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I.

APRESENTAÇÃO

1.1.

Denominação do Curso
Curso de Graduação em Administração, modalidade bacharelado.

1.2.

Regime de Matrícula
Seriado semestral

1.3.

Turnos de Funcionamento
Matutino e Noturno

1.4.

Duração do Curso
A matriz curricular do Curso de Graduação em Administração da FAPAL tem

carga horária de 3000 horas, a serem cumpridas com um limite mínimo de
integralização de 4 (quatro) anos e máximo de 6 (seis) anos, sem que o aluno tenha
que realizar novo processo seletivo e aproveitamento de estudos.
1.5.

Base Legal
A Administração foi regulamentada como profissão de nível superior no Brasil

em 1965 pela Lei nº 4769 de 09/09/1965, fixando-se oficialmente um currículo de
Administração para estabelecer os direitos de exercício profissional.
O presente Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Graduação em
Administração foi concebido com base na Lei n° 9.394/96, que institui as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional; na Resolução CNE/CES n° 04/2005, que estabelece
as

Diretrizes

Curriculares

Nacionais

para

os

Cursos

de

Graduação

em

Administração; na Resolução CNE/CES n° 02/2007, que dispõe sobre carga horária
mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de
graduação, bacharelados, na modalidade presencial; na Resolução CNE/CES n°
03/2007, que dispõe sobre procedimentos relativos à hora/aula; no Decreto n°
5.626/2005, que trata da oferta da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; na Lei n°
11.788/2008 que trata dos estágios curriculares obrigatórios e não obrigatórios; no
Parecer CNE/CP 003/2004 que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura
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Afro-Brasileira e Africana; no Decreto Nº 4.281, de 25 de junho de 2002 que
regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 que institui a Política Nacional de
Educação Ambiental; e no Decreto n° 5.296/2004, que institui a observância de
infraestrutura institucional com plenas condições de acessibilidade para portadores
de necessidades especiais.
II.

DADOS INSTITUCIONAIS

2.1.

Perfil Institucional
A Faculdade de Palmas – FAPAL até o ano de 2017, era mantida pela

Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – ASSUPERO,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede na Avenida Paulista,
nº 900, 1º andar, Bela Vista, São Paulo, Estado de São Paulo, com Estatuto
registrado e protocolado em microfilme no Quarto Cartório de Títulos e Documentos
de São Paulo, em 04/02/2004, sob o nº 477.740, cadastrada no CNPJ sob o nº
06.099.229/0001-01.
A partir de janeiro de 2018, foi aprovada a transformação do tipo jurídico da
ASSUPERO de associação sem fins lucrativos para Sociedade Simples Limitada
sob a denominação de ASSUPERO ENSINO SUPERIOR S/S LTDA, cuja ata
encontra-se registrada no 4º Registro de Pessoas Jurídicas da Capital sob nº
669752, de 22 de janeiro de 2018, com manutenção do mesmo CNPJ nº
06.099.229/0001-01.
Em 06 de julho de 2018, após registro na JUCESP, sob NIRE nº 35231136039, ocorreu a transformação do tipo societário para ASSUPERO ENSINO SUPERIOR
LTDA, permanecendo o mesmo CNPJ nº 06.099.229/0001-01.
Com a transformação, a ASSUPERO passou à categoria administrativa de
mantenedora com fins lucrativos. A SERES/MEC já efetuou a alteração no cadastro
do sistema e-MEC.

2.2.

Histórico da IES
O Instituto Palmas de Ensino Superior – IPES, ora denominado Faculdade

de Palmas – FAPAL, conforme Portaria SESu/MEC nº 738, publicada no DOU em
18/06/10, com endereço de funcionamento situado na Q 402 Sul Av. NS B, s/n, conj.
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02, lotes 07/08, Plano Diretor Sul, em Palmas, Estado do Tocantins, foi credenciado
pela Portaria nº 3.762, publicada no DOU em 23/12/02, e recredenciado pela
Portaria nº 627, publicada no DOU em 23/07/2014, e oferece os seguintes cursos de
graduação: Administração, reconhecido pela Portaria nº 846, publicada no DOU em
07/08/2017; Biomedicina, autorizado pela Portaria nº 423, publicada no DOU em
13/06/18; Ciências Contábeis, Comunicação Social e Turismo, reconhecidos pela
Portaria nº 939, publicada no DOU em 21/11/06; Direito, reconhecido pela Portaria
nº 937, publicada no DOU em 25/08/17; Educação Física (licenciatura),
reconhecido pela Portaria nº 294, publicada no DOU em 11/07/16; Enfermagem,
reconhecido pela Portaria nº 493, publicada no DOU em 30/06/15; Farmácia,
autorizado pela Portaria nº 704, publicada no DOU em 05/10/15; Pedagogia,
autorizado pela Portaria nº 942, publicada no DOU em 23/11/06. Também são
oferecidos Cursos Superiores de Tecnologia em Comércio Exterior e Gestão de
Recursos Humanos, autorizados pela Portaria nº 503, publicada no DOU em
13/09/07; Estética e Cosmética, autorizado pela Portaria nº 13, publicada no DOU
em 29/01/16; Gestão de Turismo, autorizado pela Portaria nº 411, publicada no
DOU em 15/06/07; Gestão Hospitalar, autorizado pela Portaria nº 166, publicada no
DOU em 14/04/08; Marketing, autorizado pela Portaria nº 503, publicada no DOU
em 13/09/07; Processos Gerenciais, autorizado pela Portaria nº 492, publicada no
DOU de 31/08/07.
Os pedidos de reconhecimento do curso de graduação em Farmácia e do
Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética encontram-se em
tramitação junto à SERES/MEC.
O pedido de autorização do curso de graduação em Psicologia encontra-se
também em tramitação junto à SERES/MEC.
2.3.

Missão Institucional
Conforme citado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) atualmente

em vigor na FAPAL, a missão de uma Instituição de Ensino Superior está
intrinsecamente relacionada a um compromisso permanente com princípios e
propósitos que lhe imprimam um caráter, diferenciando-a de outras instituições
congêneres.
A Faculdade de Palmas - FAPAL tem como missão “investir em um processo
de ensino e aprendizagem que capacite os seus egressos a atenderem às
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necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com
competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas
de atuação. Para alcançar esse objetivo, a Instituição promove a educação superior,
integrando o ensino e a extensão, com o intuito de formar sujeitos empreendedores
e comprometidos com o autoconhecimento, a transformação social, cultural, política
e econômica do estado e da região” (PDI, p.9).
Seu dever é orientar e desenvolver iniciativas que aumentem a qualidade do
Ensino e com ela a formação de sujeitos responsáveis, comprometidos com o seu
autodesenvolvimento e com o progresso da sociedade. Para tanto, partilha dessa
responsabilidade com os ingressos, os egressos e com as organizações locais.
Nesse sentido, a Instituição objetiva ser locus de referência no estado, assumindo o
compromisso institucional de promover o desenvolvimento educacional da região e
participar da inserção dos egressos no mercado de trabalho. A Instituição entende
que, na interação dinâmica com a sociedade, em geral, e com o mercado de
trabalho, em particular, define os seus campos de atuação acadêmica presentes e
futuros.
Reconhecendo a crescente importância do conhecimento para a formação de
sujeitos e para o processo de desenvolvimento da sociedade, a FAPAL pretende
produzi-lo através da articulação do ensino com a extensão a partir da análise da
realidade social, econômica, política e cultural local, buscando compreender melhor
e mais profundamente a realidade que seu egresso irá contribuir para transformar.
Nesse sentido, esta Instituição tem como diretriz uma formação que combina e
equilibra o desenvolvimento técnico e humanístico e que promove a visão sistêmica
do estudante.
Não obstante, o processo de formação do profissional deve abranger uma
série de compromissos com a realidade social enquanto sujeito partícipe de sua
construção qualitativa, ao mesmo tempo em que assumirá o exercício profissional na
direção da resolução dos problemas locais e regionais.
Para realizar essa missão, a Instituição também parte da necessidade de que,
enquanto agência promotora de educação superior, deva ser possuidora de uma
política de graduação rigorosa, sólida e articulada organicamente a um projeto de
sociedade e de educação.
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2.4.

Estrutura Organizacional
A estrutura organizacional da Instituição está apoiada em órgãos colegiados,

executivos e suplementares. Os órgãos colegiados e executivos organizam-se em
dois níveis de decisão:
•

Órgãos de Administração Superior: Conselho Acadêmico e Diretoria;

•

Órgãos

de

Administração

Acadêmica:

Coordenação

Pedagógica,

Colegiado de Curso, Coordenação de Curso e NDE.
Essa estrutura é auxiliada nas suas atribuições e competências pelos Órgãos
Suplementares: Secretaria, Biblioteca, Administração, Tesouraria, Contabilidade e
Manutenção.
Poderão integrar a estrutura organizacional da FAPAL outros órgãos de
natureza didático-científica, cultural e técnico-administrativa.
2.4.1.

Organograma Institucional e Acadêmico
O Organograma Institucional é apresentado na página a seguir.
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III.

ORGANIZAÇÃO DO CURSO
O curso busca apresentar as transformações culturais, políticas e sociais que

influenciam o desenvolvimento da sociedade e promove uma atuação crítica e
questionadora do aluno. Assim, valoriza-se a pluralidade de pensamento,
entendendo o conflito de ideias como fecundo e importante para a formação
pretendida.
O planejamento das ações pedagógicas seguirá os ditames hierárquicos em
relação à legislação vigente e às orientações da Faculdade de Palmas, mas
procurará construir elementos que se aproximem da realidade geopolítica do
campus, a fim de formar os profissionais cujos perfis sejam adequados para interagir
em diferentes contextos.
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3.1.

Contexto Educacional
O Curso de Administração privilegia a formação profissional, respondendo às

demandas do nosso tempo e antecipando o futuro, acompanhando a evolução dos
acontecimentos

e

as

necessidades

sociais

deste

século,

por

meio

da

interdisciplinaridade, da aproximação da teoria à prática, da atenção dada ao caráter
generalista do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e à diversidade característica da
localização do campus, conforme previsto na organização curricular.
Ainda, o Curso de Administração, de acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais, visa formar administradores competentes e compromissados em
compreender as organizações e suas questões científicas, técnicas, sociais e
econômicas da produção, bem como desenvolver e gerenciar suas competências e
habilidades, em consonância com os objetivos da IES e do PPC.
O alinhamento conceitual do curso de Administração é baseado nos critérios
de excelência de gestão da Fundação Nacional da Qualidade, entidade privada e
sem fins lucrativos, criada em 1991 por representantes de 39 organizações
brasileiras dos setores público e privado com o objetivo de disseminar os
fundamentos da Excelência em Gestão para o aumento de competitividade das
organizações e do Brasil.
Atendendo a esse apelo, o Curso de Graduação em Administração preenche
uma lacuna existente no mercado ao formar profissionais para o contexto regional e
cultural, social e econômico em que se encontra inserido, que se integra às
organizações e às instituições público e privadas, promovendo, a partir de atuação
fundamentada em conhecimentos teóricos e em princípios e condutas éticas.
Por outro lado, ao aceitar em seu campus, alunos provenientes de contextos
socioeconômicos e culturais muito diferentes e com habilidades também diversas,
abre espaços de interlocução entre as diferenças, promove a inclusão dos indivíduos
na vida universitária e acena com as possibilidades de ascensão cultural, social e
econômica.
Se a ação pedagógica é um ato político, ao desenvolver o pensamento crítico,
exercitar a criatividade e capacitar os próprios alunos para a realização de diversas
leituras do mundo e dos sujeitos do seu tempo, o processo ensino-aprendizagem
promove uma transformação do próprio aluno e seus efeitos se estendem para além
dos muros acadêmicos.
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Deste modo, o Curso de Administração da FAPAL se propõe a promover a
formação atualizada dos alunos para uma sociedade em constante mudança, por
meio do ensino de qualidade que utiliza tecnologias adequadas aos seus projetos. A
finalidade maior é promover o desenvolvimento do potencial dos alunos,
estabelecendo metas que possibilitem a inserção do egresso no mercado de
trabalho em condições de competir de modo empreendedor na solução dos
problemas com os quais for confrontado.
3.2.

