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CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – EMENTAS 

 

I SEMESTRE 

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO: 

Ementa 

Criatividade conceituação e aplicação, o processo criativo e suas fases, 

criatividade e os hemisférios cerebrais, pensamento lateral e os seus principais usos, 

técnicas de reunião, criatividade nas empresas, motivação conceitos tipos e aplicações, 

teorias motivacionais e modelos mentais. 

ANTROPOLOGIA CULTURAL: 

Ementa 

Noções básicas de Antropologia; Método etnográfico; Construção do 

conceito de cultura; Estudo e reflexão das principais abordagens teóricas da 

Antropologia contemporânea no estudo dos problemas sócio-culturais e das minorias, 

como as relações raciais, de gênero, geração, estigma, exclusão social. A construção das 

identidades sociais. Religiosidade, costumes e expressões culturais dos diferentes 

segmentos sociais, com ênfase para a realidade brasileira e as particularidades regionais. 

FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO: 

Ementa 

Fundamentação teórico-prática da gestão. Estudo do processo administrativo. 

Planejamento e suas bases conceituais. A organização: estrutura, variáveis, recursos, 

mudança, stress, inovação diversidade étnico-racial e de gênero. Liderança: 

comportamento individual e em grupo, motivação, liderança e confiança, comunicação 

e habilidades interpessoais. O Controle e suas bases conceituais. Administração de 

operações e cadeia de valores. 

INFORMÁTICA: 
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Ementa 

Informática e Processamento de Dados. O Hardware de Computadores. O 

Software de Computadores. Sistema Operacional Windows/Linux. Internet: conceitos, 

acesso e navegação. Sistemas de Buscas. Correio Eletrônico. OpenOffice/Office: 

criação e formatação de documentos, tabelas, fórmulas e funções. Conectividade e 

disseminação da informação. Fundamentos de Banco de Dados. Normas de 

documentação da ABNT. Eco-tecnologia.  

MATEMÁTICA BÁSICA: 

Ementa 

Funções. Limites e continuidade. Taxa média de variação. Derivadas. Máximos e 

Mínimos de função de uma variável. Integral indefinida e integral definida. 

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL: 

Ementa 

Estrutura da linguagem. Visão geral do português escrito e vícios da 

linguagem. A qualidade da linguagem escrita e falada para os profissionais da 

Administração. Regras básicas para correção na elaboração de textos. A comunicação 

empresarial. Efetividade na comunicação. Os termos técnicos, neologismos e os 

formatos linguísticos profissionais. Redação administrativa. Gramática e Redação. 

Correspondência e Redação Técnica. Língua padrão. Normas regras ortográficas. 

Textos sobre panoramas social, econômico, cultural e ambiental. Leitura e Interpretação 

de textos. Tipologia Textual. Gênero textual Analogias de filmes, Produção textual. 

 

II SEMESTRE 

 

ESTATÍSTICA: 

Ementa 
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Etapas de um projeto de pesquisa estatística: noções de amostragem e 

distribuições amostrais, distribuições de frequências e gráficos, medidas de tendência 

central, medidas separatrizes, medidas de dispersão, interpretação e análise descritiva 

de dados estatísticos sobre aspectos sociais e econômicos. Noções de probabilidade.    

Distribuições de probabilidade: binomial, poisson, normal e student. Amostragem e 

inferência        estatística: estimadores, estimativas e propriedades, estimativa de 

parâmetros e testes de hipóteses para grandes e pequenas amostras, alguns testes não-

paramétricos. Correlação, Regressão e Ajustamento de Curvas: Regressão linear e 

coeficiente de correlação entre duas variáveis, ajustamento da reta, parábola e 

exponencial pelo método dos mínimos quadrados.  

EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO ADMINISTRATIVO: 

Ementa 

Introdução à moderna administração. Abordagem Sistêmica. Abordagem contingencial. 

A administração no século XXI. Estrutura Organizacional: dilema entre estrutura e 

flexibilidade, elementos fundamentais, distinção entre projetos mecanicistas e 

orgânicos, incerteza e a estrutura organizacional. Vantagens e desvantagens de uma 

estrutura matricial, a organização virtual, características de uma organização sem 

fronteiras. Tendência na administração: O trabalho e a organização na sociedade pós-

industrial, gestão da qualidade, reengenharia, downsizing e benchmarking, 

administração participativa, administração estratégica e representação social 

corporativista. 

