
Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplinas:  Fundamentos de Sistemas de Informação 1ª Fase

Ementa: Introdução aos sistemas de informação: importância da Tecnologia da Informação para as organizações, 

sistemas e Tecnologia de Informação, componentes de um sistema, TI e competitividade, sistemas transacionais, 

funcionais e de suporte gerencial. Sistemas integrados de gestão comercial: necessidade de integração, ERP ? 

sistema integrado de gestão gerenciamento da cadeia de suprimentos e soluções de TI

Forma de Avaliação: Avaliação dos alunos (as) matriculados na disciplina será realizada mediante os seguintes 

instrumentos:

Prova (N1) - 60% da média

Atividades explicitadas na plataforma e participação do fórum (N3) - 40% da média

Metodologia: Arco de Maguerez - Metodologia da Problematização: Contextualização do conteúdo a partir de materiais previamente 

selecionados; Leitura teórica tendo como base a literatura indicada na bibliografia e disponibilizada aos acadêmicos via biblioteca digital e bases 

de dados de artigos acadêmicos científicos; Reavaliação do conhecimento por meio de discussões, tendo por base a leitura teórica realizada; 

Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas atividades avaliativas ao final da aula.

Disciplinas:  Comunicação Empresarial 1ª Fase

Ementa: Fundamentos gerais da comunicação: elementos, níveis, funções. Comunicação empresarial estratégica: 

comunicação interna e externa, tendências. Habilidades comunicacionais verbais e não verbais no âmbito 

empresarial: objetividade, clareza, coerência, precisão. Redação técnica: correspondências comerciais e 

eletrônicas. Argumentação para vendas

Forma de Avaliação: A avaliação dos discentes matriculados na disciplina será realizada mediante os seguintes 

instrumentos:

Prova N1 - 60% da média.

Prova com questões objetivas relacionadas com os conteúdos das aulas 1 a 4, que devem ser respondidas 

individualmente e de forma presencial na Faculdade Cesusc.

N3 - somatório das atividades avaliativas na Plataforma Cesusc Online - 40% da média.

Atividades avaliativas com questões dissertativas e objetivas que devem ser respondidas na plataforma Cesusc 

Online ao final de cada aula.

Metodologia: Arco de Maguerez - Metodologia da Problematização: Contextualização do conteúdo a partir de materiais previamente 

selecionados; Leitura teórica tendo como base a literatura indicada na bibliografia e disponibilizada aos acadêmicos via biblioteca digital e bases 

de dados de artigos acadêmicos científicos; Reavaliação do conhecimento por meio de discussões, tendo por base a leitura teórica realizada; 

Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas atividades avaliativas ao final da aula.

Disciplina: Comportamento Organizacional - 2ª Fase

Ementa: As pessoas nas organizações: a psicologia do trabalho humano, o relacionamento humano nas organizações. O papel do gestor: 

liderança e poder, motivação no trabalho, diversidade nas organizações e interação social



Forma de Avaliação: A avaliação dos alunos(as) matriculados na disciplina será realizada mediante os seguintes 

instrumentos:

Prova N1 - 30% da média

Prova N2 - 30% da média

N3 - somatório das atividades avaliativas na plataforma Cesusc Online - 40% da média

Metodologia: Arco de Maguerez - Metodologia da Problematização: Contextualização do conteúdo a partir de materiais previamente 

selecionados; Leitura teórica tendo como base a literatura indicada na bibliografia e disponibilizada aos acadêmicos via biblioteca digital e bases 

de dados de artigos acadêmicos científicos; Reavaliação do conhecimento por meio de discussões, tendo por base a leitura teórica realizada; 

Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas atividades avaliativas ao final da aula.

Disciplina: Cultura e Sociedade - 3ª Fase

Ementa:Temas Fundamentais de Economia, Sociologia, Ciência Política e Antropologia. Revolução industrial; Industrialização brasileira; 

Sociedade moderna segundo pensadores clássicos; Empresas, Estado e Sociedade Civil. Reflexões sobre capitalismo, democracia e autogestão. 

Direitos Humanos. Aspectos culturais da sociedade atual. História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Sustentabilidade e educação ambiental.

