
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 
RESOLUÇÃO CONSEPE/UFERSA n° 012/2007, de 14 de junho de 2007 

 
Altera a matriz curricular do curso de graduação em 
Administração da UFERSA. 

 
  O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – 
UFERSA, no uso de suas atribuições e com base na deliberação deste Órgão Colegiado 
em sua 3ª Reunião Extraordinária do ano 2007, realizada no dia 14 de junho, 
 
  CONSIDERANDO o Memorando 29/07 encaminhado pelo 
Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais, em 23 de maio de 2007; 
 
  CONSIDERANDO o inciso IV do artigo 17 do Estatuto da Instituição, 
 
  RESOLVE: 
 
  Art. 1° Alterar a matriz curricular do curso de graduação em 
Administração da UFERSA. 
 
  Art. 2° Modificar o nome da Disciplina Cálculo I para Fundamentos de 
Matemática, com alterações de ementa, sem alteração de carga horária e período, e 
estabelecer a equivalência entre as mesmas. 
 
  Art. 3° Excluir a Disciplina Cálculo II, com 60 horas aula, ofertada no 
segundo período. 
 
  Art. 4° Modificar nome e carga horária da Disciplina Informática Básica, 
atualmente com 45 horas aula, para Tópicos em Informática, com 60 horas aula, com 
alterações de ementa, sem alteração de período, e estabelecer a equivalência entre as 
mesmas. 
 
  Art. 5° Modificar a carga horária da Disciplina Teoria Econômica, de 75 
horas aula, para 60 horas aula, com alterações de ementa, sem alteração de período. 
 
  Art. 6° Modificar a carga horária da Disciplina Teoria Geral da 
Administração, atualmente com 75 horas aula, para 60 horas aula, com alterações de 
ementa, sem alteração de período, tendo como pré-requisito a Disciplina Introdução à 
Administração. 
 
  Art. 7° Modificar a carga horária da Disciplina Contabilidade Geral, de 
45 horas aula, para 60 horas aula, com alterações de ementa, sem alteração de período, 
tendo como pré-requisito a Disciplina Introdução à Contabilidade. 
 



  Art. 8° Estabelecer a Disciplina Fundamentos de Matemática como pré-
requisito para a Disciplina Estatística, permanecendo esta última com a mesma carga 
horária, ementa e período. 
 
  Art. 9° Criar a Disciplina Filosofia Aplicada, com 60 horas aula, a ser 
ofertada no segundo período, sem pré-requisito. 
 

Parágrafo único: os alunos ingressantes no período 2006.2 cursarão a 
Disciplina Filosofia Aplicada através da modalidade curso de férias, até o semestre 
2008.2. 
 
  Art. 10° Modificar o nome da Disciplina Filosofia da Ciência e 
Metodologia Científica para Metodologia Científica, com alterações de ementa, sem 
pré-requisito e sem alterações de carga horária e período. 
 
  Art. 11 Criar a Disciplina Teoria das Organizações, com 60 horas aula, a 
ser ofertada no terceiro período, tendo como pré-requisito a Disciplina Teoria Geral da 
Administração. 
 
  Art. 12 Modificar nome, carga horária e período da Disciplina Direito 
Agrário, com 45 horas aula, atualmente ofertada no terceiro período, para Direito 
Agrário e Ambiental, com 60 horas aula, a ser ofertada no sexto período, com alterações 
de ementa, tendo como pré-requisito a Disciplina Instituições de Direito Público e 
Privado. 
 
  Art. 13 Modificar nome e período da Disciplina Administração de 
Recursos Humanos I, atualmente ofertada no terceiro período, para Gestão de Pessoas I, 
a ser ofertada no quinto período, com alterações de ementa, tendo como pré-requisito a 
Disciplina Psicologia, sem alteração de carga horária. 
 
  Art. 14 Modificar o nome da Disciplina Sociologia para Sociologia das 
Organizações, com alterações de ementa, sem pré-requisito e sem alterações de carga 
horária e período. 
 
  Art. 15 Modificar nome e período da Disciplina Marketing no 
Agronegócio I, atualmente ofertada no quinto período, para Marketing I, a ser ofertada 
no terceiro período, com alterações de ementa, sem pré-requisito e sem alteração de 
carga horária. 
 
