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PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Bacharelado em Administração 

DISCIPLINA: ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL CÓDIGO DA DISCIPLINA: TEC.0372 

PRÉ-REQUISITO: Teoria das Organizações 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ]   Optativa [  ]   Eletiva  [  ]    SEMESTRE: 3º 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 50h PRÁTICA:  EaD: 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 horas-aula CARGA HORÁRIA TOTAL: 50h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Emmanuelle Arnaud Almeida 

 
EMENTA 

Aspectos conceituais de Estratégia. Competitividade Estratégica. Análise dos Recursos e da 
Concorrência. Tipologias Genéricas de Estratégia Organizacional. Etapas do processo de 
administração estratégica. Análise Macroambiental e Microambiental. Formulação, Implementação e 
Acompanhamento da Estratégia Empresarial. 

OBJETIVOS 
Geral: 

• Proporcionar aos alunos o conhecimento acerca da gestão estratégica das organizações, 
capacitando-os para a prática, a pesquisa e a visão crítica nesta área de conhecimento. 

 
Específicos: 

• Possibilitar o desenvolvimento de uma visão ampla do conceito de Administração Estratégica 
(AE). 

• Estimular o entendimento da Administração Estratégica como ferramenta de aprendizagem 
integrada. 

• Discutir o desenvolvimento e a utilização de estratégias por grandes corporações.  

• Exercitar a utilização de ferramentas de análise estratégica à gestão de empresas de 
pequeno e médio porte. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
I. Introdução à Administração Estratégica 

• Origem e evolução dos conceitos.  

• Stakeholders.  

• Pensamento Estratégico.  

• Os cinco Ps da Estratégia.  

• Competitividade estratégica. 
 
II. O processo de administração estratégica 

• Análise dos Recursos e da Concorrência.  

• Tipologias Genéricas de Estratégia Empresarial.  

• Estratégia das Unidades de Negócios.  

• O Papel das Competências Essenciais. 
 
III. Planejamento Estratégico 

• Planejamento Estratégico: conceitos e importância.  

• Formulação, Implementação e Acompanhamento da Estratégia Empresarial.  

• Análise Macroambiental e Microambiental.  

• Metodologias e elaboração de plano estratégico. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em recursos 
audiovisuais e computacionais, estabelecendo um ensino-aprendizagem significativo. Sendo assim, 
buscará a adoção de estratégias que se apoiem nas seguintes propostas: 

a) Proposta de Interdisciplinaridade:trata os conteúdos inerentes à disciplina e contempla o 
que há de comum entre outras disciplinas no âmbito do currículo, retratando a 
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importância dos conteúdos estudados com o antes, o durante e o depois, no âmbito da 
matriz curricular e o perfil do egresso proposto; 

b) Proposta de transversalidade: traz a dinâmica da gestão organizacional para a sala de 
aula, trabalhando o cotidiano, o contexto da gestão estratégica e a ciência. Contempla, 
portanto, a interpretação dos temas trazidos do ambiente de trabalho ou cotidiano que 
envolva a aquisição do conhecimento proposto na disciplina.  
 

Para tanto, o desenvolvimento da disciplina enfatizará as seguintes técnicas: 

− Aulas expositivo-dialogadas. 

− Discussão de textos para reflexões de questões práticas. 

− Estudos de casos que envolvam questões estratégicas. 

− Orientação de trabalhos práticos. 

− Trabalhos individuais e/ou em equipes (interno e externo). 

− Estudo e pesquisa sobre organizações paraibanas e suas visões estratégicas. 

−  

RECURSOS DIDÁTICOS 
[X] Quadro 
[X] Projetor 
[X] Vídeos/DVDs 
[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links 
[  ] Equipamento de Som 
[  ] Laboratório 
[x ]Softwares: utilização da plataforma Moodle presencial e do SUAP 
[  ] Outros. 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação deverá ser desenvolvida como um processo sistemático e permanente, tendo como 
base a evidente dedicação, o interesse expressado pelo aluno e sua participação efetiva ao longo 
do semestre letivo. No decorrer do semestre estima-se a aplicação de avaliações, conforme os 
seguintes fins: 

- baseada em trabalho prático com conseguinte elaboração de Planejamento Estratégico, 
obedecendo aos critérios de estruturação, consistência e nível de sustentação teórica. 

- centrada na capacidade do aluno de desenvolver raciocínio através de Trabalhos e/ou por meio 
de Prova Escrita. 

Cabe lembrar que serão valorizadas a maturidade e a postura acadêmico-científica do estudante, 
bem como seu desempenho global ao longo do semestre (e.g. freqüência, pontualidade, 
assiduidade, ética, responsabilidade, interesse, participação e integração discente/docente). 
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