INTRODUÇÃO AO DIREITO: 

Ementa 

Das noções e conceitos preliminares, direito como instrumento de controle social, 

direitos e garantias fundamentais: direitos humanos, divisão do direito (natural-positivo, 

público-privado), os fundamentos de direito público e privado, das fontes de direito. 

Fato, ato e negócio jurídico. Vigência do direito, tipos de normas e sua hierarquia, 

características das normas jurídicas. 
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METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA: 

Ementa 

Aspectos epistemológicos e metodologias do saber científico. O conhecimento 

científico e suas características fundamentais. A pesquisa em Ciências Sociais e 

Administração: a formação de hábitos e atitudes científicas no estudo da Administração. 

Métodos e técnicas científicas; técnicas de coleta de dados. Pesquisa e tipos de pesquisa. 

Projeto de Pesquisa. Elaboração e comunicação de pesquisa. Elementos pré-textuais, 

textuais e pós-textuais; normas de ABNT. 

SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES: 

Ementa 

A Sociologia como ciência da sociedade e sua relação com a empresa. Paradigmas de 

produção: trabalho empresa, sociedade e estado. O indivíduo e a organização. 

Organização formal e informal. As relações sociais e seus reflexos nas organizações.  

As disfunções organizacionais. Caminhos da relação homem-trabalho na modernidade. 

A sociedade do conhecimento e da informação. Processo de Organização do trabalho 

frente aos novos modelos de gestão. Mudança organizacional. Cultura das organizações. 

 

III SEMESTRE 

 

CONTABILIDADE GERENCIAL: 

Ementa 

Campo de aplicação da Contabilidade Gerencial. Sistema de informação contábil, 

gestão de Impostos, Gestão de Custos e formação de preço de vendas, balanced scorecard.  

ECONOMIA: 

Ementa 

Introdução ao Estudo da Ciência Econômica e Problemática Econômica.  

Problemas Centrais das Sociedades e Decisões na Economia. A Demanda e a Oferta. 
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Contas Nacionais. Setor Público na Economia. Relações Econômicas Externas. 

Sistema Monetário-financeiro da Economia.  

GESTÃO MERCADOLÓGICA: 

Ementa 

O que é marketing, evolução histórica do marketing, filosofias de marketing. Conceitos 

básicos para compreensão do marketing. Objetivos da utilização do marketing: 

satisfação, relacionamento, valor, sistema de informação de marketing, organização, 

implementação, avaliação e controle de marketing. Estratégias do ciclo de vida dos 

produtos, composto de produtos e desenvolvimento de novos produtos, Plano de 

Marketing. Linhas de produtos, marcas e embalagens. Canais de marketing.  

Estratégias de preço, estratégias promocionais. Marketing de serviços. Marketing 

Verde.  

MATEMÁTICA FINANCEIRA: 

Ementa 

Juros, descontos, fluxo de caixa, rendas, empréstimos, depreciação, inflação, 

coeficientes financeiros, engenharia econômica e análise de investimento.  

PSICOLOGIA DO TRABALHO: 

Ementa 

Estudo das aplicações da Psicologia na Administração. Compreensão do 

comportamento humano individual no ambiente organizacional. Análise dos principais 

fatores relacionados ao trabalho com grupos nas Organizações. Estudo das relações 

entre trabalho, saúde mental e direitos humanos. 

 

IV SEMESTRE 

DIREITO EMPRESARIAL: 

Ementa 
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Direito Civil: divisão do direito, personalidade, pessoa jurídica, fato, Ato e negócio 

jurídico, direito das obrigações (contratos). Direito Comercial: teoria geral do direito 

comercial, direito societário, direito cambiário, nova Lei de falência (Lei nº 11101/05). 