  Art. 16 Modificar nome e período da Disciplina Marketing no 
Agronegócio II, atualmente ofertada no sexto período, para Marketing II, a ser ofertada 
no quarto período, com alterações de ementa, tendo como pré-requisito a Disciplina 
Marketing I, sem alteração de carga horária. 
 
  Art. 17 Modificar nome e período da Disciplina Pequenas e Médias 
Empresas do Agronegócio, atualmente ofertada no quarto período, para Gestão de 
Pequenas e Médias Empresas no Agronegócio, a ser ofertada no nono período, com 
alterações de ementa, sem pré-requisito e sem alteração de carga horária. 
 
  Art. 18 Modificar o período da Disciplina Legislação Social e 
Trabalhista, atualmente ofertada no quarto período, para o quinto período, com 



alterações de ementa, tendo como pré-requisito a Disciplina Instituições de Direito 
Público e Privado, sem alteração de carga horária. 
 
  Art. 19 Modificar o período da Disciplina Cadeias Agroindustriais, 
atualmente ofertada no quarto período, para o sétimo período, sem alterações de ementa 
e de carga horária, tendo como pré-requisito a Disciplina Administração da Produção II. 
 
  Art. 20 Modificar o período da Disciplina Planejamento da Produção 
Agroindustrial, atualmente ofertada no quarto período, para o oitavo período, sem 
alterações de ementa e de carga horária, tendo como pré-requisito a Disciplina 
Administração da Produção II. 
 
  Art. 21 Criar a Disciplina Direito Administrativo, com 60 horas aula, a 
ser ofertada no quarto período, tendo como pré-requisito a Disciplina Instituições de 
Direito Público e Privado. 
 
  Art. 22 Criar a Disciplina Contabilidade de Custos, com 60 horas aula, a 
ser ofertada no quarto período, tendo como pré-requisito a Disciplina Contabilidade 
Geral. 

 
  Art. 23 Criar a Disciplina Administração da Produção I, com 60 horas 
aula, a ser ofertada no quarto período, sem pré-requisito. 
 

Art. 24 Modificar o nome e período da Disciplina Pesquisa 
Mercadológica, atualmente ofertada no quinto período, para Pesquisa e Planejamento 
Mercadológico no Agronegócio, a ser ofertada no sexto período, tendo como pré-
requisito a Disciplina Marketing II, com alterações de ementa e sem alteração de carga 
horária. 
 
  Art. 25 Modificar o nome e período da Disciplina Sistemas de 
Informações Gerenciais, atualmente ofertada no quinto período, para Gestão da 
Informação, a ser ofertada no oitavo período, com alterações de ementa, sem alteração 
de carga horária e sem pré-requisito. 
 
  Art. 26 Excluir a Disciplina Ciências Políticas, com 60 horas aula, 
ofertada no quinto período. 
 

Art. 27 Modificar o nome da Disciplina Análise de Custos I para Análise 
de Custos, com alterações de ementa, tendo como pré-requisito a Disciplina 
Contabilidade de Custos, sem alteração de carga horária e período. 
 

Art. 28 Criar a Disciplina Organização e Processos, com 60 horas aula, a 
ser ofertada no quinto período, sem pré-requisito. 

 
Art. 29 Criar a Disciplina Administração Estratégica, com 60 horas aula, 

a ser ofertada no quinto período, sem pré-requisito. 
 
Art. 30 Modificar o nome e período da Disciplina Gestão de Sistemas 

Logísticos, atualmente ofertada no sexto período, para Logística, a ser ofertada no 
sétimo período, com alterações de ementa, sem alteração de carga horária e sem pré-
requisito. 

 



Art. 31 Modificar o nome da Disciplina Administração Financeira para 
Administração Financeira I, com alterações de ementa, sem alteração de carga horária e 
período, e sem pré-requisito. 

 
Art. 32 Modificar o nome da Disciplina Administração da Produção 

Agroindustrial para Administração da Produção II, com alterações de ementa, tendo 
como pré-requisito a Disciplina Administração da Produção I, sem alteração de carga 
horária e de período. 