Relevância Social do Curso de Graduação em Administração
Os desafios do mundo contemporâneo, colocados pelas mudanças

tecnológicas, culturais, sociais e econômicas, exigem que os profissionais
compreendam o ambiente de inserção das organizações, e sejam capazes de
assimilar novas informações e apresentar flexibilidade intelectual e adaptabilidade
contextualizada.
Os diversos efeitos produzidos, pelas rápidas transformações, na vida
cotidiana dos indivíduos e das organizações exigem novas competências e
habilidades, que contribuam para o desenvolvimento da capacidade de transferir
conhecimentos de vida e de experiência no ambiente organizacional.
O profissional de Administração, que tem capacidade para elaborar,
implementar e consolidar projetos, é figura imprescindível nessa construção. Formar
administradores competentes, teórica e tecnicamente, e sensíveis à diversidade e
necessidades existentes nas organizações é uma demanda reconhecida.
3.2.1.

Metas do Plano Nacional de Educação – PNE
Segundo o Plano Nacional de Educação, a manutenção das atividades de

pesquisa e extensão típicas das universidades, e o suporte necessário para o
desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do país, não será possível sem o
fortalecimento do setor público. Entretanto, de 1994 para cá, segundo dados do
Censo da Educação Superior 2017, o número de alunos matriculados alcançou
75,3% nas instituições privadas, contra 15,8% nas federais, 7,7% nas estaduais e
1,2% nas municipais, o que indica paralelamente que a expansão do setor privado
deve continuar desde que garantida a qualidade, o que vem acontecendo a partir da
década de setenta pelo oferecimento de 91,7% das vagas novas do ensino superior.
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As metas que fizeram parte do PNE no período de 2001 a 2010, traçaram os
seguintes objetivos: oferecer vagas de ensino superior para 30% dos jovens na faixa
etária de 18 a 24 anos, elevando a taxa líquida de matrículas; diminuir as
desigualdades de oferta de vagas entre as diferentes regiões do país; estabelecer
sistema interativo de educação a distância; assegurar efetiva autonomia didática,
científica, administrativa e de gestão financeira para universidades públicas;
institucionalizar sistema de avaliação interna e externa que englobe os setores
público e privado; instituir programas de fomento para as instituições de educação
superior constituírem sistemas próprios e articulados de avaliação; diversificar o
sistema, favorecendo e valorizando estabelecimentos não universitários que
atendam clientelas específicas; estabelecer, em nível nacional, diretrizes curriculares
que assegurem a necessária flexibilidade e diversidade; incentivar a criação de
cursos noturnos.
Em 2014 foi aprovado um novo PNE para o período 2014-2024 pela Lei nº
13.005/2014. Essa proposta foi amplamente debatida na Conferência Nacional de
Educação – CONAE no ano de 2010, pelo Poder Executivo, o Congresso Nacional,
Conselhos e fóruns de educação institucionais, Movimentos Sociais, Sociedade civil
(gestores), Sociedade civil vinculada ao setor privado na área educacional e demais
organizações da sociedade civil voltadas à formulação de políticas públicas. Foram
definidas diretrizes e estratégias de ação para este novo PNE.
Isso posto, o novo PNE apresenta dez diretrizes, que preveem:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade do ensino;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país;
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VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em
educação como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que assegure
atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e
à sustentabilidade socioambiental.
O Plano Nacional de Educação estabelece vinte metas para educação nos
próximos dez anos, e deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios (Pnad), o censo demográfico e os censos nacionais da educação
básica e superior mais atualizados, disponíveis na data da sua publicação.
O Curso de Administração da FAPAL se adere ao referido PNE 2014-2024,
em especial para atendimento da meta 12, do acesso à educação superior, que trata
da elevação das taxas bruta e líquida de matrícula na Educação Superior da
população de 18 a 24 anos. Considerando que o Censo da Educação Superior
MEC/INEP 2017 indica que os cursos de graduação presencial tiveram crescimento
de 3,0% em relação a 2016, o oferecimento do Curso de Administração da FAPAL
integra-se perfeitamente, portanto, no contexto educacional brasileiro, tanto atual
quanto de cenário futuro.
As seguintes metas do PNE estão atreladas aos propósitos da FAPAL na
medida em que buscam:
• elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a
alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para
as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais
pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (meta 8).
• elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa
líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta
(meta 12).
Esse novo PNE, por estabelecer uma política de Estado, deve ser tratado como
principal prioridade pelo Estado e pela sociedade brasileira. Deverá, também,
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propiciar a correção das deficiências e lacunas do Plano anterior (que vigorou entre
2001 e 2010), bem como contribuir para o aprimoramento e avanço das políticas
educacionais em curso no País, e muito contribuirá para a superação da visão
fragmentada que tem marcado a organização e a gestão da educação nacional.
3.2.2.

Caracterização Regional da Área de Inserção do Curso de
Administração
O Curso de Graduação em Administração da FAPAL propõe-se a tarefa de

transformar a base do capital humano em contingente profissional ético,
incentivando continuamente seu engajamento no desenvolvimento socioeconômico
da região, a partir de ações de cidadania e de responsabilidade social, levando em
consideração a cultura regional no qual está inserido.
O município de Palmas possui extensão territorial de 2.219 km2, sendo a
última cidade do século XX completamente planejada, já que nasceu e foi projetada
desde o início para ser a capital do estado. A população de Palmas é hoje estimada
em 286.787 habitantes, de acordo com o IBGE. Nos últimos anos, o
desenvolvimento econômico do município, de certa forma, tem contribuído para a
atração de um contingente populacional proveniente de diversas partes do país.
Esta corrente migratória se deve à expectativa gerada com o surgimento de
oportunidades de negócios e empregos em função da implantação do estado e da
capital.
Hoje

Palmas

se

transformou

numa

cidade-polo

cuja

influência

socioeconômica abrange, além de todo o estado do Tocantins, o sudeste do Pará, o
nordeste do Mato Grosso e do sul do Maranhão. A economia é predominantemente
formal, formada principalmente por sociedades limitadas e firmas individuais. Em
2015, ainda segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município foi de R$
7.400.435.870 e o PIB per capita de R$ 27.135,06.
Palmas possui uma economia com um setor de serviços mais desenvolvido
comparado aos outros setores da economia. A participação da agropecuária na
economia palmense ainda é considerada pequena. A empresa mais comum no
município é a microempresa, sendo elas que compõem mais de 80% das mais de
oito mil empresas do município, dentre as quais estão grandes empresas como
Petrobrás, Mineração Cezar e Seagro.
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Segundo dados do PNUD, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM) de Palmas é 0,788. O município está situado na faixa de Desenvolvimento
Humano Alto (IDHM entre 0,7 e 0,799). O IDHM passou de 0,654 em 2000 para
0,788 em 2010 - uma taxa de crescimento de 20,49%. O hiato de desenvolvimento
humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice,
que é 1, foi reduzido em 38,73% no período. A dimensão que mais cresceu em
termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,241), seguida por Renda e
por Longevidade.
A universalização progressiva do ensino médio constitui-se numa exigência
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos últimos anos, sendo
corroborada pela meta 3 do Plano Nacional de Educação (PNE) aprovado para o
período de 2014-2024, na medida em que, busca, “universalizar, até 2016, o
atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e
elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no
ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento)” (BRASIL, 2014, p.10).
Destaca-se que a expansão deste nível de ensino foi claramente planejada
pela LDB, pela EC 59/2009 e, recentemente, com a aprovação da Lei nº
13.005/2014 que instituiu o PNE para os próximos dez anos cuja inserção da
Faculdade de Palmas (FAPAL), nessa região, subsidiará no cumprimento da meta
12 do PNE que busca
elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta
por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população
de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta
e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas
matrículas, no segmento público (BRASIL, 2014, p.13).

Com obrigatoriedade do Ensino Médio sua expansão é iminente e, com isso,
o aumento de vagas e a democratização do acesso à educação superior que
também estão presentes entre as metas do PNE de 2014 a 2024, o ingresso na
educação superior assume, para o jovem da região, uma trajetória evolutiva em si
mesma a ser conquistada e uma alternativa concreta de inserção no mundo do
trabalho.
O último levantamento da educação básica realizado pelo INEP mostrou que
13.076 estudantes foram matriculados no ensino médio regular das redes municipal
e estadual em Palmas. Essa cifra representa uma potencial demanda por formação
superior para os próximos anos na região.
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MATRÍCULAS NO ENSINO REGULAR NO MUNICÍPIO DE PALMAS
Período
Parcial
Integral
Total

Ensino Fundamental
Anos Iniciais
Anos Finais
8.075
6.580
14.258
10.841
22.333
17.421

Ensino
Médio
11.279
1.797
13.076

Estando prevista a expansão do ensino médio, o aumento de vagas e a
democratização do acesso à educação superior foram também algumas das metas
estipuladas pelo PNE.
O ingresso na educação superior assume para o jovem da região um caráter
de tarefa evolutiva em si mesma, continuidade natural a ser assumida por quem
termina o ensino médio e uma alternativa disponível de inserção no mundo do
trabalho.
O quadro a seguir apresenta dados de 2012 da distribuição da população do
município segundo a faixa etária e revela que 16% da população total encontra-se
na faixa entre 18 e 24 anos, fase de ingresso acadêmico.
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA NO MUNICÍPIO DE
PALMAS
Faixa Etária População %
Menor 1 ano
4.568
2%
1 a 4 anos
16.938
7%
5 a 9 anos
20.593
9%
10 a 14 anos
22.369
9%
15 a 17 anos
14.497
6%
18 a 24 anos
39.069
16%
25 a 29 anos
27.843
12%
30 a 34 anos
24.234
10%
35 a 39 anos
19.029
8%
40 a 44 anos
15.525
6%
45 a 49 anos
8.715
4%
50 a 54 anos
8.715
4%
55 a 59 anos
6.144
3%
60 a 64 anos
3.960
2%
65 a 69 anos
2.702
1%
70 a 74 anos
1.767
1%
75 a 79 anos
1.097
0%
80 anos e mais
1.052
0%
Em 2012, o número de matrículas em instituições de ensino superior em
Palmas foi de 20.126, segundo dados do INEP. A taxa de escolarização, que mede
o total de matrículas no ensino superior em relação à população na faixa etária

16

teoricamente adequada a frequentar esse nível de ensino, estimada em 52%,
demonstra claramente as deficiências do setor de ensino superior em relação aos
jovens que residem no município.
Ainda de acordo com dados do INEP, foram 4.721 candidatos inscritos em
processos seletivos para as 1.183 vagas oferecidas nos cursos de Administração
das instituições de ensino superior do município em 2016.
Com a oferta do curso de Administração, esta IES está contribuindo para a
ampliação das oportunidades de acesso à formação superior em uma área cuja
atual oferta não é capaz de absorver as demandas da sociedade e do mercado de
trabalho.
3.2.2.1. Formas de acesso ao curso
3.2.2.1.1.

