
COMPETÊNCIAS  HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Identificar os 
pressupostos teóricos e 
práticos que fundamentam 
o papel do gestor de 
pessoas, gestão baseada 
em competências.  
2. Prestar apoio 
planejando e organizando 
as atividades profissionais.  
3. Analisar o 
funcionamento do sistema 
com senso crítico, 
responsabilidade e 
consciência social.  
4. Analisar e refletir 
sobre suas práticas 
administrativas e seus 
impactos nas relações de 

1. Entender o papel 
do gestor e suas 
responsabilidades no 
sucesso da organização.  
2. Administrar 
programas de gestão de 
pessoas buscando a 
melhoria da qualidade de 
como intuito de aumentar 
a produtividade nas 
organizações.  
3. Propor ações com 
a finalidade de 
desenvolver equipes e 
aumentar o patrimônio 
tácito das organizações.  
 

 1. Saúde e segurança no  
ambiente de trabalho:  
a. definições e conceitos;  
b. vantagens e limitações  

 2. Benefícios sociais: 
ontem, hoje e as 
tendências  

 3. Gestor de pessoas: seu 
papel e responsabilidades 
na transformação da 
organização:  
a. atribuições do gestor de 
pessoas  
b. gestão estratégica de 
pessoas  
c. modelos de ação 
estratégica  
d. gestão de conflitos  
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trabalho (empresa / 
empregado).  
5. Implementar ações 
inovadoras aos ambientes 
de trabalho, visando a um 
maior comprometimento e 
a produtividade nas 
organizações.  
 

4. Habilidades 
profissionais: competência 
técnica, criatividade, ética 
e comprometimento  

 
III.6 PROCESSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS  

Função: Operação dos Ciclos de Gestão   
COMPETÊNCIAS  HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Identificar a 
importância da 
administração empresarial 
como instrumentos da 
gestão financeiros e 
orçamentários.  
2. Elaborar os fluxos 
de caixa.  
3. Relatar os 
conceitos e fundamentos 
financeiros.  
4. Analisar as 
demonstrações 
financeiras.  
5. Identificar o 
planejamento financeiro e 
orçamento.  
6. Manter-se 
atualizado o planejamento 
financeiro.  
7. Elaborar os 
orçamentos.  
8. Controlar os 
orçamentários.  
9. Reavaliar do 
orçamento empresarial.  
10. Selecionar e 
classificar os riscos e 
taxas do mercado.  
 

1. Utilizar a 
administração empresarial 
como instrumentos da 
gestão financeiros e 
orçamentários.  
2. Aplicar a 
demonstração dos fluxos 
de caixa.  
3. Organizar relatórios 
por atividades: 
recebimentos e 
pagamentos, capital de 
giro (investimentos e 
financiamentos).  
4. Organizar as 
análises financeiras.  
5. Organizar 
planejamentos financeiros 
e orçamentos.  
6. Reconhecer a 
Importância do 
planejamento financeiro.  
7. Elaborar os 
orçamentos.  
8. Executar os 
controles orçamentários.  
9. Aplicar técnicas de 
orçamentos empresariais.  
10. Selecionar os 
riscos e taxas 
empresariais.  
 

1. A administração 
empresarial como 
instrumentos da gestão 
financeiros e 
orçamentários  
2. Demonstração dos 
fluxos de caixa, calculo de 
taxas de juros, índices de 
rentabilidade e de 
recuperação de capital 
investido  
3. Conceitos / 
fundamentos  
a. relatórios por atividades: 
recebimentos e 
pagamentos, capital de 
giro (investimentos e 
financiamentos)  
 
4. Análise financeira:  
a. demonstrações 
financeiras básicas  
b. análise de índices  
c. análise horizontal e 
vertical  
d. diagnóstico financeiro  
5. Planejamento financeiro 
e orçamento  
6. Importância do 
planejamento financeiro  
7. Elaboração de 
orçamentos  
8. Controle orçamentário  
9. Reavaliação do 
orçamento empresarial  
10. Riscos e taxas  
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III.7 CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS  
Função: Pesquisas e Estudos  

COMPETÊNCIAS  HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  
1. Analisar o contexto 
sócio econômico e político 
tendo em vista a prática 
empreendedora.  
2. Definir alternativas 
viáveis de fonte de renda 
de acordo com o mercado 
globalizado.  
3. Identificar 
mercados e nichos 
potenciais.  
4. Planejar, monitorar 
e avaliar projetos no 
âmbito dos negócios da 
empresa.  
5. Avaliar pesquisas 
de mercado de trabalho 
para detectar demandas.  
6. Identificar 
características das 
organizações empresariais 
de pequeno, médio e 
grande porte.  
7. Identificar 
instituições de apoio às 
empresas de pequeno, 
médio e grande porte.  
8. Avaliar as 
possibilidades de um 
empreendimento com 
base na analise das 
características do 
empreendedor, 
oportunidades de 
mercado, a diferenciação 
do negócio ou dos 
produtos e serviços 
ofertados.  
 

1. Empreender ações 
alternativas ao emprego 
formal que possibilitem a 
geração e o aumento de 
renda.  
2. Identificar 
oportunidades de 
negócios.  
3. Pesquisar nichos 
mercadológicos.  
4. Elaborar planos de 
negócio.  
5. Interpretar dados 
estatísticos e mercado de 
trabalho.  
6. Implementar ações 
adequadas às 
características da 
organização.  
7. Selecionar 
entidades para apoio às 
práticas administrativas.  
8. Estabelecer 
objetivos e ações para 
serem implantados a 
longo, médio e curto 
prazo.  
 