Direito Consumerista (Código de Defesa do Consumidor): Definição de consumidor e 

fornecedor, direitos do consumidor, da responsabilidade pelo fato do produto e do 

serviço, defeitos e vícios do produto e do serviço, da decadência e da prescrição, da 

desconsideração da personalidade jurídica, da oferta e das práticas abusivas (cobrança 

de dívida e banco de dados). Direito Tributário: o estado e o poder de tributar, 

princípios jurídicos da tributação, limitações da competência tributária, espécies de 

tributos, obrigação tributária. Direito Trabalhista: conceito de direito do trabalho, 

princípios do direito do trabalho, contrato de trabalho, empregado e empregador, 

remuneração. Noções de Direito Ambiental e sustentabilidade. 

FILOSOFIA E ÉTICA PROFISSIONAL: 

Ementa 

A Gênese do Pensamento Filosófico, Mito e Filosofia.  A História da Filosofia. 

Filosofia e Ciência. Fundamentos filosóficos. As grandes doutrinas filosóficas. A 

lógica. A ética e a Filosofia. Problemas morais e problemas éticos. A moral, a ética e o 

comportamento humano. A objetividade dos valores.     Doutrinas éticas fundamentais. 

Fundamentos filosóficos da ética.  Ética profissional. Ética nas     organizações 

contemporâneas. Responsabilidade social das organizações. A Concepção da Profissão 

do Administrador. Ética Profissional do Administrador.  A liberdade e a 

independência. A necessidade do estudo da Ética.  A confiança do cliente e a função 

pública do Administrador. O Conselho Federal de Administração.  

GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS: 

Ementa 

Objetivos e Funções da Administração de Materiais: Macro-funções da Administração 

de Materiais. A política de materiais nas empresas industriais. Sucata: uma fonte de 

receita. A Organização e as Responsabilidades da Administração de Materiais: Um 
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modelo de estrutura orgânica, a administração integrada de materiais, vantagens e 

custos da Administração de Materiais. O Inter-relacionamento da Administração de 

Materiais com outras áreas: áreas internas na própria empresa. Áreas externas - 

fornecedores, esquema de intercâmbio de informações. Estrutura de controle, 

auditagem na administração de materiais. Utilização do Processamento Eletrônico de 

Dados na Gestão de Materiais: Qual o momento correto de se passar do controle 

manual para controle mecanizado. Terminologia Adotada na Administração de 

Materiais. 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS: 

Ementa 

Estratégia mercadológica de preço: o impulso de compra do consumidor e a curva de 

demanda para a empresa, análise do macro ambiente, as estratégias de preço. O 

significado das informações do demonstrativo de resultado. Custeio por contribuição 

versus custeio por absorção. Análise CUSTO - VOLUME-LUCRO: ponto de 

equilíbrio, metas de vendas com o objetivo de lucro. Decisão de preço quanto ao preço 

do insumo. Decisão de aceitar ou rejeitar uma proposta. Decisão de preço considerando 

o retorno sobre o investimento. Retirar ou adicionar um produto de linha. Custo ABC. 

Decisão de comprar ou     fabricar.  Custeio por processo.  Custo de produto conjunto. 

A expectativa da gestão de custos nos anos 2000.  

PLANEJAMENTO E PESQUISA MERCADOLÓGICA: 

Ementa 

A importância competitiva do planejamento e da pesquisa de mercado. Compreender os 

conhecimentos específicos que constituem a Pesquisa de Marketing – classificação, 

princípios e conceitos. A contribuição da pesquisa de marketing para as empresas. 

Pesquisa de consumidor. Mudanças culturais e sociais no perfil do consumidor. Tipos 

de amostragem, medição de escalonamento e elaboração de questionário. 

Procedimentos éticos na pesquisa de mercado. 
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V SEMESTRE 

GESTÃO FINANCEIRA: 

Ementa 

O ambiente da Administração Financeira. A função financeira. Administração 

financeira de curto prazo: caixa, valores, estoques, ponto de equilíbrio contábil, 

financeiro e econômico. Análise das demonstrações financeiras. Conceitos financeiros 

básicos. Custo de capital. Alavancagem e estrutura de Capital. A logística das operações 

financeiras. O controle financeiro. Controladoria: funções e atribuições. Plano 

estratégico financeiro. 

