
 
Plano de Ensino 

Dados do Componente Curricular 

Nome do Componente Curricular: Introdução a Administração e economia 

Curso: Tecnologia em Alimentos 

Semestre: 2º 

Carga Horária: 50h/r Horas Teóricas: 50h/r Horas Práticas: 0h/r 

Docente Responsável: 

 

Ementa 

Evolução da Administração. Empresas: Implantação, administração e 
organização. Gestão de empresas: suprimentos, pessoal, finanças, contratos e 
comércio. Sistemas de Informações gerenciais. Chefia e Liderança. Marketing. 
Perspectiva histórica do pensamento econômico. Definições e evolução da 
economia. Os agentes econômicos. Os sistemas econômicos. Organização 
econômica: setores, fatores de produção. Teoria do consumidor (formação de 
preços, demanda, oferta, equilíbrio e formação de preço, teoria do mercado, 
elasticidade). Teoria da produção e teoria da empresa. Teoria da repartição. 
Estruturas de mercado, abertura de mercados e globalização. Micro e 
macroeconomia; Preços; Mercados do agronegócio brasileiro. 

Objetivos 

Geral 

 Compreender a administração no contexto da economia. 

Específicos 

 Discutir o conceito e a importância da administração; 

 Analisar os processos gerenciais existentes nas empresas; 

 Compreender a economia atual. 

Conteúdo Programático 

UNIDADE I  

 Evolução da Administração.  

 Empresas: Implantação, administração e organização.  

 Gestão de empresas: suprimentos, pessoal, finanças, contratos e 
comércio. Sistemas de Informações gerenciais.  

 Chefia e Liderança. Marketing. Perspectiva histórica do pensamento 
econômico.  

 Definições e evolução da economia. 

 Os agentes econômicos. Os sistemas econômicos.  

UNIDADE II 

 Organização econômica: setores, fatores de produção. Teoria do 
consumidor (formação de preços, demanda, oferta, equilíbrio e 
formação de preço, teoria do mercado, elasticidade). Teoria da 
produção e teoria da empresa. Teoria da repartição. Estruturas de 
mercado, abertura de mercados e globalização.  Micro e 
macroeconomia; Preços; Mercados do agronegócio brasileiro. 

Metodologia de Ensino 



 Aulas expositivas e dialogadas, estudos dirigidos de texto, 
interpretação e apresentação de conteúdo textual, estudo de caso, 
dinâmica de aprendizagem em grupo. 

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem 

 As avaliações devem ser contínuas e sistemáticas e podem ser 
realizadas por meio de provas (teóricas e/ou práticas) com questões 
objetivas e/ou dissertativas, e/ou pelo desempenho na prática (quando 
houver). Também podem ser realizadas atividades como trabalhos  
(impressos, apresentações, exercícios; relatórios, laudos e etc). 

Recursos Necessários 

 Quadro branco, pincéis coloridos, projetor multimídia. 

Pré-Requisito 

 Nenhum 
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