 
Art. 33 Modificar o nome e período da Disciplina Administração de 

Recursos Humanos II, atualmente ofertada no oitavo período, para Gestão de Pessoas II, 
a ser ofertada no sexto período, com alterações de ementa, tendo como pré-requisito a 
Disciplina Gestão de Pessoas I, sem alteração de carga horária. 

 
Art. 34 Excluir a Disciplina Análise de Custos II, com 60 horas aula, 

ofertada no sexto período. 
 
Art. 35 Modificar o nome e período da Disciplina Mercados 

Internacionais, atualmente ofertada no sétimo período, para Mercados Internacionais no 
Agronegócio, a ser ofertada no nono período, sem alterações de ementa e de carga 
horária, e sem pré-requisito. 

 
Art. 36 Modificar o período da Disciplina Comercialização de Produtos 

Agroindustriais, atualmente ofertada no sétimo período, para o oitavo período, sem 
alterações de ementa e de carga horária, e sem pré-requisito. 

 
Art. 37 Modificar nome e período da Disciplina Elaboração e Avaliação 

de Projetos Agroindustriais, atualmente ofertada no sétimo período, para Elaboração e 
Avaliação de Projetos, a ser ofertada no nono período, com alterações de ementa, sem 
alteração de carga horária e sem pré-requisito. 

 
Art. 38 Modificar o nome da Disciplina Gestão Ambiental e da 

Qualidade para Gestão Ambiental e Responsabilidade Social, com alterações de ementa, 
sem alteração de carga horária e período, e sem pré-requisito. 

 
Art. 39 Excluir a Disciplina Administração Rural, com 60 horas aula, 

ofertada no sétimo período. 
 
Art. 40 Criar a Disciplina Administração Financeira II, com 60 horas 

aula, a ser ofertada no sétimo período, tendo como pré-requisito a Disciplina 
Administração Financeira I. 

 
Art. 41 Criar a Disciplina Economia Brasileira, com 60 horas aula, a ser 

ofertada no sétimo período, tendo como pré-requisito a Disciplina Teoria Econômica. 
 
Art. 42 Modificar o nome da Disciplina Direito Comercial para Direito 

Comercial e Tributário, com alterações de ementa, tendo como pré-requisito a 
Disciplina Instituições de Direito Público e Privado, sem alteração de carga horária e 
período. 
 

Art. 43 Excluir a Disciplina Estrutura dos Mercados Agroindustriais, 
com 60 horas aula, ofertada no oitavo período. 



 
Art. 44 Excluir a Disciplina Contabilidade Comercial e Gerencial, com 

60 horas aula, ofertada no oitavo período. 
 
Art. 45 Excluir a Disciplina Microeconômica, com 60 horas aula, 

ofertada no oitavo período. 
 
Art. 46 Criar a Disciplina Processo Decisório, com 60 horas aula, a ser 

ofertada no oitavo período, sem pré-requisito. 
 
Art. 47 Excluir a Disciplina Planejamento da Empresa Agroindustrial, 

com 60 horas aula, ofertada no nono período. 
 
Art. 48 Excluir a Disciplina Estrutura e Análise das Demonstrações 

Financeiras, com 60 horas aula, ofertada no nono período. 
 
Art. 49 Excluir a Disciplina Economia da Produção, com 60 horas aula, 

ofertada no nono período. 
 
Art. 50 Criar a Disciplina Cultura Organizacional, com 60 horas aula, a 

ser ofertada no nono período, sem pré-requisito. 
 
Art. 51 Transferir a Disciplina Orçamento Empresarial, atualmente 

ofertada no nono período, para o elenco de disciplinas optativas, sem alterações de 
ementa e carga horária, e sem pré-requisito. 

 
Art. 52 Excluir as seguintes disciplinas optativas: Pós-colheita de Frutos 

e Hortaliças, com 45 horas aula; Tópicos Especiais I, com 30 horas aula e Tópicos 
Especiais II, com 45 horas aula. 

 
Art. 53 Criar as seguintes disciplinas optativas: Abordagem sócio-

política das organizações, Empreendedorismo, e Gestão pela Qualidade, todas com 60 
horas aula e sem pré-requisito. 

 
Art. 54 Esta Resolução entra em vigor a partir desta data. 
 
 
 

Mossoró, 14 de junho de 2007. 
 
 
 
 

Josivan Barbosa Menezes 
Presidente 


