
  
 

RELATÓRIO DAS ALTERAÇÕES PARA O ANO DE 2015 
 

Curso: ADMINISTRAÇÃO 
 
 
 
a) criação de disciplina obrigatória 
   
a.1) LES0418 Estratégia em Organizações – obrigatória – 4-0 -  6º sem. – req. 
LES0318 Marketing II 
Adaptação: para ingressantes a partir de 2013. 
 
 
b) substituição de disciplina obrigatória   
 
de:   LES0130 Problemas de História e Metodologia da Ciência – 2-0 – 2º sem. – req. 
LES0170 Introdução à Filosofia para Administração  
por:   LES0124 Métodos em Pesquisa – obrigatória – 2-1 – 2º semestre – sem 
requisito 
Adaptação: para ingressantes a partir de 2015 (alunos atrasados ou reprovados na 
LES0130 cursarão a LES0124, em substituição) 
 
c) alteração de nome 
 
c.1) LES0108 de: Fundamentos de Administração – obrigatória – 4-0 – 1º sem. para: 
Fundamentos e Teoria Geral da Administração 
 
c.2) LES0760 de: Administração da Logística e Cadeia de Suprimentos – 4-0 – 5º 
sem. para: Administração de Logística e da Cadeia de Suprimentos. 
 
 
d)  alteração de semestre 
 
d.1) LES0684  Análise de Decisões e Administração de Riscos  – obrigatória – 4-1 
De 7º para 6º sem.  
 
 
e) alteração de créditos e outras alterações  
 
e.1) LES0470 Mercado de Capitais – obrigatória - 6º sem.  
de 4-0 para 2-1 
Programas analítico/resumido e avaliação da aprendizagem. 
 
 
f)  alterações diversas (objetivos,  programas resumido/analítico, avaliação da 
aprendizagem e bibliografia) 
 
f.1 ) LES0160 Matemática Aplicada a Finanças – obrigatória – 2-0 - 1º sem.  
Bibliografia.  
 
f.2) LES0208 Marketing I – obrigatória – 4-0 – 2º sem. 
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Avaliação da aprendizagem e bibliografia básica.   
 
f.3) LES0237 Sociedade, Cultura e Natureza  – obrigatória – 4-1 –4º sem. 
Bibliografia.   
 
f.4) LES0255 Ambiente e Sociedade – optativa – 4-1 – 7º sem. 
Bibliografia.   
 
f.5) LES0310 Economia e Política Agrícola – optativa – 4-0 –8º sem. 
Avaliação da aprendizagem.  
 
f.6) LES0521 Antropologia da Alimentação – optativa – 4-2 – 7º sem. 
Avaliação da aprendizagem.     
 
f.7) LES0556 Teoria Macroeconômica I – obrigatória – 4-0 – 3º sem. 
Avaliação da aprendizagem.     
 
f.8) LES0561 Economia Brasileira Contemporânea – optativa - 4-0 – 6º sem. 
Objetivos, programas analítico/resumido e bibliografia.  
 
f.9) LES0665 Contabilidade e Análise de Demonstrações Financeiras – obrigatória -  

4-0 –  1º sem. 
Programa analítico, avaliação da aprendizagem e bibliografia.  

 
f.10) LES0666 Desenvolvimento Econômico e Social – optativa -  4-0 –  7º sem. 

Objetivos, programa analítico, avaliação da aprendizagem e bibliografia.  
 
f. 11) LES1111 Multimeios e Comunicação – optativa – 4-1 – 7º sem. 
Programas analítico/resumido e bibliografia.  
 
 
g) alteração em disciplina requisito 
 
g.1) a disciplina obrigatória  LES0777 Trabalho de Conclusão de Curso I – 2-6 – 7º 
sem. teve a disciplina requisito LES0130 Problemas de História e Metodologia da 
Ciência  substituída por LES0124 Métodos em Pesquisa. 
 

 
h) alteração no nº de créditos exigidos à conclusão do curso 
 
- de 190 para 194. 
 
 
IMPORTANTE:  NO ANO DA MUDANÇA DO REQUISITO, O ALUNO PODERÁ VALER-

SE DO REQUISITO ANTERIOR. 


