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Planejamento das Atividades de Ensino Remoto para a Disciplina Planejamento Estratégico 
(período de 15/09 a 28/09/2020) 

 

Professor: Adalberto da Cruz Lima Turma: Engenharia de Produção - 2016 
Disciplina: EI02054 – Planejamento Estratégico Carga Horária: 60 Horas 

 
Ementa: Análise ambiental. Diretrizes estratégicas. Objetivos estratégicos. Estratégia de implementação do 
planejamento. 
Observação-1: Todas as atividades planejadas, Vídeos, textos e Atividades Avaliativas e os Slides de aula em pdf estarão 
postados no SIGAA e também serão enviados para o e-mail da turma e grupos de whatsapp da disciplina e da turma. 

 
DATA ATIVIDADE PLANEJADA MEIO DE REALIZAÇÃO 

 
 
 
 
 

15/09/2020 

Vídeo sobre Planejamento Estratégico: O DONO DO 
JOGO in: 
https://www.youtube.com/watch?v=LgHQLXs6a4g 
(3horas) 
Texto: Metodologia Ativas 

Atividade assíncrona realizada onde os alunos irão 
assistir a um filme abordando tema das aulas 
correspondentes com links postados no SIGAA e 
com visualização no YouTube e texto para leitura. 

Apresentação da metodologia: Metodologias ativas: 
o que são, quais as mais famosas e como aplicar e a 
escolha de qual utilizar na disciplina. 
Introdução à Administração Estratégica: Evolução da 
administração estratégica; Natureza da 
administração estratégica; Processo do 
planejamento estratégico. (3horas) 

Atividade síncrona realizada via google meet no 
horário de 19 às 22 horas. 
O link de acesso para a reunião será enviado até 
18h30 deste dia para o grupo de whatsapp da 
disciplina e da turma. 

 
 
 
 

16/09/2020 

Leitura de texto com conceitos sobre processo de 
elaboração de um PE - ELABORAÇÃO DE UM 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA UMA 
EMPRESA DE SOFTWARE (3 horas) 

Atividade assíncrona realizada, onde os alunos 
irão ler o texto e debater sobre as etapas de 
elaboração do PE. 
O acesso a este material estará no SIGAA. 

Fundamentos para o planejamento estratégico; 

Questões especiais no planejamento estratégico, 
Análise do ambiente; Estabelecimento da diretriz 
organizacional; (3 horas) 

Atividade síncrona realizada via google meet no 
horário de 19 às 22 horas. 
O link de acesso para a reunião será enviado até 
18h30 deste dia para o grupo de whatsapp da 
disciplina e da turma. 

 
 
 
 

17/09/2020 

Desenvolvimento da análise sobre Ambiente 
Organizacional de empresas fictícias para 
apresentação em seminário em data definida pelo 
professor (3 horas) 

Atividade assíncrona onde a turma deverá 
desenvolver uma análise do ambiente 
organizacional de uma lista de empresas fictícias 
apresentadas pelo professor na última aula e 
disponibilizada no SIGAA. 

Discussão sobre o texto e avaliação participativa; 
Fundamentos de Marketing para o planejamento 
estratégico; Fundamentos de Operações para o 
planejamento estratégico; (3 horas) 

Atividade síncrona realizada via google meet no 
horário de 19 às 22 horas. 
O link de acesso para a reunião será enviado até 
18h30 deste dia para o grupo de whatsapp da 
disciplina e da turma. 

 

 
18/09/2020 

 

Preparação de slides para apresentação avaliativa 
como critério de avaliação do aluno. (2 horas) 

Atividade assíncrona realizada onde os alunos 
devem assistir a vídeo aulas correspondentes com 
links postados no SIGAA e com visualização no 
YouTube. 

Workshop para Avaliação Inicial (6 horas) 
Atividade síncrona realizada via google meet no 
horário de 16:00 às 18:30 e 19:30 as 22 horas. 