Formas de Acesso

Para ingressar na Instituição, o candidato passa por processo seletivo,
previsto em edital, realizado por meio de um exame constituído por uma redação em
Língua Portuguesa e questões do tipo múltipla escolha, abrangendo o programa
estabelecido. Para a orientação desse processo, o candidato conta com o Manual do
Candidato à sua disposição, que o informará sobre os procedimentos para a
inscrição, datas e horários dos exames, assim como a publicação dos resultados e
períodos de matrículas.
No início de cada ano letivo, é disponibilizado no site da FAPAL o Manual do
Aluno, que tem por finalidade transmitir uma série de informações gerais à
comunidade acadêmica, com o objetivo de proporcionar a todos o melhor
aproveitamento da experiência universitária e o entrosamento entre o corpo docente,
discente e administrativo da Instituição.
3.2.2.1.2.

Disposições Gerais

O Processo Seletivo compõe duas formas de acesso:
1) Prova Tradicional, que consiste em datas prefixadas pela IES, com a
inscrição feita previamente pelo candidato pela internet, ou presencialmente na IES.
O local de realização da prova é indicado no comprovante de inscrição e a duração
da mesma consta no manual.

17

2) Prova Agendada, que consiste no agendamento do dia e horário de sua
realização, feita sempre antes da realização da Prova Tradicional. Esta é realizada
em computadores dos laboratórios da IES e com provas diferentes.
O candidato deverá optar por um dos dois tipos de provas.
Quanto ao ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio), o candidato que o
realizou pode ser dispensado de fazer as provas do Processo Seletivo. Nesse caso,
este faz a inscrição no campus e entrega uma cópia autenticada do Boletim
Individual de Notas do ENEM, até 48 horas antes da Prova Tradicional. As notas
obtidas no ENEM, de questões objetivas, bem como de redação, serão analisadas e
se não atingirem uma pontuação favorável, o candidato necessariamente realizará a
Prova Tradicional ou por Agendamento, conforme sua escolha e tempo hábil para
tal.
3.2.2.1.3.

Condições e Procedimentos

No momento da inscrição, o candidato fará a opção de curso e turno
conforme instruções contidas no Manual do Aluno. Haverá também um questionário
socioeconômico e taxa de inscrição, caso haja. A inscrição pode ser feita
pessoalmente ou pela internet. Quanto à composição das provas, esta possui as
disciplinas devidamente elencadas no manual, bem como a bibliografia de literaturas
a serem estudadas.
No que diz respeito à classificação, esta é feita de forma decrescente,
referente à pontuação, e respeita a disponibilidade de vagas do curso. Já a
desclassificação se dá por meio da baixa pontuação da redação e utilização de
meios fraudulentos ou indisciplina durante a realização da prova.
Quanto ao resultado da prova, a lista oficial de classificação será publicada na
secretaria da IES, por meio de edital de convocação, e pela internet, após alguns
dias da realização da Prova Tradicional da fase correspondente. O resultado obtido
através da prova feita por Agendamento e pelo ENEM será publicado juntamente
com o da Prova Tradicional.
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3.2.2.1.4.

Matrícula

A matrícula é realizada pela internet e o modo de fazê-la consta no Manual do
Candidato, passo a passo. Há também um prazo para a sua realização, indicação do
curso e a data de início das aulas.
IV.

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

4.1.

Políticas institucionais no âmbito do curso
Há plena consonância entre o preconizado no PDI e PPI da FAPAL em

relação às políticas institucionais e as práticas do curso. O ensino de qualidade,
pesquisa e extensão, são ações praticadas nas atividades regulares do curso. A
ética como postura e o compromisso social como atitude, são estimulados pelos
docentes dentro do cotidiano do processo de ensino-aprendizagem.
O Curso como foi concebido leva em conta a formação generalista,
humanista, crítica e reflexiva do profissional de acordo com a orientação das
Diretrizes Curriculares nacionais para o Ensino de Graduação em Administração.
Desta forma, as capacidades serão estabelecidas nas diferentes disciplinas,
constante da estrutura curricular, procurando, com as interações entre as disciplinas
básicas, profissionalizantes e tecnológicas, envolver o corpo docente dentro de uma
filosofia que contemple as diferentes dimensões estabelecidas e que transmita a
concepção formativa aos alunos durante o desenvolvimento do processo ensino
aprendizagem.
A estrutura do Curso de Graduação em Administração da FAPAL procura
assegurar:
•

Articulação entre o ensino e a extensão, garantindo um ensino crítico,
reflexivo, que leve à construção do perfil almejado, estimulando a
realização de experimentos e/ou de projetos de pesquisa; socializando o
conhecimento produzido;

•

Inserção do aluno precocemente em atividades práticas, de forma
integrada e interdisciplinar, relevantes à sua futura vida profissional;

•

Utilização de diferentes cenários de ensino-aprendizagem, permitindo ao
aluno conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da organização da
prática e do trabalho em equipe multiprofissional;
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•

Visão de educar para a cidadania e a participação plena na sociedade;

•

Garantia dos princípios de autonomia institucional, de flexibilidade,
integração estudo/trabalho e pluralidade no currículo;

•

Implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que
estimule o aluno a refletir sobre a realidade social e aprenda a aprender;

•

Definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber, o saber fazer
e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, o
aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a viver junto e o aprender a
conhecer que constituem atributos indispensáveis à formação do
Administrador;

•

Realização das dinâmicas de trabalho em grupo, por favorecerem a
discussão coletiva e as relações interpessoais;

•

Valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no
aluno atitudes e valores orientados para a cidadania e para a
solidariedade.

4.2.
4.2.1.

Objetivos do curso
Objetivo Geral
A FAPAL tem, como um de seus principais objetivos, preparar profissionais

éticos e competentes, capazes de contribuir para o desenvolvimento da região e o
bem-estar e qualidade de vida de seus cidadãos. Para tanto, ciente de sua
responsabilidade social, busca a compreensão das reais necessidades e caminhos
para que esse desenvolvimento ocorra, primando pela inclusão social de seus
alunos e egressos e desenvolvendo atividades educacionais de nível superior
condizentes com o que se espera de uma Instituição cujos princípios, embora
sólidos, a permitam responder com prontidão e eficiência aos muitos desafios de
uma sociedade em constante transformação.
O curso de Administração da FAPAL tem o objetivo de formar administradores
que poderão atuar como executivos, técnicos em funções administrativas e/ou
empreendedores, preparados tanto conceitual como instrumentalmente, para
conhecer a razão de ser das organizações e das áreas de trabalho que vierem a
atuar, e para contribuir para o elevado desempenho organizacional. Para tanto, o
curso de Administração da FAPAL visa formar profissionais dotados de visão
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sistêmica dos principais enfoques necessários para a gestão das organizações e do
conhecimento das práticas de gestão neles requeridas.
4.2.2.

Objetivos Específicos
Desenvolver, por meio do processo educacional, as competências requeridas

para que os alunos do curso alcancem o perfil do egresso desejado e possam atuar
como administradores (executivos, especialistas ou empreendedores) capazes de
contribuir para o elevado desempenho das organizações que atuarem.
Competências envolvem conhecimentos (saber), habilidades (saber fazer) e
atitudes (querer fazer), e em consonância com o Artigo 4º da Resolução CNE/CES
nº 4, de 13 de julho de 2005, estão descritas no perfil do egresso.
4.3.
4.3.1.

Perfil profissional do egresso
Perfil do Egresso
De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de

Bacharelado e Licenciatura do Ministério da Educação (MEC SESu/2010), o egresso
do curso de Administração atua no planejamento, organização, direção e controle
das instituições, gerindo as questões financeiras, materiais e de pessoas. Em sua
atividade, utiliza as ferramentas científicas, técnicas, sociais e econômicas da
produção e do gerenciamento. Nos processos de tomada de decisão, proporciona a
circulação de novas informações, apresentando soluções flexíveis e adaptáveis ao
contexto organizacional. Tem ainda como função fixar objetivos, organizar e alocar
recursos financeiros e tecnológicos, liderar pessoas e equipes, negociar, controlar e
avaliar resultados, compreendendo o contexto sociopolítico em que atua e
exercitando a capacidade de comunicação e de relacionamento. Em sua atuação,
considera a ética, a segurança e as questões socioambientais.
Com base então nesses Referenciais Curriculares e nas Diretrizes
Curriculares do curso (Resolução CNE/CES nº 4/2005), os alunos de Administração
egressos da FAPAL deverão ser capazes de identificar/definir com clareza a “razão
de ser” (missão) dos trabalhos e organizações em que estiverem envolvidos e os
fatores e meios necessários para que possam contribuir para o elevado
desempenho do cumprimento de tais missões sob a ótica do desenvolvimento
sustentado.
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Esse perfil se justifica por que:
•

Ao identificar com clareza a missão das organizações para as quais
trabalham e das áreas em que atuam, os egressos poderão melhor
compreender a razão e a importância de seu próprio trabalho;

•

O conhecimento das missões favorece a percepção das organizações e
de suas respectivas áreas de trabalho como “processos”. Processos têm
clientes com requisitos específicos a ser atendidos, o que exige eficácia;
processos também têm que ser eficientes; e processos têm que ter inputs
adequados aos outputs (produtos) que se quer gerar;

•

O conhecimento claro da “razão de ser” das organizações e das áreas de
trabalho favorece a escolha das práticas de gestão necessárias à
consecução dessa “razão de ser”. Assim, os alunos egressos deverão
conhecer as práticas de gestão para poder escolhê-las. Ao mesmo tempo,
deverão estar cientes e dispostos a sempre continuar aprendendo novas
práticas;

•

O conhecimento claro das “missões das organizações e das áreas de
trabalho favorece a inovação, a criatividade, a iniciativa e a autonomia da
tomada de decisões;

O egresso dos cursos de Administração do FAPAL deverá estar apto a
contribuir para o elevado desempenho das organizações em que atuar.
4.3.1.1. Competências a serem desenvolvidas
As transformações de ordem social, tecnológica e estrutural, que se
apresentam de maneira contínua na sociedade, influenciam decisivamente o perfil
da maioria dos profissionais em praticamente todas as áreas de atuação. De forma
específica, na área de Administração, as organizações têm exigido novas
habilidades e competências em todas as áreas de atuação deste profissional. Este
novo profissional deve atender às exigências, onde são privilegiadas a criatividade e
a

capacidade

de

trabalhar

em

equipes

multidisciplinares

associadas

às

responsabilidades ambientais, éticas, técnicas e econômicas. Além disso, o
Administrador deve ainda apresentar a capacidade de desenvolver e absorver novas
tecnologias, tendo desta forma uma atuação profissional relevante em um contexto
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atual que contempla a multidisciplinaridade. Para tanto, o profissional egresso da
FAPAL apresenta uma formação básica sólida e generalista, com capacidade para
se especializar em qualquer área do conhecimento da Administração. Neste sentido,
ao Administrador formado pela FAPAL estão associadas às seguintes competências:
•

Formação ética e humanista, voltada à cooperação, à autonomia, à
solidariedade, ao respeito e à tolerância, concretizada pelas disciplinas
com conteúdos de Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania, pelas
propostas de Atividades Complementares e pelas Atividades Práticas
Supervisionadas.