1. Contexto sócio 
econômico e político:  
a. empregabilidade: o 
desafio do fim do emprego  
b. necessidade de uma 
nova mentalidade  
c. características do 
empreendedor  
d. necessidades do 
empreendedor  
e. empreendedor e suas 
habilidades  
f. valores do 
empreendedor  
2. Empresa e Sociedade:  
a. empresa de pequena 
dimensão  
b. visão dos empresários e 
o processo evolutivo das 
empresas  
c. modelo funcional  
d. personalidade do 
empreendedor e o ciclo de 
vida das empresas  
e. inter-relações dos 
fatores de sucesso  
3. Planejamento do 
Negócio:  
a. negócio  
b. metodologia de projeto 
de produto e serviço  
c. valor agregado  
d. finanças e custos  
e. orçamentação  
f. plano de negócios  
4. Constituição de 
Empresas:  
a. introdução e conceitos 
preliminares e passos para 
registrar uma empresa  
b. forma jurídica das 
empresas  
c. contrato social  
d. microempresa: conceito, 
enquadramento, legislação 
e declaração  
e. nome comercial e a 
marca  
f. inscrições  
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g. registros e autorizações 
diversas  
h. aspectos tributários e 
trabalhistas  
 

 
III.8. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO(TCC) EM ADMINISTRAÇÃO  
Função: Montagem e Monitoramento de Estrutura Física do Empreendimento  
COMPETÊNCIAS  HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Articular o 
conhecimento científico e 
tecnológico numa 
perspectiva interdisciplinar  
2. Definir fases de 
execução de projetos com 
base na natureza e na 
complexidade das 
atividades.  
3. Correlacionar 
recursos necessários e 
plano de produção.  
4. Identificar fontes de 
recursos necessários para 
o desenvolvimento de 
projetos.  
5. Analisar e 
acompanhar o 
desenvolvimento do 
cronograma físico-
financeiro.  
6. Avaliar de forma 
quantitativa e qualitativa o 
desenvolvimento de 
projetos.  
7. Analisar 
metodologias  
 

1. Consultar catálogos 
e manuais de fabricantes e 
de fornecedores de 
serviços técnicos.  
2. Classificar os 
recursos necessários para 
o desenvolvimento do 
projeto.  
3. Utilizar de modo 
racional os recursos 
destinados ao projeto.  
4. Redigir relatórios 
sobre o desenvolvimento 
do projeto.  
5. Construir gráficos, 
planilhas, cronogramas e 
fluxogramas  
6. Comunicar idéias 
de forma clara e objetiva 
por meio de textos e 
explanações orais.  
 

1. Referencial teórico: 
pesquisa e compilação de 
dados, produções 
científicas etc.  
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do 
trabalho: definições, 
terminologia, simbologia 
etc.  
3. Definição dos 
procedimentos 
metodológicos  
- cronograma de atividades  
- fluxograma do processo  
4. Dimensionamento dos 
recursos necessários  
 5. Identificação das 
fontes de recursos  
 6. Elaboração dos 
dados de pesquisa: 
seleção, codificação e 
tabulação  
 7. Análise dos 
dados: interpretação, 
explicação e 
especificação.  
 8. Técnicas para 
elaboração de relatórios, 
gráficos, histogramas.  
 9. Sistemas de 
gerenciamento de projeto  
 10. Formatação de 
trabalhos acadêmicos  
 

 
III.9 INGLÊS INSTRUMENTAL  

Função: Estudos e Pesquisas   
COMPETÊNCIAS  HABILIDADES  BASES TECNOLÓGICAS  

1. Identificar a 
aplicação da língua inglesa 
em processos de 
comunicação 
administrativa e 
empresarial.  

1. Utilizar a língua 
inglesa nas atividades 
administrativas e 
empresariais.  
2. Comunicar-se em 
língua inglesa.  

 1. Leitura e 
compreensão  ( Skimming, 
scanning e seletividade)  
- Facilitadores de leitura : 
prediction, cognates, 
repeated words, 
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2. Compreender o 
conteúdo de documentos 
escritos em língua inglesa.  
3. Identificar a 
utilização da língua inglesa 
na aplicação de 
negociação comercial com 
países estrangeiros.  
4. Reconhecer a 
língua inglesa com 
diferencial em negociação 
com empresas 
estrangeiras e nos 
processos administrativos 
de exportação e 
importação.  
 

3. Aplicar a língua 
inglesa em processos de 
elaboração e interpretação 
de documentos.  
4. Traduzir oralmente 
ou por escrito documentos 
em língua inglesa.  
5. Realizar 
negociações em língua 
inglesa por meio de 
documentos escritos ou 
comunicação oral.  
6. Aplicar língua 
inglesa nos processos 
administrativos  
 

typographical evidences 
and use of dictionary –        
Texts for comprehension  
- Fundamentos da 
tradução técnica  
- Terminologia básica da 
área técnica  

2. Simple Present 
Tense (active and 
passive)  

3. Simple Past Tense 
(active and 
passive)  

4. Contextual 
Reference. Texts 
for comprehension  

5. Word Formation: 
Suffixes. Texts for 
comprehension  

6. Word Formation: 
Prefixes. Texts for 
comprehension.  

7. Simple Future 
Tense  

8. Plural of nouns. 
Texts for 
comprehension  

9. Comparison 
(Adjectives). 
Comparison of 
quantities (of the 
same type) using 
the conditional 
operators, as for 
example: <= 
smaller than or 
equal to. Texts for 
comprehension  

10. Comparison 
(Adverbs) .Texts for 
comprehension  

 
 
 


