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PLANO DE ENSINO 

 
 
Curso/Período: Ciências Contábeis  
Disciplina:  FIN0068GV – Consultoria Empresarial  
Professor(a): Schirley M. Policário 
Semestre/Ano: 2º/2019 
Carga horária: 60 h.a.  
EMENTA 

Conceitos básicos. Características do trabalho de consultoria empresarial.   Perfil do consultor empresarial. Ética 
empresarial. Mudança organizacional e consultoria empresarial: definições estratégicas – negócio, mercado, 
clientes e produtos; essência e gerência da mudança. Estratégias. Estudo de viabilidade. Consultoria Empresarial. 
 

OBJETIVOS 

Objetivo geral: 

Formar profissionais capazes de aliar a competência profissional, científica e humanística para atuarem em 
diferentes contextos organizacionais e sociais com ética, responsabilidade social e ambiental. 
 
 Objetivos específicos:  

Apresentar a forma de atuação e as ferramentas associadas à atividade de consultoria empresarial; 
Desenvolver por meio das atividades o Senso crítico e capacidade de contextualização; desenvolvimento pessoal; 

trabalho em equipe; Capacidade de identificar, analisar e solucionar problemas.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – Conceitos básicos; 
II- O consultor: estilos, carreiras, habilidades, marketing pessoal. 
III- Ética empresarial. 
IV. A atividade de consultoria: tendências contemporâneas, tipo de consultoria. 
Tipos de Consultoria: 
* Consultoria interna e externa; 
* Consultoria empresarial. 
V - Características do trabalho de consultoria empresarial. 
VI- Mudança organizacional e consultoria empresarial: definições estratégicas – negócio, mercado, clientes e 
produtos; essência e gerência da mudança. 
VII- Estratégias , planejamento estratégico. 
VII - Estudo de viabilidade. 

 

AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES E ATITUDES  

Aula expositiva, exposição dialogada, seminário, debate, discussão em grupos, apresentação de trabalho, visitas 
técnicas, simulação de prática, exercícios e atividades práticas, etc.  
 

MÉTODOS DE ENSINO E INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS 

Lousa, projetor multimídia, jornais, amostras, Visitas técnicas, Vídeos (documentário, filmes), etc.  

ESTRATÉGIAS AVALIATIVAS 
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 A avaliação do desempenho na disciplina será obtida através de um processo contínuo e sistemático, 

envolvendo os resultados de verificações:  

• Avaliações – matéria cumulativa  

• Apresentação (oral e escrita) de trabalho (individual e grupo)  

• Exercícios em sala e extraclasse no decorrer do semestre. 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Este Plano de Ensino permite a transparência do planejamento da disciplina, numa definição realista, geral e 

objetiva do curso, podendo sofrer alterações que possibilitem ajustes de ordem complementar à formação 