Forma de Avaliação: A avaliação dos alunos(as) matriculados na disciplina será realizada mediante os seguintes 

instrumentos:

Prova N1 - 30% da média

Prova N2 - 30% da média

N3 - somatório das atividades avaliativas na plataforma Cesusc Online - 40% da média

Metodologia: Arco de Maguerez - Metodologia da Problematização: Contextualização do conteúdo a partir de 

materiais previamente selecionados; Leitura teórica tendo como base a literatura indicada na bibliografia e 

disponibilizada aos acadêmicos via biblioteca digital e bases de dados de artigos acadêmicos científicos; 

Reavaliação do conhecimento por meio de discussões, tendo por base a leitura teórica realizada; Aplicação prática 

dos conhecimentos adquiridos nas atividades avaliativas ao final da aula.

Disciplina: Empreendedorismo e Inovação - 3ª Fase

Ementa: Fundamentos do Empreendedorismo. Mitos sobre empreendedorismo. Competências, habilidades e atitudes empreendedoras. 

Intraempreendedorismo. Sustentabilidade, empreendedorismo e educação ambiental. Análise de oportunidade de negócios. Conceitos, tipos e 

metodologias de inovação. Gestão de mudanças e planejamento estratégico da inovação. Cultura e liderança para inovação. A tecnologia da 

inovação. Gestão integrada da inovação. Conhecimento como fator de inovação. Metodologias e ferramentas da gestão. Modelos de negócio 

para inovação.

Forma de Avaliação: A avaliação dos alunos(as) matriculados na disciplina será realizada mediante os seguintes instrumentos:

Prova N1 - 30% da média

Prova N2 - 30% da média

N3 - somatório das atividades avaliativas na plataforma Cesusc Online - 40% da média



Metodologia: Arco de Maguerez - Metodologia da Problematização: Contextualização do conteúdo a partir de materiais previamente 

selecionados; Leitura teórica tendo como base a literatura indicada na bibliografia e disponibilizada aos acadêmicos via biblioteca digital e bases 

de dados de artigos acadêmicos científicos; Reavaliação do conhecimento por meio de discussões, tendo por base a leitura teórica realizada; 

Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas atividades avaliativas ao final da aula.

Disciplina: Liderança e Gestão de Equipes - 6ª Fase

Ementas: Teorias da Liderança; Estilos de liderança; Liderança, Poder e Influência nas Organizações; Liderança e Confiança; Grupos e equipes de 

trabalho nas organizações; Tipos de grupos e equipes; Estágios de desenvolvimento de grupos; Características dos grupos de trabalho eficazes; 

Equipes de alta performance; Intervenções com grupos de trabalho nas organizações.

Forma de Avaliação: A avaliação dos alunos(as) matriculados na disciplina será realizada mediante os seguintes instrumentos:

Prova N1 - 30% da média

Prova N2 - 30% da média

N3 - somatório das atividades avaliativas na plataforma Cesusc Online - 40% da média

Metodologia: Arco de Maguerez - Metodologia da Problematização: Contextualização do conteúdo a partir de materiais previamente 

selecionados; Leitura teórica tendo como base a literatura indicada na bibliografia e disponibilizada aos acadêmicos via biblioteca digital e bases 

de dados de artigos acadêmicos científicos; Reavaliação do conhecimento por meio de discussões, tendo por base a leitura teórica realizada; 

Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos nas atividades avaliativas ao final da aula.

Disciplina curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas EAD

Disciplinas:  Fundamentos de Sistemas de Informação 1ª Fase (Ead Assíncrona)

Disciplinas:  Comunicação Empresarial 1ª Fase (Ead Assíncrona)

Disciplina: Comportamento Organizacional - 2ª Fase (Ead Assíncrona)

Disciplina: Cultura e Sociedade - 3ª Fase (Ead Assíncrona)

Disciplina: Empreendedorismo e Inovação - 3ª Fase (Ead Assíncrona)

Disciplina: Liderança e Gestão de Equipes - 6ª Fase (Ead Assíncrona)

Legenda:

Assíncrona: é o termo usado para se referir às aulas gravadas pelo professor

Síncrona: é como também pode ser chamada as aulas ao vivo pelo meet.

Híbrido: Ensino em sala de aula fisica e online (50% presencial e 50% assincrona)




