
 

 

Resolução n.º 21/2017 
 

 
Cria Grupo de Estudos de Administração 
Estratégica do Curso de Administração da 
Faculdade Campo Real. 

 
 
O Diretor Geral da Faculdade Campo Real, mantida pela UB Campo Real Educacional 
S.A., no uso de suas atribuições legais 

 
RESOLVE,  
 
Art. 1º Aprovar a criação do Grupo de Estudos de Administração Estratégica do Curso 
de Administração, cujo funcionamento e organização se darão nos termos de edital 
específico, em anexo a esta resolução, sob a responsabilidade do Professore Pedro Paulo 
Papi. 
 
 

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor a partir da presente data. 
 
 
Faculdade Campo Real, aos 16 dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete. 

 
 

Faculdade Campo Real, 
 

 
 
 

   Edson Aires da Silva 
   Diretor Geral 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Grupo de Estudos de Administração Estratégica 

Curso de Administração 

 

I. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS 

1.1. Tema do grupo de estudos: Administração Estratégica 

  

1.2. Órgão executor: Colegiado do Curso de Administração 

 

1.3. Professor Coordenador: Pedro Paulo Papi 

 

1.4. Local de realização: Faculdade Campo Real – Centro Empreendedor 

 

1.5. Breve justificativa teórica:  

  A Administração Estratégica estuda a organização e sua posição no mercado buscando 

elaborar cenários que possibilitem a tomada de decisão. Para Fernandes e Berton (2005) a 

“estratégia empresarial é o conjunto dos grandes propósitos, dos objetivos, das metas, das 

políticas e dos planos para concretizar uma situação futura desejada”. Para que a situação 

futura desejada seja atingida cabe ao administrador estratégico munir-se de dados e 

informações que subsidiem a escolha das estratégias, aproveitando as oportunidades e 

prevenindo as ameaças impostas pelo mercado. 

 Portanto, a pedra fundamental da Administração Estratégica é o Diagnóstico Estratégico, 

que de acordo com Oliveira (2014) é a análise interna e externa da empresa para identificar 

pontos fortes e pontos a melhorar da gestão, assim como oportunidades e ameaças do 

mercado, e alinhar estes pontos a identidade organizacional.  

 Diagnosticar as tendências do mercado em tempos de crise é uma vantagem crucial para 

empresas de todos os segmentos, assim, estudar e compreender o processo de administração 

estratégica auxilia no desenvolvimento e competitividade. 

  

1.6. Objetivos do grupo de estudos: Aprofundar conhecimentos sobre Administração 

Estratégica. Abordar a aplicabilidade das ferramentas da Administração Estratégica. Discutir 

estratégias empresariais para o cenário contemporâneo. 

 

II. CARACTERÍSTICAS DO GRUPO DE ESTUDOS 

2.1 Carga horária total: 30h 

 



 

 

2.2 Público-alvo: Acadêmicos matriculados a partir do 1º período do Curso de Administração 

da Faculdade Campo Real. 

 

2.3 Periodicidade: quinzenal. 

 

2.4 Período de funcionamento: março a junho de 2017 

 

2.5 Número de vagas: 10 para a graduação.  

 

2.6 Taxa de inscrição: 1kg de alimento não perecível 

 

2.7 Sistema de avaliação: elaboração de artigo científico que será adaptado à forma de resumo 

a ser apresentado no Encontro de Iniciação Científica de 2017. 

 

2.8 Metodologia: Encontro quinzenais em que serão expostos os temas e divididos os 

materiais para estudo. A exposição será feita pelos alunos participantes e também pelo 

professor coordenador. 

 

2.9 Cronograma de atividades:  

Data                         Hora  Atividade 

20 a 24/03 Inscrições (diretamente com o professor, por email: 

prof_pedropapi@camporeal.edu.br) 

A entrega do quilograma de alimento será na realização 

da prova. 

28/03                       18h30min Processo Seletivo – Prova 

30/03 Divulgação dos aprovados 

04/04                       9h 1º Encontro 

11/04                       9h 2º Encontro 

25/04                       9h 3º Encontro 

09/05                       9h 4º Encontro  

  Datas e horários de orientações devem ser definidos 

diretamente com os orientadores. 

Segundo Semestre Calendário divulgado oportunamente, adiantando-se que 

a entrega da 1ª versão dos artigos será no mês de 

setembro e a versão definitiva no mês de outubro, para 

correção final e apresentação de resumo no Encontro de 

Iniciação Científica em novembro. 

 

III. IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR 

3.1 Nome: Pedro Paulo Papi 

3.2 Maior titulação: Mestre 



 

 

3.3 Curso: Administração 

 

IV. REQUISITOS A SEREM PREENCHIDOS PELOS PARTICIPANTES DO GRUPO 

DE ESTUDOS 

- Estar regularmente matriculado no Curso de Administração. 

- Aprovação no processo seletivo inicial. 

 

V. INSCRIÇÕES 

  As inscrições se darão com o envio de e-mail para prof_pedropapi@camporeal.edu.br, 

informando: nome, curso e período. 

  A entrega do 1kg de alimento não perecível será no ato da realização da prova, 21 de março 

de 2017, às 18h30min, no Centro Empreendedor da Faculdade Campo Real. 

 

VI. DO PROCESSO SELETIVO 

Será realizada uma prova, referente a conhecimentos sobre os temas abrangidos pelo grupo 

de estudos, bem como baseada na leitura dos seguintes textos: 

 

FERNANDES, B. H. R; BERTON, L. H. Administração Estratégica: da competência 

empreendedora à avaliação de desempenho. São Paulo, Saraiva, 2005. 

MINTZBERG, H; AHLSTRAND, B; LAMPEL, J. Safári de Estratégia: um roteiro pela 

selva do planejamento. 2ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

MONTGOMERY, C. A. Estratégia: a busca da vantagem competitiva. Rio de Janeiro, 

Campus, 1998. 

OLIVEIRA, D. P. R.. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia e práticas. 32ª Ed. 

São Paulo: Atlas, 2014.  

PORTER, M. Competição: estratégias competitivas essenciais. Rio de Janeiro: Campus, 

1999. 

 

 A prova será composta de 2 a 5 questões relacionadas ao tema e serão selecionados os 10 

primeiros graduandos com as melhores notas e os 2 primeiros pós graduandos com as 

melhores notas. 

   

Guarapuava, 09 de março de 2017. 

 

Prof. Ms. Pedro Paulo Papi 

mailto:prof_pedropapi@camporeal.edu.br

