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EMENTA 

Simulação Estratégica, metodologia de simulação, teoria e realidade empresarial, jogos de 

empresa, aperfeiçoamento gerencial, processo de ensino aprendizagem, capacitação 

empresarial, vivências organizacionais. Estratégias para pensar sistemicamente para 

desenvolver a maestria pessoal, para trabalhar com modelos mentais, para construir visão 

compartilhada e para aprendizado em equipe. 

OBJETIVOS 

Geral: 

Oportunizar a reflexão teoria prática e propiciar conhecimento sobre temas pertinentes a gestão 

estratégica, a partir de metodologias de simulação sobre a criação, o desenvolvimento e a 

expansão das empresas. 

Específicos: 

2.1. Definir os conceitos sobre simulação estratégica, aprendizagem e criatividade; 

2.2. Apresentar os conceitos e as ferramentas pertinentes à simulação estratégica; 

2.3. Apresentar a metodologia de simulação estratégica sobre criação e desenvolvimento de 

empresas; 

2.4. Apresentar os conceitos e as ferramentas de negociação e liderança a partir da elaboração 

de casos de empresas. 

CONTEÚDO DO ENSINO/APRENDIZAGEM 

Conteúdo Programático: 

I Simulação Estratégica - conceitos, definições, necessidades e paradigmas; 

II - Metodologia de simulação – participativa, dinâmica, flexível e relacionada com a realidade;  

III - Teoria e realidade empresarial – Reflexões teóricas e entendimento da realidade 

empresarial, entendimento da aplicação teórica.  

IV - Jogos de empresa – gerenciamento de atividade econômica complexa, modelagem 

computadorizada, pensamento sistêmico, tomada de decisão, jogos estratégicos. 

V - Vivências organizacionais. aperfeiçoamento gerencial, processo de ensino aprendizagem, 

simulações.  

VI –Organizações aprendizes, capacitação empresarial, qualificação, produtividade e qualidade. 

VII - Estratégias para pensar sistemicamente, para desenvolver a maestria pessoal, para 

trabalhar com modelos mentais, para construir visão compartilhada e para aprendizado em 

equipe. 

XI – Elaboração de caso de uma empresa e resolução de problemas. 

ESTRATÉGIAS DE DO ENSINO/APRENDIZAGEM 

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS NO ENSINO PRESENCIAL Período 

• Aulas expositivas e dialogadas com utilização de slides e projetor. 

• Debates em sala de aula e exercícios de fixação de conteúdo; 
De 11 de 

fevereiro até 10 
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de março de 

2020. 

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS NO ENSINO REMOTO (ARE/ERE) Período 

• Aulas dialogadas com utilização slides em sala virtual (zoom meeting). 

• Estudos e atividades dirigidas para fixação de conteúdo via plataforma 

SIGAA, YOU TUBE, Plataformas de Jogos de Empresas, livros, texto, 

filmes, painéis e seminários; 

Elaboração, em grupo, de um caso de uma empresa de Porto Velho, 

considerando a resolução de problemas enfrentados com a COVID-19, com 

aplicação de teorias estudadas, por meio das técnicas de aprendizagem 

baseada em problemas 

De 20 de outubro 

até 31 de 

dezembro de 

2020. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS NO ENSINO REMOTO (ARE/ERE) 

• Plataforma SIGAA 

• Plataforma ZOOM MEETING 

• Plataforma YOU TUBE 

AVALIAÇÃO 

ITEM ATIVIDADE MODALIDADE PESO  

1 Estudos/Tarefas Dirigidos (as)  ARE/ERE 50% 

2 Elaboração de caso e resolução de problemas ARE/ERE 50% 

Recuperação: Ao final da disciplina, aqueles alunos que não obtiverem conceito suficiente para 

aprovação, poderão realizar uma avaliação substitutiva, desde que em conformidade com a 

RESOLUÇÃO Nº 253, DE 08 DE SETEMBRO DE 2020, Art. 2º, IV -. 

CONTEÚDO E CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
MODALIDADE DE 

ENSINO 

DIA/MÊS 

Nº AULA - 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PRESENCIAL CH 

11/02 – 1 
Apresentação do Plano de aula da disciplina, da 

metodologia e avaliação de aprendizagem. Presencial 
4 

H/A 

18/02 – 2 Expositiva sobre os conceitos e discussão sobre 

aplicações de simulação estratégica. 
Presencial 

4 

H/A 

03/03 – 3 
Expositiva sobre definições, necessidades e 

paradigmas de simulação estratégica.  
Presencial 

4 

H/A 

10/03 - 4 Painel sobre texto Modelo de simulação aplicado ao conceito 

da produção 
Presencial 

4 

H/A 

DIA/MÊS 

Nº AULA - 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ENSINO 

REMOTO 
CH 

20/10 – 5 

(Retorno às aulas) – Conversa sobre aprendizados 

no início do semestre 2020.1 

Simulação Estratégica - conceitos, definições, 

necessidades e paradigmas; 

Exercício: texto, vídeo, fórum e questões 

Atividades 

síncronas (2h) 

Atividades 

Assíncronas 

(4h) 

 

6H 
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27/10 – 6 

Metodologia de simulação – participativa, 

dinâmica, flexível e relacionada com a realidade  

Exercício: texto, vídeo, fórum e questões 

Atividades 

síncronas (2h) 

Atividades 

Assíncronas 

(4h) 

 

6H 

03/11 –7 

Teoria e realidade empresarial – Reflexões 

teóricas e entendimento da realidade empresarial, 

entendimento da aplicação teórica.  