GESTÃO DE TALENTOS E PESSOAS: 

Ementa 

A função de Gestão de RH e o cenário atual. Atratividade de talentos e sua integração 

a empresa.    Desenho dos cargos, definição das competências, recrutamento de 

pessoas, critérios e procedimentos de seleção. Avaliação e Gestão do desempenho. 

Manutenção dos talentos na empresa. A diversidade nas organizações. Sistemas de 

remuneração e benefícios. Programas de incentivos e as questões de qualidade de vida, 

saúde e segurança.  

ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS: 

Ementa 

Referencial teórico. A era informacional. O contexto de mudança. Os 

ambientes organizacionais. Os novos paradigmas. Os sistemas em rede. Os 

condomínios industriais. Métodos e técnicas para estratégias competitivas. A gestão do 

conhecimento e da informação. Organização e reorganização. Distribuição do trabalho. 

Processamento do trabalho. Aproveitamento racional de espaço físico. Gráficos de 

organização. Manuais administrativos. Formulários. Metodologias para levantamento, 

análise e prognóstico das organizações. Estrutura, estratégia, tecnologia, desempenho, 

processos organizacionais e ambiente externo. Análise organizacional. 

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS: 

Ementa 
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Conceitos básicos. O desafio de sistemas de informações. O papel estratégico de 

sistemas de informações. Sistemas de informações e o suporte à tomada de decisão. 

Gerenciamento dos recursos de informação. Sistemas em rede e as implicações 

organizacionais. O processo de desenvolvimento de sistemas de informação. Avaliação 

de sistemas de informação. O gerenciamento na era da informação. O papel estratégico 

da informação nas organizações e no gerenciamento. Administração estratégica da 

informação. Desenvolvimento de uma estratégia de uso da tecnologia da informação 

(TI) na organização. Globalização e estratégias competitivas. Planejamento estratégico 

de TI. Medição de ganhos de produtividade com TI. Geotcnologia. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO/SIMULAÇÃO- LABORATÓRIO DE 

MARKETING: 

Ementa 

Planejamento, acompanhamento e observação de uma prática administrativa em 

organizações públicas, privadas ou não-governamentais, que possibilitem a 

familiarização do aluno com a realidade empresarial e a aquisição de uma visão crítica 

do ambiente empresarial. Práticas de pesquisa mercadológica. Amostragem. Teste cego. 

Pesquisa de campo de produtos, mercado, clientes e canais de distribuição. 

Segmentação de mercados. Medindo o potencial de mercado e de vendas. Planejamento 

do produto: Estratégias de crescimento do produto e do mercado, estratégias de projeto 

e desenvolvimento do produto. Objetivos e políticas de preços. Formulação de 

estratégias e táticas de preços. Planejamento da promoção. Planejamento da 

distribuição.  

 

VI SEMESTRE 

 

GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL: 

Ementa 
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Modelo de gestão aplicado ao meio ambiente. Planejamento e estratégia ambiental. 

Instrumentos de controle de desempenho ambiental. Estrutura e recursos para o 

gerenciamento do meio ambiente. Visão do meio ambiente no terceiro milênio. Soluções 

ambientais através do emprego de estratégias relevantes ao meio ambiente. Fundamentos 

éticos da gestão ambiental como prática social. Estratégias diferenciadas de gestão ambiental 

por setor econômico. Educação Ambiental. 

GESTÃO DA QUALIDADE: 

Ementa 

Base conceitual sobre as principais teorias de evolução dos conceitos de qualidade, o 

papel revolucionário do cliente no processo de mudanças das empresas. A importância 

da qualidade na elaboração do projeto de novos produtos e processos, com atenção aos 

aspectos sociais e ambientais. O pensamento Sistêmico x Liderança. Gerenciamento da 

Qualidade Total. Ferramentas estatísticas e estratégias como o SEIS SIGMA. ISO 

9000:2000 e ISO14000. Selo Verde. 

GESTÃO DA PRODUÇÃO: 

Ementa 

Administração da produção. Papéis estratégicos e objetivos da produção. Estratégia da 

produção. Consciência Social e Ambiental. Projeto em gestão da produção. Projeto da 

rede de operações produtivas. Arranjo físico e fluxo. Planejamento e controle da 

capacidade. Planejamento e controle de estoque: Demanda independente. MRP. 