•

Consistentes valores sociais, conhecimentos e habilidades voltadas à
conservação do meio ambiente e sustentabilidade.

•

Sólida formação em disciplinas da formação básica, uma vez que estes
conteúdos constituem base fundamental para o aprendizado das
disciplinas profissionalizantes.

•

Ampla

visão

e

interligação

dos

conteúdos

das

disciplinas

profissionalizantes, pelos estudos em sala de aula, trabalhos acadêmicos,
atividades complementares e estágios.
•

Consciência de que a estrutura social está em constante transformação,
sendo necessário o contínuo aperfeiçoamento de novas tecnologias. Para
tanto são promovidos constantes debates e palestras com especialistas e
profissionais atuantes na área de Administração e em áreas correlatas.

•

Consciência de que, apesar de limitações e deficiências resultantes da
estrutura socioeconômica vigente, o formando irá ingressar em um
mercado de trabalho globalizado e altamente competitivo.

•

Visão abrangente de seu papel como profissional e de elemento
transformador da estrutura social e da contribuição que o trabalho de
Administração pode oferecer à formação dos indivíduos para o exercício
pleno de sua cidadania.

•

Consciência de que o aprendizado de Administração é feito de forma
interdisciplinar. As atividades de curso são componentes curriculares que
sumarizam a referida integração disciplinar.

•

Atribuição técnica e gerencial para se responsabilizar legalmente por
projetos e atividades no âmbito de sua especialização.
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O Artigo 4º da Resolução CNE/CES nº 4, de 13 de julho de 2005, especifica
que o curso de graduação em Administração deve possibilitar a formação
profissional que revele, no mínimo, as seguintes competências:
I.

Reconhecer

e

definir

problemas,

equacionar

soluções,

pensar

estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em
diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão.
II.

Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações
interpessoais ou intergrupais.

III.

Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo
sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e
gerenciamento.

IV.

Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem como expressarse

de

modo

crítico

e

criativo

diante

dos

diferentes

contextos

organizacionais e sociais.
V.

Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e
das implicações éticas do seu exercício profissional.

VI.

Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos de vida e de
experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de
atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se
profissional adaptável.

VII.

Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos
em organizações.

VIII.

Desenvolver
administração,

capacidade
pareceres

para
e

realizar
perícias

consultoria

em

administrativas,

gestão

e

gerenciais,

organizacionais, estratégicas e operacionais.
Respeitando essas diretrizes, são enfatizadas, no curso de Administração do
FAPAL, as seguintes competências-chave para a construção do perfil desejado de
cada egresso:
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•

Senso crítico e capacidade de contextualização;

•

Visão estratégica;

•

Pensamento sistêmico;

•

Orientação para processos;

•

Orientação para as necessidades dos clientes;

•

Orientação para resultados;

•

Consciência ética e social;

•

Solução de problemas;

•

Trabalho em equipe;

•

Comunicação e expressão;

•

Desenvolvimento pessoal;

•

Orientação para o empreendedorismo;

•

Influenciar pessoas.

O desenvolvimento destas competências pelos alunos do curso de
Administração do FAPAL se dá por meio de:
•

Aprendizado dos conhecimentos relativos aos conteúdos das disciplinas;

•

Desenvolvimento pessoal derivado das estratégias de aulas (por exemplo:
trabalho em equipe e comunicação e expressão);

•

Desenvolvimento pessoal derivado das estratégias de avaliação (por
exemplo:

orientação

para

resultados,

solução

de

problemas

e

comunicação e expressão);
•

Crescimento pessoal do aluno pelo seu envolvimento em atividades
complementares.

Pelos conteúdos disciplinares, visitas técnicas, estudos de meio, propostas de
Atividades

Complementares,

Atividade

Práticas

Supervisionadas,

Estudos

Disciplinares, atividades de estágio, ciclos de atualização profissional e seminários
multidisciplinares, ao Administrador formado pela FAPAL estão associadas as
seguintes habilidades e atitudes:
•

Raciocínio lógico para resolver problemas em administração.

•

Visão crítica de ordens de grandeza.

•

Capacidade para analisar e simular dados e informações.
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•

Leitura, interpretação e expressão por meios gráficos e relatórios.

•

Domínio de técnicas computacionais.

•

Capacidade de identificar, modelar e resolver problemas.

•

Disposição para auto aprendizado e para a educação continuada.

•

Capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares.

•

Responsabilidade social e ambiental.

•

Compromisso com a ética profissional.

•

Conhecimento da legislação pertinente.

•

Capacidade de expressar-se com clareza, precisão e objetividade.

•

Compreender o papel do exercício profissional como instrumento de
promoção de transformações sociais;

•

Apropriar-se de novas formas de aprender, conectadas com a realidade
concreta aprimorando a independência intelectual, o exercício da crítica e
a autonomia no aprender;

•

Desenvolver a atitude científica, valorizando a produção e utilização do
conhecimento científico-tecnológico, aprimorando o rigor científico e
intelectual em suas ações sociais e profissionais;

•

Aprimorar valores éticos e humanísticos essenciais para o exercício
profissional, tais como a solidariedade, respeito à vida humana,
convivência com a pluralidade e diversidade de pensamento;

•

Reconhecer os limites e as possibilidades da sua prática profissional;

•

Buscar constante aprimoramento profissional através da educação
continuada.

4.3.1.2. Perspectivas de Inserção Profissional do Egresso
O administrador é o profissional responsável pelo planejamento das
estratégias e pelo gerenciamento do dia-a-dia de uma empresa, definindo,
analisando e cumprindo as metas da organização. O administrador pode trabalhar
como técnico de funções administrativas ou como gerente/executivo, em empresas
com fins lucrativos, instituições privadas sem fins lucrativos ou instituições
governamentais. Como empreendedores, podem gerir seus próprios negócios, como
indústrias, comércios ou atividades de prestação de serviços, ou podem atuar como
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consultores

especializados

em

assuntos

relacionados

à

administração

organizacional.
As áreas mais promissoras são auditoria, em que o profissional fica de olho
nos processos de transparência da empresa; tributação, que cuida do pagamento e
recolhimento de impostos; gestão financeira e recursos humanos. Gestão da
inovação e gestão com foco em sustentabilidade também são áreas em alta, assim
como branding e práticas que visam à construção e o fortalecimento de uma marca
junto ao mercado.
Haja vista que a profissão de administrador pode se inserir em qualquer tipo
de empresa, a oferta de cargos administrativos é sempre crescente. Segundo dados
do IBGE (2015), existem em Palmas mais de sete mil empresas onde o bacharel em
Administração pode atuar. Essas empresas empregam 127.683 pessoas em uma
população total de 286.787 habitantes.
Diante do contexto analisado, o curso de Administração tem por objetivo, por
meio

do

processo

de

ensino-aprendizagem,

desenvolver

nos

alunos

as

competências requeridas dos Administradores, dentro da expectativa do mercado
supracitada.
Além disso, há uma preocupação social da Instituição em atender ao mercado
regional, já que, de acordo com informações obtidas do e-MEC, existem 11
instituições de ensino superior na cidade e, dentre elas, oito oferecem o curso de
Administração, número este insuficiente para abarcar a extensa demanda da região.
Quanto aos egressos, a FAPAL se preocupa com sua inserção no mercado
de trabalho e, para tanto, promoverá constantemente programas especiais de
capacitação, serviços técnicos e de consultoria e a realização de treinamentos,
encontros e workshops com profissionais da área.
4.4.

Estrutura Curricular
O curso de Administração possui uma estrutura curricular que possibilita ao

alunado atingir os objetivos gerais, as competências e habilidades preparando-o
para ingressar em um mercado de trabalho globalizado e competitivo.
Como parte dos princípios norteadores do PPC, a estrutura curricular deve
distinguir os eixos de formação definidos nas DCNs específicas de cada
curso/modalidade. O “eixo” pode ser entendido como um recorte na área de
conhecimento, fundamental na estruturação de um curso. Nos eixos, o programa
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aglutina investigações e estudos de diferentes enfoques, organiza a estrutura, limita
a dispersão temática e fornece o cenário no qual são construídos os objetos de
pesquisa. Os quatro eixos temáticos do curso de Administração – Formação Básica,
Formação Profissional, Estudos Quantitativos e Suas Tecnologias e Formação
Complementar estão em consonância com a resolução CNE/CES Nº 4/05 e assim
distribuídos entre as disciplinas pela FAPAL:
Eixo: FB - Formação Básica
Natureza: Segundo o Art. 5º das DCNs, é relacionado com estudos
antropológicos, sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos,
comportamentais, econômicos e contábeis, bem como os relacionados com as
tecnologias da comunicação e da informação e das ciências jurídicas. Assim,
compreende estudos relacionados a outras áreas do conhecimento. Considerandose que as ciências são interdependentes, o profissional de administração também se
torna apto a interagir com profissionais de outras áreas, o que lhe permitirá uma
melhor tomada de decisões.
Eixo: FP - Formação Profissional
Natureza: Segundo o Art. 5º das DCNs, é relacionado com as áreas
específicas, envolvendo teorias da administração e das organizações e a
administração de recursos humanos, mercado e marketing, materiais, produção e
logística, financeira e orçamentária, sistemas de informações, planejamento
estratégico e serviços. Assim, compreende os saberes e práticas específicos à
formação do Administrador para atuar na organização, planejamento, supervisão e
gestão de processos administrativos. Este eixo estuda também os processos de
implantação, acompanhamento e avaliação de planos e projetos voltados para o
desenvolvimento sustentável das Organizações.
Eixo: Estudos Quantitativos e Suas Tecnologias
Natureza: Segundo o Art. 5º das DCNs, abrange pesquisa operacional, teoria
dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e aplicação de tecnologias que
contribuam para a definição e utilização de estratégias e procedimentos inerentes à
administração. Portanto, compreende disciplinas especificamente voltadas para a
dimensão quantitativa do curso.
Eixo: FC - Formação Complementar
Natureza: Segundo o Art. 5º das DCN, é relacionado a estudos opcionais de
caráter transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando.
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Assim, compreende disciplinas que contribuem para a solidificação do conhecimento
obtido na formação profissional onde o aluno tem a oportunidade de aplicar os
conteúdos teóricos de forma prática, quer por meio de situação-problema ou por
quaisquer outras modalidades que compõem tais conteúdos.
A natureza dos eixos permite a interdisciplinaridade, pois pressupõe
diferentes formas de observar e interpretar o objeto de estudo, e as disciplinas do
curso de Administração apresentam a possibilidade de capturar esse objeto de
estudo por diferentes ópticas e assim contribuir com a ampliação do conhecimento.
A disposição das disciplinas, ora mencionadas nos eixos, tem como foco o
profissional a ser formado para desenvolver suas competências nas mais diversas
organizações empresariais, sejam públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos.
Os conteúdos de FB compreendem os estudos relacionados a outras áreas do
conhecimento.