19/09/2020 SÁBADO 

http://www.youtube.com/watch?v=LgHQLXs6a4g


20/09/2020 DOMINGO 

 
 
 
 

21/09/2020 

Vídeo sobre Planejamento Estratégico: O JOGO DA 
IMITAÇÃO in: 

https://www.youtube.com/watch?v=2rGbCwyzQcU 
(3horas) 

Atividade assíncrona realizada onde os alunos irão 
assistir a um filme abordando tema das aulas 
correspondentes com links postados no SIGAA e 
com visualização no YouTube. 

 
Formulação da Estratégia, Implementação da 

Estratégia; Controle Estratégico e BSC. (3horas) 

Atividade síncrona realizada via google meet no 
horário de 19 às 22 horas. 
O link de acesso para a reunião será enviado até 
18h30 deste dia para o grupo de whatsapp da 
disciplina e da turma. 

 
 
 
 

22/09/2020 

Vídeo sobre Planejamento Estratégico: A FUGA DA 
GALINHA in: 

https://www.youtube.com/watch?v=DsYY5xdrwZs 
(3horas) 

Atividade assíncrona realizada onde os alunos irão 
assistir a um filme abordando tema das aulas 
correspondentes com links postados no SIGAA e 
com visualização no YouTube. 

Etapas para a prática do Planejamento Estratégico. 
(3 horas) 
Definir o negócio a ser estudado; definir a visão de 
futuro para o negócio; definir a missão da Empresa; 
definir os valores ou princípios da empresa. 

Atividade síncrona realizada via google meet no 
horário de 19 às 22 horas. 
O link de acesso para a reunião será enviado até 
18h30 deste dia para o grupo de whatsapp da 
disciplina e da turma. 

 
 
 
 

23/09/2020 

 

Leitura de texto PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
APLICADO ÀS ME - SEBRAE (3 horas) 

Atividade assíncrona realizada, onde os alunos 
irão ler o texto e debater sobre as etapas de 
elaboração do PE. 
O acesso a este material estará no SIGAA. 

 

Discussão sobre o texto “Planejamento Estratégico 
aplicado às ME” (3 horas) e Orientação para 

Atividade Avaliativa Final (1 hora) 

Atividade síncrona realizada via google meet no 
horário de 19 às 22 horas. 
O link de acesso para a reunião será enviado até 
8h30 deste dia para o grupo de whatsapp da 
turma. 

 
 
 
 
 
 

24/09/2020 

 

 
Preparação da Atividade Avaliativa Final – 

Elaboração de um Planejamento Estratégico para 
um Pequeno Negócio (4 horas) 

Atividade assíncrona realizada onde os alunos 
devem entregar para o professor, via email até as 
18 horas deste dia, a resolução do trabalho 
correspondente da Atividade Avaliativa Final 
(Valendo 10 pontos). 
O trabalho só será considerado entregue com os 
alunos receberem um email de confirmação de 
recebimento pelo professor. 

 
Orientação para Elaboração de um Planejamento 
Estratégico para um Pequeno Negócio (2 horas) 

Atividade síncrona realizada via google meet no 
horário de 19 às 21 horas. 
O link de acesso para a reunião será enviado até 
8h30 deste dia para o grupo de whatsapp da 
turma. 

 
 

25/09/2020 

 
Workshop – Apresentação de seminário para 

Avaliação Final (6 horas) 

Atividade síncrona realizada via google meet no 
horário de 16 às 21 horas. 
O link de acesso para a reunião será enviado até 
8h30 deste dia para o grupo de whatsapp da 
turma. 

26/09/2020 SÁBADO 

27/09/2020 DOMINGO 

 
 

28/09/2020 

 
Workshop – Apresentação de seminário para 

Avaliação Final (6 horas) 

Atividade síncrona realizada via google meet no 
horário de 16 às 21 horas. 
O link de acesso para a reunião será enviado até 
8h30 deste dia para o grupo de whatsapp da 
turma. 

A Nota: Conceito da disciplina será proveniente da média de pontos obtida com a Atividade Avaliativa Inicial, 
Apresentação de Seminários como Atividade Avaliativa Final. 

http://www.youtube.com/watch?v=2rGbCwyzQcU
http://www.youtube.com/watch?v=DsYY5xdrwZs