Planejamento e controle just-in-time. Ferramentas de controle e de planejamento da 

produção. PERT-CPM.  

LOGÍSTICA EMPRESARIAL: 

Ementa 

Conceito de logística empresarial. Sistemas Logísticos. Custos logísticos. Logística de 

suprimentos. Logística de distribuição. Ciclo de pedido. Avaliação de desempenho 

logístico. Estratégias logísticas. Operadores logísticos. Suplly Chain Management. A 

informação na cadeia suprimentos. Logística Reversa. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO/SIMULAÇÃO – GERENCIANDO EM 

DIREÇÃO Á META: 

Ementa 

Planejamento, acompanhamento e observação de uma prática administrativa em 

organizações públicas, privadas ou não-governamentais, que possibilitem a 

familiarização do aluno com a realidade empresarial e a aquisição de uma visão crítica 

do ambiente empresarial. Gestão de uma empresa virtual em um ambiente competitivo 

e em mudanças, aplicando a formação de equipes eficazes, planejamento estratégico, 

contabilidade, finanças e teoria das restrições, promovendo uma visão sistêmica de 

uma organização através da interdisciplinaridade e da aplicação de teorias da 

administração vistas em sala de aula, numa experiência vivenciada na gestão de uma 

empresa em um mercado simulado, considerando aspectos sociais, ambientais, éticos e 

respeito a diversidade. 

 

VII SEMESTRE 

 

EMPREENDEDORISMO: 

Ementa 

Conceitos e evolução do empreendedorismo. Características do comportamento empreendedor. 

Identificação de oportunidades. Análise dos mercados. Concepção de um produto ou serviço. 

Análise financeira. Ciclo de vida das empresas. Plano de negócio. Empreendedorismo Social e 

Ambiental. 

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL: 

Ementa 

Evolução do pensamento estratégico. Fundamentos do planejamento estratégico empresarial, 

estratégia competitiva e vantagem competitiva, sustentabilidade como fonte de vantagem 

competitiva. Noção de indústria ou setor. Forças competitivas na indústria. Frentes de 

desenvolvimento da inteligência competitiva, tecnologia, gestão e ambiente Estratégia e 
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posicionamento competitivo. Competências Centrais. Estratégias competitivas genéricas, 

construção da vantagem competitiva: a cadeia e o sistema de valor, fatores críticos de sucesso. 

Principais modelos de análise de cenários. Análise da concorrência: movimentos competitivos. 

Balanced Scorecard. O processo estratégico e a busca de capacitações dinâmicas. Instituições, 

políticas e estratégias. Os grandes movimentos estratégicos. 

ORÇAMENTO EMPRESARIAL: 

Ementa 

Aspectos gerais do orçamento empresarial. Orçamento operacional: projeção dos 

inflatores econômicos, orçamento de vendas, encargos tributários, despesas comerciais, 

produção em unidades, pessoal, apropriação de custos de mão-de-obra, matérias-

primas, depreciação e amortização, gastos indiretos de fabricação, apropriação de 

custos indiretos de fabricação, custos de produção, orçamento de produção, estoque de 

produtos elaborados, despesas administrativas, despesas provisionadas, despesas 

financeiras, despesas monetárias e orçamento de operação. Orçamento de 

investimentos e amortização de financiamentos. Orçamento de caixa. Análise do 

orçamento integrado: resultado do exercício orçamentário, projeção da demonstração 

de resultado do exercício, projeção do balanço patrimonial e projeção da lucratividade 

e rentabilidade. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS EMPRESAS: 

Ementa 

Responsabilidade empresarial. Responsabilidade social da empresa. Contribuição das 

empresas para as comunidades. Responsabilidade social no contexto de uma visão 

ecossistêmica da sociedade. Meio ambiente. A gestão de qualidade e os indicadores de 

responsabilidade social. Roteiro para implantação da responsabilidade social numa 

organização.  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO/SIMULAÇÃO – TEORIA DAS RESTRIÇÕES: 

Ementa 
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Planejamento, acompanhamento e observação de uma prática administrativa em 

organizações públicas, privadas ou não-governamentais, que possibilitem a 

familiarização do aluno com a realidade empresarial e a aquisição de uma visão crítica 

do ambiente empresarial. A disciplina ensina a "Teoria das Restrições” e a gestão pelo 

método científico aplicadas às operações produtivas, comerciais e de serviços, linhas 

de produção e montagem, exportação e distribuição, com ensinamentos a serem 

aproveitados na vida pessoal e profissional. Utiliza-se as simulações em computador, 

para proporcionar ao aluno a vivência em situações desestruturadas, similares as que se 

encontra na vida real e no mercado, ensinando e exercitando as atividades de análise, 

planejamento e principalmente a tomada de decisão.  