Considerando-se

que

as

ciências

são

interdependentes,

o

profissional de administração também se torna apto a interagir com profissionais de
outras áreas, o que lhe permitirá uma melhor tomada de decisões. Os conteúdos de
FP, por sua vez, compreendem os estudos específicos do conhecimento
administrativo. Os conteúdos de Estudos Quantitativos e Suas Tecnologias
compreendem disciplinas especificamente voltadas para a dimensão quantitativa do
curso. Outras disciplinas compreendem os conteúdos de FC.
A natureza dos eixos permite a interdisciplinaridade, pois pressupõe
diferentes formas de observar e interpretar o objeto de estudo, e as disciplinas do
curso de Administração apresentam a possibilidade de capturar esse objeto de
estudo por diferentes ópticas e assim contribuir com a ampliação do conhecimento.
Vale ressaltar, que a oferta de disciplina Libras na IES atende ao Decreto n.º
5.626 de 22 de dezembro de 2005, que regulamentou a Lei n.º 10.436, de 24 de abril
de 2002. Ela é disciplina obrigatória nos cursos de Licenciatura e optativa nos
demais cursos.
4.4.1.

Formas de realização de interdisciplinaridade
A interdisciplinaridade é entendida como esforço que busca a visão global

como superação do pensar simplificador e fragmentador da realidade, como forma
de administrar a ótica pluralista das concepções de ensino, do saber e da prática.
Através da integração disciplinar possibilita-se análise dos objetivos de estudo
de diversos prismas, constituindo-se questionamentos permanentes que permitam a
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(re)criação do conhecimento. Para tanto, a interdisciplinaridade será mobilizada
através dos seguintes processos ou eventos:
•

Palestras interdisciplinares;

•

Visitas Técnicas de caráter abrangente e multidisciplinar, permitindo ao
aluno visualizar a interdisciplinaridade entre os vários conceitos do curso
expostos nas visitas;

Readequação dos métodos de aula, orientando os professores para que a
matéria seja abordada integrando conceitos interdisciplinares.
4.5.

Conteúdos Curriculares
A estrutura curricular do curso de Administração da FAPAL contempla os

seguintes eixos temáticos:
•

Formação Básica

•

Formação Profissional

•

Estudos Quantitativos e suas Tecnologias

•

Formação Complementar

Os conteúdos de Formação Básica compreendem os estudos relacionados a
outras

áreas

do

conhecimento.

Considerando-se

que

as

ciências

são

interdependentes, o profissional de administração também se torna apto a interagir
com profissionais de outras áreas, o que lhe permitirá uma melhor tomada de
decisões.
Os conteúdos de Formação Profissional, por sua vez, compreendem os
estudos específicos do conhecimento administrativo.
Os conteúdos de Estudos Quantitativos e Suas Tecnologias compreendem
disciplinas especificamente voltadas para a dimensão quantitativa do curso.
Outras disciplinas compreendem os conteúdos de Formação Complementar,
que contribuem para a solidificação do conhecimento obtido na formação
profissional. Através delas, o aluno terá a oportunidade de aplicar os conteúdos
teóricos de forma prática, quer por meio de situação-problema ou por quaisquer
outras modalidades que compõem tais conteúdos.
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4.5.1.

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnicoraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana
Em atendimento à Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de junho de 2004, a

FAPAL incluiu nas matrizes curriculares de seus cursos o tratamento das relações
étnico-raciais, bem como o das questões e temáticas que dizem respeito aos
afrodescendentes, na disciplina Homem e Sociedade e por meio da disciplina
optativa Relações Étnico-Raciais e Afra-descendência, além das Atividades
Complementares e Estudos Disciplinares.
Desta forma, promove a divulgação e produção de conhecimentos, bem como
de atitudes, posturas e valores que eduquem os alunos quanto à pluralidade étnicoracial, tornando-os capazes de interagir e de negociar objetivos comuns que
garantam, a todos, o reconhecimento e igualdade de valorização das raízes
africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas,
preservando desta forma, o respeito aos direitos legais e valorização de identidade,
na busca da consolidação da democracia brasileira.
4.5.2.

Políticas de Educação de Ambiental
A Instituição promove na sua Matriz Curricular a integração da educação

ambiental às disciplinas de modo transversal, contínuo e permanente, nas
disciplinas Ciências Sociais e Responsabilidade Social das Organizações, por meio
da disciplina optativa Educação Ambiental e, principalmente, nas Atividades Práticas
Supervisionadas, Estudos Disciplinares e Atividades Complementares.
4.5.2.1. Princípios básicos da educação ambiental:
I.

O enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;

II.

A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a
interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o
enfoque da sustentabilidade;

III.

O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter,
multi e transdisciplinaridade;

IV.

A vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais;

V.

A garantia de continuidade e permanência do processo educativo;

VI.

A permanente avaliação crítica do processo educativo;

31

VII.

A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais,
nacionais e globais;

VIII.

O reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e
cultural.

4.5.2.2. Objetivos fundamentais da educação ambiental
I.

O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em
suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos,
psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e
éticos;

II.

A garantia de democratização das informações ambientais;

III.

O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a
problemática ambiental e social;

IV.

O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável,
na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da
qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;

V.

O estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país, em níveis
micro e macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade
ambientalmente

equilibrada,

fundada

nos

princípios

da

liberdade,

igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e
sustentabilidade;
VI.

O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;

VII.

O

fortalecimento

da

cidadania,

autodeterminação

dos

povos

e

solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.
Em harmonia com a política nacional de educação ambiental e visando
assegurar a aplicação transversal, contínua e permanente da educação ambiental
nas disciplinas do curso de Administração a concepção dos planos de ensino prevê
de forma explícita, ou não, a ênfase na construção de valores, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, essencial à sustentabilidade ambiental.
Ainda neste sentido, devido às suas características interdisciplinares, as
Atividades

Práticas

Supervisionadas

harmonizam-se

com

esta

orientação
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promovendo semestre a semestre, de forma articulada, a transversalidade da
educação ambiental nas disciplinas do curso, assegurando:
•

A incorporação da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar;

•

O estudo dos conhecimentos, tecnologias e informações relacionados à
questão ambiental;

•

A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais,
nacionais e globais;

•

O desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em
suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos,
legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;

•

O estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a
problemática ambiental e social;

•

O incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável,
na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa
da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da
cidadania.

A

presente

proposta

pedagógica

prevê

disciplinas

voltadas

ao

desenvolvimento da compreensão dos impactos sociais e/ou econômicos e/ou
ambientais, e ao desenvolvimento da capacidade de acompanhar e implementar
mudanças nas condições de trabalho, desta forma prevê em sua matriz curricular as
disciplinas de Ciências Sociais e Responsabilidade Social das Organizações, bem
como 20 horas destinadas a disciplina optativa de Educação Ambiental que
procurará desenvolver em seu aluno a capacidade reflexiva sobre as relações entre
o homem e o seu meio social (meio ambiente), como forma de instrumentalizar os
alunos para o enfrentamento de maneira inovadora das questões ético-ambientais
em nível pessoal, social e profissional.
4.5.2.3. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino dos Direitos Humanos
Conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a
Resolução CNE/CP N° 1 de 30/05/2012, a FAPAL, atendendo ao disposto na nova
legislação educacional, em consonância com o parágrafo único do artigo 3º da
Portaria MEC nº 4.361/2004, de 29 de dezembro de 2004, e conforme disposto no
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Parecer CNE/CP Nº 8/2012 e no Parecer CNE/CP Nº 8, de 06/03/2012, e Resolução
CNE/CP Nº 1, de 30/05/2012, formulou sua política de inclusão social, incluindo o
respeito aos Direitos Humanos, de forma articulada e transversal. Desta forma,
promove diálogos e debates que conduzam ao pensamento crítico e a análise
sistêmica sobre o futuro da humanidade e prol da justiça econômica e social. A
questão dos Direitos Humanos é trabalhada na disciplina Homem e Sociedade e na
disciplina optativa ”Direitos Humanos”. Além disso, o tema também é abordado nas
Atividades Complementares.
A FAPAL também pretende oportunizar um espaço de reflexão, análise e
compreensão dos princípios, valores e direitos que caracterizam a dignidade
humana, a democracia e o pluralismo político que fundamentam uma sociedade
livre, justa e solidária, estimulando práticas sociais e escolares fundamentadas no
respeito aos Direitos Humanos e fazendo parcerias com as corporações
profissionais e com as entidades de classe com o objetivo de ações integradas
Escola/Empresa/Sociedade Civil para o reconhecimento dos direitos dos portadores
de necessidades sociais como Direitos Humanos Universais.
4.5.3.

O Curso e a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista
De acordo com o disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012,

regulamentada pelo Decreto nº 8.368, de 2 de dezembro de 2014, que institui a
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista e que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade
assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em
sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação infantil até
a educação superior, a FAPAL designou Comissão para elaborar um regulamento
específico de atendimento aos estudantes matriculados que apresentarem
transtorno do espectro autista, de acordo com o disposto na Lei nº 12.764 / 2012,
regulamentada pelo Decreto 8.368 / 2014. Esse regulamento foi submetido à
aprovação do Conselho Acadêmico da FAPAL, sendo criado o Núcleo de
Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP, em fase de implantação, cujo
regulamento encontra-se no Anexo 6.
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4.5.4.

