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Teórica Exercício Laboratório

60h - -

Ementa:  Princípios dv vdministrvção. Estruturv orgvnizvcionvl  de unidvdes de informvção.
Seriiços meio e seriiços fm: rotnvs e rvcionvlizvção. Mvrketng em unidvdes de informvção.
 Objetvos

Objetvo geral:  Compreender v importânciv dvs teorivs vdministrvtivs e dos instrumentos
utlizáieis pvrv este fm,  correlvcionvndo-oos com o uniierso dvs unidvdes de informvção.
Objetvos específcos:

1. Conhecer os princípios e vs Escolvs de Administrvção.
2. Identfcvr v vplicvbilidvde dos conceitos à vdministrvção de unidvdes de informvção.
3. Compreender vs diferençvs de cvdv tpo de unidvde de informvção e vs implicvções

dessvs diferençvs nv ofertv de seriiços.
4. Reconhecer o mvrketng como instrumento útl e necessário à unidvde de informvção.

Metodologia 

Quvnto vo desenioliimento dv disciplinv deie formvlizvr-ose pelo ensino presencivl com vulvs
expositivs divlogvdvs,  estudos dirigidos,  debvtes/ppvlestrvs,  exercícios e  seminários. 

Visvndo-ose  v  concretzvção  do  desenioliimento  dv  disciplinv  vdotvm-ose  os  recursos
seguintes: textos referencivdos nv bibliogrvfva quvdro brvncoa projetor multmídiva texto de
vpoio didátcoa pvlestrvs e iídeos. 
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Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem 

Avaliação da aprendizagem:

  A vivlivção cobrirá vs dimensões:
-o  Diagnóstca (pelo  professor  considervndo  o  perfl  do  vluno,  vs  suvs  necessidvdes,  v
pvrtcipvção e interesse nv disciplinv;a 
-o Formatva (vulvs expositivs,  seminários e debvtes;
-o Somatva (pesquisv bibliográfcv e proiv escritv; 
   Serão considervdvs vs competêncivs relvcionvdvs à orvlidvde,  v escritv e v leiturv.
(*; As vtiidvdes v serem revlizvdvs em svlv de vulv,  tvis como exercícios não terão dvtvs pré-o
estvbelecidvs,  ocorrerão de vcordo com o vndvmento do conteúdo.
(*; A pontuvlidvde nv entregv,  v correção ortográfcv,  v coerênciv, normvlizvção e citvção dos 
textos utlizvdos,  serão objeto de vivlivção em vtiidvdes revlizvdvs extrv clvsse.
Estrvtégivs de Aivlivção Modvlidvde Vvlorvção Totvl
Produção textual (resenha/síntese) Indiiiduvl/p

grupo 
 2, 0  4, 0

Exercícios em sala de aula Indiiiduvis  e
em 
Duplvs

 3, 0  6, 0

Provas escritas Indiiiduvl 10, 0  20, 0
Total: 30/p3 30,0/3=10


