
 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Gestão de Empresas da Construção Civil 

Curso: Tecnologia em Construção de Edifícios 

Série/Período: 4° Período 

Carga Horária: 33 horas 

Docente Responsável: Joao Moraes Sobrinho 

 

EMENTA 

 A natureza e desafios da administração. A visão histórica da administração. O ambiente 

organizacional. A cultura organizacional. Os fundamentos do planejamento. Os fundamentos da 

organização. A empresa da construção civil.   

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 Aplicar os conceitos fundamentais da administração na gestão de empresas da construção civil. 

 
Específicos 

 

 Perceber como as teorias organizacionais nas diferentes eras administrativas eram aplicadas na 

gestão das organizações;  

 Compreender o ambiente das empresas, identificando suas principais características e relações 

com a organização; 

 Compreender a cultura organizacional como elemento fundamental na definição da forma e do 

desenvolvimento das organizações;  

 Identificar os fundamentos do planejamento aplicados na administração de empresas;  

 Analisar a estrutura básica e as características próprias de uma empresa de construção civil. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Conceitos básicos de administração e organizações 

1.1 Os níveis organizacionais 

1.2  O processo administrativo  

1.3 As habilidades e os papéis do administrador.  

2. Fundamentos da organização 

2.1  Hierarquia e amplitude administrativa (centralização/descentralização) 

2.2 Estrutura organizacional  

3. Visão histórica da administração: era industrial clássica, era industrial neoclássica e era da 

informação; e suas respectivas teorias administrativas.  

4. O ambiente organizacional:  

4.1 Conceitos de sistema e de ambiente  

4.2 Dinamismo do ambiente 

4.3 Relações entre organização e seu ambiente 

5. A cultura organizacional:  

5.1 Organizações formais e informais  

5.2 Desenvolvimento organizacional  

5.3 Diversidade, ética e valores nas organizações.  

6. Planejamento Estratégico 

6.1  Análise da situação estratégica 

6.2 Tipos de estratégias 

6.3 Elaboração do plano estratégico 

6.4 Seleção e implementação de estratégias 

7. Estrutura básica e tipicidades de uma empresa de construção civil.    

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
 Aula expositiva e dialogada utilizando os recursos didáticos; 

 Discussão dos temas trabalhados, por meio de atividades em grupo e estudos de caso, 

 Seminários com temas complementares. 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a aprendizagem do aluno e a 

prática metodológica do professor, através de alguns instrumentos e critérios abaixo descritos: 

 

 Exercícios propostos, que permitam ao professor obter informações sobre habilidades cognitivas, 

atitudes e procedimentos dos alunos, em situações naturais e espontâneas. Esses exercícios serão 

alguns trabalhados em grupos e outros individuais, onde os alunos terão como fonte de pesquisa o 

material fornecido pelo professor e o livro didático indicado. 

 Prova, contemplando questões discursivas, abertas e de múltipla escolha, que o aluno deve fazer 

individualmente e sem pesquisa bibliográfica. 

 A participação em sala de aula e a assiduidade do aluno também serão observadas e 

complementarão o processo avaliativo. 

 Apresentação de seminários;  

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco e pincel atômico, projetor multimídia, apostilas, livros e revistas especializadas. 
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