Disciplina de LIBRAS
Em atendimento ao Decreto nº 5.626/2005, a Língua Brasileira dos Sinais –

LIBRAS foi inserida como componente curricular obrigatório no curso de Pedagogia.
Nos demais cursos da Faculdade, a LIBRAS é oferecida como componente
curricular optativo.
A FAPAL pretende levar o aluno a refletir sobre a necessidade e importância
da inclusão de pessoas com deficiências auditiva em empresas e demais instituições
no mercado de trabalho, para que possa compreender a diversidade humana nos
contextos sociais, econômicos, culturais, comunicativos e na vida em comunidade.
Introduzir o aluno ouvinte à Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e a
modalidade diferenciada para a comunicação (gestual-visual), criando oportunidades
para a prática de LIBRAS e ampliar conhecimento dos aspectos da cultura do
mundo surdo, na aquisição de um novo comportamento linguístico.
4.5.5.

Matriz Curricular
As unidades curriculares apresentadas na tabela abaixo formam a matriz

curricular do Curso de Administração da FAPAL. O aluno deverá escolher uma entre
as disciplinas optativas oferecidas: “Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) ”,
“Educação Ambiental”, “Relações Étnico‐Raciais e Afrodescendência” e “Direitos
Humanos”. A tabela abaixo está organizada por ordem alfabética das disciplinas.
Campos de Formação

Disciplinas

Formação Profissional

Administração Estratégica

Formação Profissional

Administração Financeira

Formação Profissional

Administração Integrada

Formação Profissional

Administração Interdisciplinar

Formação Profissional

Administração do Relacionamento com o Cliente

Formação Básica

Análise das Demonstrações Financeiras

Formação Complementar

Atividades Complementares

Formação Complementar

Atividades Práticas Supervisionadas

Formação Básica

Ciências Sociais

Formação Básica

Comportamento Humano nas Organizações

Formação Básica

Comunicação e Expressão

Formação Básica

Contabilidade
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Campos de Formação

Disciplinas

Formação Básica

Custos e Preços

Formação Básica

Direito nas Organizações

Formação Básica

Economia e Negócios

Formação Profissional

Economia e Gestão do Setor Público

Formação Profissional

Elaboração e Análise de Projetos

Formação Profissional

Empreendedorismo e Plano de Negócios

Formação Complementar

Estágio Curricular

Estudos Quantitativos

Estatística

Estudos Quantitativos

Estatística Aplicada

Formação Profissional

Estruturas Organizacionais

Formação Complementar

Estudos Disciplinares

Formação Profissional

Evolução do Pensamento Administrativo

Formação Básica

Geopolítica, Regionalização e Integração

Formação Profissional

Gestão das Informações

Formação Profissional

Gestão das Operações Produtivas

Formação Profissional

Gestão de Pessoas

Formação Profissional

Gestão de Suprimentos e Logística

Formação Profissional

Gestão Mercadológica

Formação Profissional

Governança Corporativa

Formação Básica

Homem e Sociedade

Formação Básica

Instituições de Direito

Formação Básica

Interpretação e Produção de Textos

Formação Profissional

Liderança – Atributos e Atribuições

Estudos Quantitativos

Matemática Aplicada

Estudos Quantitativos

Matemática

Estudos Quantitativos

Matemática Financeira

Formação Básica

Metodologia do Trabalho Acadêmico

Formação Básica

Métodos de Pesquisa

Estudos Quantitativos

Pesquisa Operacional

Formação Profissional

Processos Decisórios

Formação Profissional

Processos Organizacionais

Formação Profissional

Responsabilidade Social das Organizações

Formação Básica

Tecnologias da Informação

Formação Profissional

Tópicos de Atuação Profissional

Formação Básica

Disciplinas optativas
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS
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Campos de Formação

Disciplinas

Formação Básica

Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência

Formação Básica

Educação Ambiental

Formação Básica

Direitos Humanos

A tabela abaixo apresenta a Matriz Curricular do curso de Administração com
suas componentes curriculares em seus respectivos semestres.
ADMINISTRAÇÃO
MATRIZ 2016
Sem

Disciplina (Nome Completo)

Carga Horária

1

Estudos Disciplinares

20

1

40

1

Atividades Práticas Supervisionadas
Administração do Relacionamento com o
Cliente
Comportamento Humano nas Organizações

1
1
1

1

Aulas
Aulas
Aulas
Teóricas Práticas
Semanais
Semanais Semanais

60

3

3

60

3

3

Economia e Negócios

60

3

3

Instituições de Direito

60

3

3

Interpretação e Produção de Textos

30

1,5

1,5

TOTAL NO PERÍODO

330

13,5

13,5

2

Estudos Disciplinares

20

2

Atividades Práticas Supervisionadas

80

2

Comunicação e Expressão

30

1,5

1,5

2

Contabilidade

60

3

3

2

Evolução do Pensamento Administrativo

60

3

3

2

Matemática

60

3

3

2

Tecnologias da Informação

60

3

2

1

TOTAL NO PERÍODO

370

13,5

12,5

1

3

Estudos Disciplinares

20

3

Atividades Práticas Supervisionadas

80

3

Análise das Demonstrações Financeiras

60

3

3

3

Estruturas Organizacionais

60

3

3

3

Geopolítica, Regionalização e Integração

60

3

3

3

Homem e Sociedade

30

1,5

1,5

3

Matemática Financeira

60

3

3

TOTAL NO PERÍODO

370

13,5

13,5

4

Estudos Disciplinares

20

4

Atividades Práticas Supervisionadas

80

4

Ciências Sociais

30

1,5

1,5

4

Custos e Preços

60

3

3

4

Direito Nas Organizações

30

1,5

1,5

4

Gestão de Pessoas

60

3

3

0

0
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ADMINISTRAÇÃO
MATRIZ 2016
Sem

Disciplina (Nome Completo)

Carga Horária

Aulas
Aulas
Aulas
Teóricas Práticas
Semanais
Semanais Semanais

4

Matemática Aplicada

60

3

3

4

Processos Organizacionais

60

3

3

4

Direitos Humanos (Optativa)

20

1

1

4

Educação Ambiental (Optativa)

20

1

1

4

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS (Optativa)
Relações Étnico‐Raciais e Afrodescendência
(Optativa)
TOTAL NO PERÍODO

20

1

1

20

1

1

420

16

16

5

Estudos Disciplinares

20

5

Atividades Práticas Supervisionadas

80

5

Administração Financeira

60

3

3

5

Estatística

60

3

3

5

Gestão de Suprimentos e Logística

60

3

3

5

Metodologia do Trabalho Acadêmico

30

1,5

1,5

5

Processos Decisórios

60

3

3

TOTAL NO PERÍODO

370

13,5

13,5

6

Estudos Disciplinares

20

6

Atividades Práticas Supervisionadas

80

6

Administração Interdisciplinar

30

1,5

1,5

6

Economia e Gestão do Setor Público

60

3

3

6

Empreendedorismo e Plano de Negócios

60

3

3

6

Estatística Aplicada

60

3

3

6

Gestão das Operações Produtivas

60

3

3

6

Métodos de Pesquisa

30

1,5

1,5

TOTAL NO PERÍODO

400

15

15

7

Estudos Disciplinares

20

7

Atividades Práticas Supervisionadas

80

7

Administração Estratégica

60

3

3

7

Administração Integrada

30

1,5

1,5

7

Elaboração e Análise de Projetos

60

3

3

7

Gestão das Informações

60

3

3

7

Responsabilidade Social das Organizações

60

3

3

TOTAL NO PERÍODO

370

13,5

13,5

8

Estudos Disciplinares

20

8

Atividades Práticas Supervisionadas

80

8

Atividades Complementares

300

8

Estágio Curricular

300

8

Gestão Mercadológica

60

3

3

8

Governança Corporativa

60

3

3

4

0

0

0

0
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ADMINISTRAÇÃO
MATRIZ 2016
Sem

Disciplina (Nome Completo)

Carga Horária

Aulas
Aulas
Aulas
Teóricas Práticas
Semanais
Semanais Semanais

8

Liderança, Atributos e Atribuições

60

3

3

8

Pesquisa Operacional

60

3

3

Tópicos de Atuação Profissional – AD

30

1,5

1,5

TOTAL NO PERÍODO

970

13,5

13,5

0

Total no curso (horas ‐ aula)

3600

112

111

1

Total no curso (horas “cheias”)

3000

DISCIPLINAS OPTATIVAS
Direitos Humanos
Educação Ambiental

20

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS
Relações Étnico‐Raciais e Afrodescendência

Carga Horária
Componentes Curriculares

Horas aula

Horas

Carga Horária em sala de aula

2400

2000

Atividades Práticas Supervisionadas

600

500

3000

2500

Estágio Curricular

300

250

Atividades Complementares

300

250

3600

3000

CH TOTAL (Excluindo o Estágio e AC)

CH TOTAL DO CURSO

4.5.6.

Ementário e Bibliografias do Curso
Os conteúdos programáticos para o Curso de Administração da FAPAL

seguem o item 2.6 Diretrizes Pedagógicas do PDI 2018-2022, p.33:
“O Dicionário Aurélio, em sua última edição, define o termo diretriz como
sendo um “conjunto de instruções ou indicações para se tratar e levar a
termo um plano, uma ação, um negócio, etc.; diretiva”. Da mesma forma
define pedagogia como” conjunto de doutrinas, princípios e métodos de
educação e instrução que tendem a um objetivo prático.”

E a seleção de conteúdos segue o item 3.1.2.1 do PDI 2018-2022, p.75:
“A seleção de conteúdos é o resultado de um universo maior de
conhecimento e saberes conforme o objetivo que se tenha de educação.
Para formar um ser humano crítico e participativo na sociedade é
necessário selecionar conhecimentos diferentes daqueles que são
tradicionalmente escolhidos e que não priorizam a crítica.
A seleção é uma questão de poder, ao selecionar determinado conteúdo
para fazer parte do currículo, se está privilegiando alguns conteúdos em
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detrimento de outros. A definição dos conteúdos a serem desenvolvidos
nos diferentes cursos da FAPAL partiu de premissas teóricas, tendo em
conta a análise da realidade, operada com referenciais específicos tais
como:
• • socioantropológico, que considera os diferentes aspectos da
realidade social em que o currículo será aplicado;
• • psicológico, que se volta para o desenvolvimento cognitivo do aluno;
• • epistemológico, que se fixa nas características próprias das diversas
áreas do saber tratadas pelo currículo;
• • pedagógico, que se apropria do conhecimento gerado na sala de
aula em experiências prévias.”

É seguido o disposto no art. 47 da Lei nº 9.394/96, que estipula o mínimo de
duzentos dias letivos de trabalho acadêmico efetivo por ano, para fins de adequação
e correto balanceamento dos conteúdos específicos, assegurando-se assim
equilíbrio entre profundidade e abrangência.
O ementário e sua respectiva bibliografia encontram-se no Anexo 1 no final
do presente documento.
4.6.

