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COMPETÊNCIAS ETIM DE ADMINISTRAÇÃO
Compreender e usar a língua portuguesa como geradora de significação e integradora da percepção,
organização e representação do mundo e da própria identidade.
Usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações, a outras culturas ou etnias e
para a comunicação interpessoal.
Entender e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos, expressões algébricas, expressões
geométricas, ícones, gestos etc.
Entender os princípios das tecnologias de planejamento, organização, gestão e trabalho de equipe para
conhecimento do indivíduo, da sociedade, da cultura e dos problemas que se deseja resolver.
1. Sintetizar a evolução histórica da Administração e sua aplicabilidade na Gestão Empresarial; 2. Analisar
planejamento estratégico, tático, operacional e plano diretor; 3. Interpretar o papel e funções do administrador
na organização; 4. Avaliar a importância dos procedimentos e das certificações de qualidade na organização.
1. Correlacionar os conceitos de Administração de Marketing, com a gestão e planejamento estratégico da
organização.
2. Analisar o mercado, identificando as necessidades dos consumidores, os segmentos de mercado, a
concorrência, a demanda total, a participação da empresa neste mercado; 3. Planejar e executar pesquisas de
mercado visando o planejamento de marketing; 4. Analisar adequadamente os efeitos das variáveis do
Marketing Mix (4Ps).
5. Coletar informações para o desenvolvimento de briefing; 6. Elaborar plano estratégico de marketing,
identificando público alvo, desenhando os produtos e serviços para atendê-lo; 7. Contextualizar as diferenças
entre a Comunicação Institucional e a Comunicação Publicitária; 8. Analisar os planejamentos e os
componentes mercadológicos; 9. Analisar o posicionamento da imagem da marca no mercado; 10. Identificar
os princípios do endomarketing e sua dimensão estratégica para a gestão empresarial; 11. Elaborar plano de
comunicação para diferentes mídias; 12. Avaliar, do ponto de vista socioambiental, áreas fronteiras de
desenvolvimento sustentável e da responsabilidade social.
1. Analisar os Códigos de Defesa do Consumidor, da legislação trabalhista, do trabalho voluntário e das regras
e regulamentos organizacionais; 2. Analisar procedimentos para a promoção da imagem organizacional.
3. Relacionar as técnicas e métodos de trabalho com os valores de cooperação, iniciativa e autonomia pessoal e
organizacional; 4. Analisar a importância da responsabilidade social e da sustentabilidade na formação
profissional e ética do cidadão.
1. Analisar sistemas operacionais e programas de aplicação necessários à realização de atividades na área
profissional.
2. Selecionar plataformas para publicação de conteúdo na internet e gerenciamento de dados e informações.
1. Identificar o perfil profissional/ pessoal da sua área de atuação; 2. Incorporar técnicas de atendimento ao
cliente, de gestão documental e do arranjo físico do ambiente de trabalho; 3. Executar atividades compatíveis
com a cultura organizacional.
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