Exercício: texto, vídeo, fórum e questões 

Atividades 

síncronas (2h) 

Atividades 

Assíncronas 

(4h) 

6H 

10/11 – 8 

Jogos de empresa – gerenciamento de atividade 

econômica complexa, modelagem 

computadorizada, pensamento sistêmico, tomada 

de decisão, jogos estratégicos. 

Exercício: texto, vídeo, fórum e questões 

Atividades 

síncronas (2h) 

Atividades 

Assíncronas 

(4h) 

6H 

17/11 – 9 

Jogos de empresa – gerenciamento de atividade 

econômica complexa, modelagem 

computadorizada, pensamento sistêmico, tomada 

de decisão, jogos estratégicos. 

Exercício: texto, vídeo, fórum e questões 

Atividades 

síncronas (2h) 

Atividades 

Assíncronas 

(4h) 

6H 

24/11 – 10 

Vivências organizacionais. aperfeiçoamento 

gerencial, processo de ensino aprendizagem, 

simulações.  

Exercício: texto, vídeo, fórum e questões 

Atividades 

síncronas (2h) 

Atividades 

Assíncronas 

(4h) 

6H 

01/12 - 11 

Organizações aprendizes, capacitação empresarial, 

qualificação, produtividade e qualidade. 

Exercício: texto, vídeo, fórum e questões 

Atividades 

síncronas (2h) 

Atividades 

Assíncronas 

(4h) 

6H 

8/12 – 12 

Estratégias para pensar sistemicamente, para 

desenvolver a maestria pessoal, para trabalhar com 

modelos mentais, para construir visão 

compartilhada e para aprendizado em equipe. 

Exercício: texto, vídeo, fórum e questões 

Atividades 

síncronas (2h) 

Atividades 

Assíncronas 

(4h) 

6H 

15/12 – 13 

Estratégias para pensar sistemicamente, para 

desenvolver a maestria pessoal, para trabalhar com 

modelos mentais, para construir visão 

compartilhada e para aprendizado em equipe. 

Exercício: texto, vídeo, fórum e questões 

Atividades 

síncronas (2h) 

Atividades 

Assíncronas 

(4h) 

6H 

22/12 – 14 

Elaboração de caso de uma empresa e resolução 

de problemas  

Apresentação caso de empresa em sala virtual 

Atividades 

síncronas (2h) 

Atividades 

Assíncronas 

(4h) 

6H 

TOTAL 80H 
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I – BÁSICA 
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III ESTUDOS DIRIGIDOS 

1- A Simulação Estratégica do Processo de Ensino/Aprendizagem – Os Jogos de Empresa. 

Bemardo Calixto Knabben.  Rodrigo Do Amaral Ferrari Udesc. 

2- Modelagem e Simulação: Poderosa Ferramenta para a Otimização de Operações Logísticas 

Leonardo Sanches de Carvalho (UFBA). SENAI CIMATEC. 

3- Simulação de Cenários e Formulação de Estratégias Competitivas: o Caso do Atacado 

Liderança. Revista Gestão & Tecnologia e-ISSN: 2177-6652. http://revistagt.fpl.edu.br/. 2012. 

4- A Simulação Estratégica como alternativa de treinamento para a tomada de decisão. 

Bernardo Calixto Knabben e Rodrigo do Amaral Ferrari. Revista de Negócios, 1996. 

5 - Casos de Ensino em Administração - Sylvia Maria Azevedo Roesch, RAC, v. 11, n. 2, 

Abr./Jun. 2007: 213-234 

VÍDEOS E FILMES DE APOIO 

 

1 
https://www.youtube.com/watch?v=rYmvXdnSI1k 

2.Sociedade dos Poetas Mortos - filme completo dublado em português 
https://www.youtube.com/watch?v=Q7xtao4fU64 

3. filmes online FOME DE PODER dublado em português 
https://www.youtube.com/watch?v=Avp9M6xqaWQ 

4. Walt Antes do Mickey – Dublado - Filme completo em português 
https://www.youtube.com/watch?v=Dgk6ExjjXOs 

5. Steve Jobs O Filme Completo Dublado 
https://www.youtube.com/watch?v=YNrbyRA5d14 

6. A Rede Social - Filme Completo (Dublado) 2010 

 

LIVROS PARA PAINÉIS 

1 - COMO CHEGAR AO SIM (William Ury e Roger Fisher) – toda a turma 

Grupos 

2 - Monge e o Executivo  

3 - Café com eficiência 

4 - Liderança Radical 

5 - Quem mexeu no meu queijo 

(contato: mariluce@unir.br) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zR8fpfJiHdE 

 1.Vídeo Introdução à teoria dos jogos. explicando o dilema do prisioneiro  
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https://www.youtube.com/watch?v=rYmvXdnSI1k
https://www.youtube.com/watch?v=Avp9M6xqaWQ
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