 

VIII SEMESTRE 

 

CONSULTORIA E PROJETOS EMPRESARIAIS: 

Ementa 

Conceituação geral. Sistema e planejamento econômico. Identificação da empresa. 

Abordagem sobre o mercado. Abordagem sobre engenharia e tamanho do projeto. 

Abordagem sobre localização do projeto.   Custos e receitas. Abordagem sobre 

investimento e financiamento do projeto. Elaboração de projetos. Consultoria de 

empresas. O profissional consultor. Tipos de consultoria. Características do consultor. 

Contratação dos serviços de consultoria. 

TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO: 

Ementa 

Livre. Temas atuais e transversais da administração. 

COMÉRCIO ELETRÔNICO E NEGÓCIOS NA INTERNET: 

Ementa 
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Negócios e marketing eletrônico. Tecnologia eletrônica. Negociação eletrônica. Meios 

de pagamento eletrônicos. Legislação sobre o comércio e negócio eletrônicos. 

Distribuição física e logística como suporte ao comércio eletrônico. Gestão de Resíduos 

Eletrônicos. 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: 

Ementa 

Revisão da disciplina de metodologia científica. Direcionamento dos orientandos aos 

orientadores. Acompanhamento, orientação e supervisão da elaboração dos Trabalhos 

de Conclusão de Curso – TCC. 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO/SIMULAÇÃO – COMÉRCIO EXTERIOR: 

Ementa 

Planejamento, acompanhamento e observação de uma prática administrativa em 

organizações públicas, privadas ou não-governamentais. As primeiras teorias do 

comércio exterior: o mercantilismo. Uma análise das teorias clássicas do comércio 

exterior. Evolução da estrutura do comércio internacional. Globalização e blocos 

econômicos regionais. Sistemática de exportação: conceitos, operacionalização e 

práticas. Processo de importação. Condições internacionais de exportação e importação 

– INCOTERMS. Marketing internacional. Princípios básicos de direito do comércio 

internacional. Técnicas de negociação internacional. 

 

COMPONENTES CURRICULARES OPTATIVOS 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA CIENTIFICA: 

Ementa 

Revisar a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico; Apresentar o Projeto de 

Pesquisa; Apresentar áreas de pesquisa em Administração; impactos sociais da 

pesquisa; Apresentar áreas de domínio dos professores do curso e; Acompanhamento à 

elaboração de um Projeto de Pesquisa (PP). 
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MERCADO DE CAPITAIS: 

Ementa 

Mercado de Capitais, de Finanças e de Crédito; Fatos Econômicos com vistas a sua 

contabilização; Tomada de Decisão sobre investimentos, Fontes de financiamento, 

Principais operações e indicadores de mercado; Governança coorporativa. 

LIBRAS: 

Ementa 

Estudo da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, sua origem, conceitos básicos, definições e 

divisões; concentrando-se nos sinais de LIBRAS relacionados aos temas: sociais, economia 

e política, tendo como alvo oferecer ferramentas que facilitem a comunicação e o processo 

de ensino/aprendizagem entre os profissionais de Administração e os portadores de 

deficiência auditiva.  

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR: 

Ementa 

Introdução ao comportamento do consumidor. Influências: ambientais, pessoais, 

psicológicas e das empresas no comportamento do consumidor. O consumidor como 

indivíduo. Processo de tomada de decisão do consumidor. Modelos de comportamento 

do consumidor. Pesquisas do comportamento do consumidor. Database. SAC. 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE VAREJO E CONSUMO: 

Ementa 

Estratégias de varejo. Marketing de varejo. Consumo 
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