Metodologia
A escolha das metodologias de ensino-aprendizagem é de responsabilidade

de cada professor. Cabe a cada professor escolher as estratégias de ensinoaprendizagem mais adequadas aos conteúdos a serem desenvolvidos. Cabe a cada
professor, também, buscar fazer com que suas estratégias de ensino-aprendizagem
e de avaliação sejam por si só, formas de desenvolvimento de competências dos
alunos. Para tanto o que se requer dos professores é:
•

Foco nos objetivos do curso e no perfil desejado do egresso e nas
competências relacionadas;

•

Foco nos objetivos da disciplina;

•

Visão sistêmica (capacidade de ver a importância de sua disciplina, no
conjunto das disciplinas do curso e a importância destas para os objetivos
do curso e para realização do perfil desejado do egresso);

•

Trabalho em equipe;

•

Liderança (da classe) pela competência e pelo exemplo;

•

Atualização;

•

Atratividade das aulas com foco na otimização do aprendizado dos alunos.
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Atividades Práticas Supervisionadas – APS

4.6.1.

As Atividades Práticas Supervisionadas – APS são atividades acadêmicas
desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e realizadas
pelos discentes, vinculadas a disciplinas nos 08(oito) semestres letivos. Trata-se de
estudos dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, desenvolvimento de
projetos, atividades de campo, oficinas, pesquisas, estudos de casos, seminários,
desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, dentre outros. Vide Regulamento no
Anexo 2.
4.6.2.

Estudos Disciplinares
Os Estudos Disciplinares – ED são atividades de caráter obrigatório nos

cursos de graduação da FAPAL, funcionando como um eixo estruturante de
formação inter e multidisciplinar que perpassa todos os períodos dos cursos. São
objetivos dos ED:
•

Prover o aluno de graduação de competências e habilidades específicas
para abordar, com visão inter e multidisciplinar, problemas típicos de sua
área de atuação profissional, com grau crescente de complexidade à
medida que ele progride em sua formação;

•

Ampliar nos períodos iniciais do Curso, os conhecimentos dos alunos
sobre os conteúdos curriculares de formação geral;

•

Suprir eventuais deficiências da formação no Ensino Médio;

•

Proporcionar aos estudantes oportunidades para estabelecer conexões
entre as diferentes áreas do conhecimento e o mundo real.

•

Nos

EDs

são

utilizadas

resoluções

sistemáticas

de

exercícios,

criteriosamente elaborados pelo Coordenador do Curso em conjunto com
Líderes

de

Disciplinas,

como

indutor

do

desenvolvimento

das

competências e habilidades para lidar com situações-problemas típicas da
sua área de formação. Vide Regulamento no Anexo 3.
4.7.

Estágio Curricular Supervisionado
O estágio curricular se constitui numa atividade obrigatória para todos os

estudantes de Administração da FAPAL, sendo esta regulada por ela própria
(conferir Regulamento para estágio curricular do curso de Administração), em
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consonância com a lei 11.788/08 e com a Resolução CNE/CES nº 4, além de estar
relacionada ao perfil do egresso definido neste documento.
Para realização das atividades do estágio curricular, os estudantes poderão
realizar:
•

atividades práticas relacionadas à Administração, na qualidade de
estagiários contratados nos moldes da Lei 11.788/08.

•

atividades práticas consideradas equivalentes.

•

atividades alternativas equivalentes.

Na realização das atividades práticas, os alunos obrigatoriamente deverão
fazer trabalhos de reflexão que relacionem tais atividades com o perfil desejado do
egresso e que envolvam, obrigatoriamente, a descrição ou mapeamento do
macroprocesso da organização, objeto das atividades de estágio, e a descrição ou
mapeamento do processo ou subprocesso do setor de atividade em que o estágio é
realizado.
Aos estudantes é permitida, ainda, a realização de estágios não obrigatórios.
Estes são entendidos como as atividades de estágio contratado, de acordo com a
Lei 11.788/08, que excederem ao mínimo de horas exigido para complementação do
estágio curricular ou que forem realizados antes do quinto semestre do curso.
As atividades de estágio contratado, de acordo com a Lei 11.788/08, são
acompanhadas por um supervisor de estágio, professor indicado pela Coordenação
de Estágios, que assina o Termo de Compromisso de Estágio (TCE) no início do
processo, alinhando as atividades previstas, e assina o Relatório de Estágio no final,
verificando a evolução do aluno.
A normatização geral do Estágio encontra-se disposta no Regulamento de
Estágio constante do Anexo 4.
4.8.

Atividades Complementares
As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores

e complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por
avaliação de habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida
fora do ambiente escolar.
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Seu objetivo principal é a complementação da formação acadêmica do aluno
por meios diversos, incluindo a participação em projetos sociais, a ampliação dos
conhecimentos adquiridos, o desenvolvimento do espírito empreendedor e a
participação em atividades culturais, artísticas e esportivas. Dessa forma, o aluno
torna-se capaz de estabelecer diferentes relações com a realidade, de posicionar-se
criticamente diante de situações e de exercer conscientemente a cidadania.
As Atividades Complementares visam a atender o seguinte elenco de
objetivos:
•

Despertar o interesse dos alunos para temas sociais, ambientais e
culturais.

•

Estimular a capacidade analítica do aluno na argumentação de questões e
problemas.

•

Auxiliar o aluno na identificação e resolução de problemas, com uma visão
ético-humanista.

•

Incentivar o aluno na participação em projetos e ações sociais.

•

Promover a participação dos alunos em projetos que complementem a sua
formação acadêmica, contemplando sempre os conteúdos programáticos
das disciplinas que compõem a matriz curricular do curso.

•

Criar mecanismos de nivelamento.

•

Estimular a participação em programas de monitoria.

•

Incentivar práticas de ensino independentes.

Tais objetivos são alcançados por diversos instrumentos, tais como:
•

Produções técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas.

•

Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras.

•

Visitas técnicas.

•

Programa de monitoria.

•

Realização de listas de exercícios.

•

Participação em palestras, simpósios, cursos e seminários.

•

Leituras de livros, artigos técnicos e textos de atualidades.

•

Participação em projetos e ações sociais, além de atividades de cunho
comunitário.
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•

Frequência em peças teatrais e mostras cinematográficas.

•

Palestras e seminários multidisciplinares, organizados por Coordenadores
das diversas Áreas da FAPAL.

•

Palestras

e

Semanas

Técnico-Científicas,

organizadas

pelos

Coordenadores da Área de Exatas. Nelas são abordados temas diversos
como: desenvolvimento sustentável, relacionamentos humanos, questões
técnicas, atualizações científicas, etc. Nestas atividades, desenvolvem-se
discussões que trazem aos alunos uma visão das novas tecnologias e das
modernas gestões e tendências, objetivando a conscientização dos
mesmos com a futura vida profissional.
•

Competições organizadas pela coordenação junto ao corpo docente
objetivando

interação,

pesquisa

e

aplicação

dos

conhecimentos

adquiridos.
•

Cursos de nivelamento, bem como plantões de monitoria promovidos pela
coordenação junto ao corpo discente. Cronograma e data divulgados em
editais.

O aluno executa registros das Atividades Complementares em ficha
específica da FAPAL, na qual descreve a atividade, a data e o tempo utilizado para
desenvolvê-la. São solicitados comprovantes da presença do aluno nos eventos
relatados e/ou resumos, resenhas e críticas a fim de que o mesmo expresse suas
apreciações, bem como a entrega de listas e tarefas propostas. Os objetivos,
critérios, sugestões e orientações sobre as Atividades Complementares e a
divulgação de eventos internos e externos são disponibilizadas no quadro de avisos
do curso
Estas atividades são obrigatórias e a sua não realização impede o aluno de
receber o Diploma, mesmo que aprovado em todas as disciplinas regulares. As
Atividades visam complementar a formação profissional e cultural do aluno, podendo
ser desenvolvidas presencialmente ou à distância, e integralizam o currículo pleno
do respectivo curso. Desse modo, espera-se do futuro egresso uma visão
generalista, humanista, crítica e reflexiva, da sua função social, como profissional.
Os alunos do Curso de Administração da FAPAL deverão integralizar 300
horas em Atividades Complementares ao longo do desenvolvimento do curso.
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A avaliação do aproveitamento das Atividades Complementares caberá ao
coordenador de curso que deverá oferecer mensalmente, no mínimo, duas
categorias de atividades para seus alunos, dentre aquelas acima descritas. É
também atribuição do coordenador decidir quantas e quais Atividades cada aluno
poderá realizar além de definir ainda, a sua forma de comprovação, através de
relatórios, certificados, impressos, etc. Para este controle, serão selecionados
monitores entre os alunos dos semestres superiores, que auxiliarem na pesquisa e
orientação das Atividades Complementares.
A FAPAL incentiva a realização de tais atividades por meio de programa
regular de oferta elaborado anualmente pela Coordenadoria de Curso, que deve
basear-se no Regulamento das Atividades Complementares da Instituição constante
no Anexo 5.
4.9.

Trabalho de Conclusão de Curso
A IES optou pelo não oferecimento de tal atividade.

4.10. Apoio ao Discente
4.10.1.

Apoio Pedagógico aos Discentes

O apoio didático-pedagógico aos discentes do curso de Administração será
realizado de diferentes maneiras:
•

Visitas às salas de aulas, com o objetivo de saber como as turmas estão
se desenvolvendo, além de levar informações sobre a Instituição, eventos,
etc.;

•

reuniões sistemáticas mensais com representantes de turmas e/ou centro
acadêmico;

•

Divulgação contínua aos discentes dos horários de Coordenação do
Curso, Secretaria, Biblioteca, Laboratórios, etc.;

•

Entrega do calendário Escolar, no início de cada semestre, com todas as
informações acadêmicas da Instituição, como: calendário de provas,
processo de faltas, dias letivos, recessos e demais serviços da Unidade.
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Ademais, a Instituição conta com um corpo de profissionais disponíveis para o
atendimento ao estudante, fora do expediente de aula, buscando dirimir dúvidas em
relação às disciplinas e conteúdos ministrados, em salas específicas para o
atendimento individual ou em grupo. Conta também com um Coordenador para cada
curso existente, que fica à disposição dos estudantes e professores para o
atendimento em relação à operacionalidade do curso e às questões acadêmicopedagógicas.
A Instituição promove a organização e a divulgação de atividades
extracurriculares constantes e diversificadas, como: semanas de estudo, seminários,
congressos, palestras, jornadas, entre outras, ligadas às áreas dos cursos
oferecidos com o intuito de integrar a comunidade científica e complementar a
formação de sua comunidade acadêmica, além de incentivar a interdisciplinaridade.
4.10.2.

Acompanhamento Psicopedagógico

O Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP implantado na
IES atuará no ensino, desenvolvendo programas com alunos, professores e
coordenadores, visando à dinâmica do processo de ensino-aprendizagem, à
formação global e à realização profissional e pessoal do aluno, de forma a facilitar a
integração à vida universitária e social. Procurar-se-á fazer um feedback entre as
necessidades do aluno e as possibilidades da IES, proporcionando por meio do
planejamento a expansão dos programas de acompanhamento que visem à
adaptação e a permanência do aluno no curso escolhido e na Instituição. Com
relação à extensão, procurar-se-á integração da comunidade interna e externa,
oferecendo programas especiais que promovam a saúde mental, o enriquecimento
da qualidade de vida e o sucesso acadêmico.
A

orientação

acadêmica

(psicopedagógica)

realizar-se-á

através

das

seguintes ações:
•

Atendimento a alunos com dificuldades de aprendizagem de expressão
escrita, de falta de concentração, com transtorno do espectro autista etc.;

•

Esclarecimentos de dúvidas, promovendo a satisfação e a diminuição das
dificuldades encontradas por parte dos acadêmicos;

•

Trabalho na prevenção da evasão escolar, da inadimplência, da
repetência;
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•

Realização

de

pesquisas

de

satisfação

para

subsidiar

o

redimensionamento das atividades, periodicamente ou quando necessário;
•
4.10.3.

