
 1

                          
 

  

ANO:2018/1        PERÍODO: 7º BACHARELADO 
DISCIPLINA: GESTÃO PROFISSIONAL E ÉTICA 
PROFESSOR(ES) RESPONSÁVEL(EIS): M.E IESO COSTA MARQUES 
CARGA HORÁRIA TOTAL: 40 h.  TEÓRICA: 40HS    PRÁTICA:  HS 
PRÉ REQUISITO: NÃO CONSTA 
  

 
PLANO DE APRENDIZAGEM 

 
EMENTA: 
Estudo da administração, gestão e do planejamento profissional e condutas éticas.  
 
OBJETIVO GERAL: 
Apresentar princípios de administração, gestão, ética e as estratégias para elaborar um planejamento 
profissional. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
Entender o que é ética e sua 
aplicabilidade 

Ética; Ética profissional em Educação Física; Responsabilidade Social 

Apresentar os princípios da 
Administração 

Técnicas; Conceitos; Processos 

Conhecer estratégias sobre 
Planejamento da carreira 

Planejar a carreira; Motivação 

Visualizar estratégias de 
Empreendedorismo 

O que é empreender; Como empreender; Fontes de financiamentos 
Plano de negócio 

Entender o Network A importância do Network; Princípios e estratégias de contato 
Planejar o Marketing pessoal Marketing pessoal 

 
METODOLOGIA: 
Aulas Expositivas; Discussões em sala (embasada em artigos/textos); Atividades supervisionadas; Recursos 
audiovisuais; 
 
RECURSOS 
Data-show; 
Livros e artigos 

 
AVALIAÇÃO: 
A avaliação seguirá as especificações do Projeto Pedagógico do Curso de Educação Física da 
UniEVANGÉLICA, que contempla um mínimo de dois instrumentos avaliativos por VA, o acúmulo de conteúdo ao 
longo do semestre, a devolutiva da avaliação na semana seguinte ao exame e acontecerá em três VAs assim 
caracterizadas e marcadas: 
 
 1ª VA: prova teórica valendo 40 pontos (20/03) com questões objetivas de múltipla escolha e/ou questões 
discursivas e/ou questões de respostas curtas, sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que 
antecede a prova; avaliações em sala que somadas chegarão a 60 pontos (27/02 e 13/03). 
 2ª VA: prova teórica valendo 40 pontos (15/05) contendo questões objetivas de múltipla escolha, com 
conteúdo apresentado no edital da avaliação; avaliações em sala que somadas chegarão a 60 pontos (29/05 e 
05/06). 
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 3ª VA: prova teórica valendo 40 pontos (19/06) com questões objetivas de múltipla escolha e/ou questões 
discursivas e/ou questões de respostas curtas, sendo o conteúdo referente à matéria ministrada até o dia que 
antecede a prova; avaliações em sala que somadas chegarão a 60 pontos (05/06 e 12/06). 
 
AVALIAÇÃO SUBSTITUTIVA: O acadêmico que, por motivo justo, perder qualquer atividade avaliativa, poderá 
requerer na Secretaria Geral, mediante pagamento da taxa devida e dentro do prazo de três dias úteis da 
realização da avaliação, uma Avaliação Substitutiva que, se deferida pelo Diretor do Curso, será realizada na 
data fixada previamente pela direção, e será discursiva*. *Salvo em casos especiais identificados pela direção. 
        São considerados motivos justos: doenças infectocontagiosas, comprovadas por atestado médico; limitação 
temporária da capacidade física por doença ou acidente, comprovada por atestado médico; convocação para 
manobra militar; licença maternidade; morte de um familiar de primeiro grau; participação em Jornadas ou 
Congressos da área de formação, comprovada por certificado; participação em Projeto de extensão da 
instituição; e atletas representando a instituição ou município/estado/país.  
 
REVISÃO DE NOTAS: Será permitida a revisão de nota ao aluno que a solicitar no prazo de três dias úteis 
após a divulgação da nota. 
A solicitação de revisão da nota deverá ser feita na Secretaria Geral e deverá constar de: 

1. Prova a ser revisada. 
2. Argumentação da solicitação, baseada em bibliografia atualizada, ou documento comprobatório. 
Não serão aceitas bibliografias desatualizadas (com mais de cinco anos). 
3. Cópia da bibliografia utilizada como argumentação. 
4. Citação de onde foi extraída a bibliografia (nome do livro / revista / manual; ano de publicação; 
editora). 

        O pedido de revisão somente poderá versar sobre erro material ou de interpretação pelo professor da 
disciplina, por ocasião do julgamento ou análise da prova, ou de lançamento indevido. 
 
ATIVIDADE INTERDISIPLINAR: 
          
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

1. ASHLEY, Patrícia Almeida. Ética e Responsabilidade nos Negócios. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
2. BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, estratégias e 

dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2010. 
3. DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor 

de sucesso. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
 
Bibliografia complementar: 

1. KWASNICKA., and Eunice Lacava. Introdução à administração, 6ª edição. Atlas, 2012. VitalBook file. 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522477890 

2. LACOMBE., and Francisco José Masset. Administração fácil, 1ªedição. Saraiva, 2007. VitalBook file. 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502144545 

3. MAXIMIANO., and Antonio Cesar Amaru. Fundamentos de Administração : manual compacto para 
as disciplinas TGA e introdução à administração, 2ª edição. Atlas, 2012. VitalBook file. 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522475865 

4. OLIVEIRA., and Djalma de Pinho Rebouças de. Fundamentos da administração: conceitos e práticas 
essenciais. Atlas, 2009. VitalBook file.  http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522473090  

5. RIBEIRO., and Antonio de Lima. Teorias da Administração - 2ª Edição. Saraiva, 2010. VitalBook file. 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502121683 
 
 

ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 
 

_________________________________ 
 
DATA:_____/_____  /_____ 

 

Plano de Aprendizagem Aprovado pelo NDE do 
Curso de Educação Física no dia 25/01/2018. 

 
Profº. Dr. Iransé Oliveira Silva 

Diretor do Curso de Educação Física 