Orientação para a reopção de curso quando necessária.
Mecanismo de Nivelamento

Os mecanismos de acompanhamento aos discentes emergem das reuniões
pedagógicas entre o corpo docente, Coordenação de Curso e Colegiado de Curso,
os quais, em conjunto, definem estratégias de trabalho, como a autorização de aulas
extras para nivelamento, após verificação das deficiências das turmas recém
ingressas, com o objetivo de permitir melhor rendimento do corpo discente em
relação ao cumprimento dos conteúdos técnicos, administrados ao longo do primeiro
ano letivo do curso.
Também são oferecidas aos estudantes ingressantes disciplinas de ajustes e
nivelamento, de conteúdo básico, relativas às áreas de interesse de seu curso, a fim
de suprir algum tipo de deficiência ou carência em sua formação anterior. Tais
disciplinas não possuem caráter obrigatório nem contam crédito, apenas tem o
intuito de contribuir para a aprendizagem dos estudantes no escopo das disciplinas
regulares.
4.10.4.

Atendimento Extraclasse

O atendimento extraclasse aos alunos será realizado pelo Coordenador de
Curso, pelos professores em regime de trabalho de tempo integral e tempo parcial,
com jornada semanal específica para essa finalidade.
4.10.5.

Acompanhamento dos Egressos

A FAPAL manterá esforços administrativos no sentido de institucionalizar o
Programa de Acompanhamento de Egressos, por meio do cadastro de ex-alunos, a
fim de definir seu perfil profissiográfico e mantê-los informados sobre eventos
científicos, como congressos, palestras e outros, promovendo a atualização de sua
formação. Ao mesmo tempo, os egressos poderão, por meio do Questionário de
Autoavaliação Institucional, expressar as possíveis carências ou qualidades nos
vários setores da infraestrutura da Instituição, o que muito contribuirá para a
expansão de seu ensino.
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4.10.6.

Informações Acadêmicas

Em cumprimento à Portaria Normativa nº 40 de 12 de 12 de 2007, a FAPAL
disponibilizará na página eletrônica do curso o Projeto Pedagógico atualizado. Além
disso, constarão também informações da Faculdade, tais como Missão, Histórico e
Objetivos.
O usuário terá acesso às informações do curso avaliado no endereço
eletrônico da FAPAL, onde terá acesso a todas as informações pertinentes ao curso,
incluindo o Projeto Pedagógico do Curso.
Além disso, existe o “Manual de Informações Acadêmicas e Calendário
Escolar” que é entregue a todos os alunos no início do ano letivo, e que também
está disponível no sitio da FAPAL na INTERNET, com as principais informações
extraídas do Regimento e outras informações relevantes à vida acadêmica do
discente.
4.11. Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa
As ações e processos de avaliação para este curso permitem mudanças e
melhorias voltadas ao aprimoramento do curso assim como ao desenvolvimento
profissional de nossos estudantes. A auto avaliação ou avaliação interna é um
processo contínuo por meio do qual uma instituição constrói conhecimento sobre
sua própria realidade e busca compreender os significados do conjunto de suas
atividades, a fim de melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância
social.
Para tanto, a instituição sistematiza informações, analisa coletivamente os
significados de suas realizações, desvenda formas de organização, administração e
ação, identifica pontos fracos, pontos fortes ou potencialidades e estabelece
estratégias de superação de problemas. A avaliação interna é, portanto, um
processo cíclico, criativo e renovador de análise, interpretação e síntese das
dimensões que definem a instituição.
O desenvolvimento e a implementação de um sistema de avaliação é um dos
procedimentos utilizados para o monitoramento de informações e assegura que a
qualidade do ensino fornecido por elas atendam aos padrões recomendados. Na IES
cultiva-se a reflexão sistemática sobre a qualidade da educação através da
avaliação. Os instrumentos utilizados são: (i) reuniões entre CPA e NDE; (ii)
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reuniões entre NDE, colegiado, coordenação e corpo docente; (iii) questionários de
avaliação da instituição.
Quanto à avaliação externa, o ENADE oferece uma direção do grau de
dificuldade encontrada nos alunos em relação ao conteúdo, os resultados dos
exames trienalmente geram reuniões do NDE – Núcleo Docente estruturante para
melhoria de qualidade.
4.11.1.

Sistema de Avaliação do Projeto de Curso

4.11.1.1. Avaliação do Curso Superior de Administração
A avaliação do Curso Superior de Administração será feita regularmente,
através do estudo do desempenho do Curso e dos aspectos relativos ao
atendimento das expectativas da comunidade externa, ou seja, do próprio mercado
de trabalho. Esta avaliação, de acordo com as determinações legais vigentes, será
realizada em dois níveis: o Interno e o Externo.
Os relatórios correspondentes às avaliações interna e externa serão
encaminhados ao Conselho Acadêmico para apreciação e emissão de parecer e
propostas de alternativas e ações para sanar as deficiências apresentadas.
4.11.1.2. Concepção do Processo de Autoavaliação do Curso
4.11.1.2.1.

Avaliação de Curso

A Avaliação de Cursos considera, basicamente, três conjuntos de elementos:
•

Condições: corpo docente; corpo discente; corpo técnico-administrativo;
infraestrutura; perspectiva utilizada na definição e organização do
currículo; perfil profissional e as perspectivas do mercado de trabalho;
estágios; efetiva participação de estudantes em atividades de Iniciação
Científica, extensão e monitoria; atratividade do curso e interação com
área científica, técnica e profissional e com a sociedade em geral;

•

Processos:

interdisciplinaridade;

formação

interdisciplinar;

institucionalização; qualidade do corpo docente e sua adequação aos
cursos

de

Graduação

e

Tecnológicos

(domínio

dos

conteúdos,

planejamento, comunicação, compromisso com o ensino, pesquisa,
extensão, orientação/supervisão); avaliação da aprendizagem (critérios
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claros e definidos, relevância dos conteúdos avaliados, variedade de
instrumentos, prevenção da ansiedade estudantil); estágio; interação
IES/sociedade;
•

Resultados: capacitação global dos concluintes; preparo para exercer
funções profissionais (executar atividades-tarefa típicas da profissão,
aperfeiçoar-se continuamente); qualidade do curso (necessidades do
mercado do trabalho, atualidade e relevância técnico-científica dos
conteúdos, desempenho em Pós-graduação/cursos típicos da carreira,
adequação do currículo às necessidades futuras); análise comparativa
(cursos da mesma área em outras instituições, outros cursos da mesma
instituição).

4.11.1.2.2.

Avaliação de Disciplina

A organização do trabalho pedagógico será avaliada de modo a abranger os
seguintes tópicos:
•

Objetivos da disciplina, plano de ensino, fontes de consulta/bibliografia,
procedimentos didáticos, instrumentos de avaliação, conteúdo das
avaliações, atividades práticas, condições técnicas (recursos humanos e
infraestrutura disponíveis para o desenvolvimento das disciplinas);

•

Desempenho do docente, em relação a clareza, fundamentação,
perspectivas divergentes, importância, inter-relação e domínio dos
conteúdos, questionamento, síntese soluções alternativas;

•

Desempenho didático-pedagógico, em relação ao cumprimento de
objetivos, à integração de conteúdos, aos procedimentos e materiais
didáticos e bibliografia; e aspectos atitudinais e filosóficos (aspectos
éticos, clima livre de tensão orientação, atitudes e valores); pontualidade
do professor e exigência de pontualidade dos alunos;

•

Desempenho discente, expressado pela participação em aula e atividades,
informação ética, realização de tarefas, interesse e presença integral;

•

Desempenho técnico-administrativo, expressado pela avaliação individual
dos funcionários; e

•

Desempenho gerencial da FAPAL.
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4.11.1.2.3.

Autoavaliação do Curso Superior de Administração

Nesse nível, a avaliação considerará o desenvolvimento das atividades no
Curso Superior de Administração. O resultado desse diagnóstico, das variáveis e
indicadores considerados emergentes face à especificidade do curso, após a sua
sistematização, serão trabalhados pelo Curso em diferentes etapas, detalhadas a
seguir:
•

Reuniões de trabalho para elaboração do planejamento do processo de
autoavaliação do curso para o ano letivo correspondente;

•

Participação dos protagonistas do processo de autoavaliação do curso nos
Painéis promovidos pela CPA para conhecimento das informações e dos
dados colhidos sobre a realidade do curso;

•

Reuniões específicas para conhecimento detalhado das informações e dos
dados apresentados pelo diagnóstico da situação real do curso: pontos
fortes e pontos fracos (incluem-se aqui dados e informações coletados
pelo próprio curso, pela CPA;

•

Reuniões específicas para a análise conjunta das variáveis e indicadores
contemplados no diagnóstico dos diferentes componentes curriculares do
curso;

•

Reuniões de trabalho para a identificação de variáveis e indicadores
específicos, que porventura não contemplados pelo Sistema de Avaliação
Institucional;

•

Aplicação dos Instrumentos de Avaliação elaborados pelo próprio Curso e
não contemplados pelo processo de avaliação institucional e pela
avaliação externa. Trata-se aqui de Instrumentos de Avaliação que
abordam as dimensões específicas do Curso;

•

Reuniões de trabalho para a elaboração conjunta de Planos de Trabalho
com base nos resultados da avaliação institucional, da avaliação externa e
da autoavaliação promovida pelo próprio Curso (componentes curriculares
que caracterizam a especificidade do curso);

•

Desenvolvimento e avaliação contínua dos Planos de Trabalho para a
melhoria permanente do curso e sua capacidade de inovação e de
reflexão crítica; e
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•

Reuniões conjuntas, envolvendo o corpo docente, o corpo discente e a
equipe de suporte técnico-administrativo, para proceder, por meio de uma
atitude crítica e autorreflexiva, à avaliação do processo de autoavaliação
empregado pelo curso no período letivo correspondente.

Numa perspectiva processual, essas atividades e reuniões de trabalho serão
realizadas no transcorrer do semestre letivo. Neste, busca-se imprimir uma
metodologia de trabalho que contemple uma unidade e segmento de tempo concreto
em relação ao qual se distinguem três fases para um paradigma que resulte num
processo de autoavaliação global: (a) avaliação inicial (condições existentes,
fundamentação e necessidades); (b) avaliação de processo (variáveis que envolvem
todo o processo de desenvolvimento curricular nos contextos político-administrativo,
de gestão e de realização); (c) avaliação de resultados (ponderação dos resultados
definidos no projeto pedagógico do curso).
O projeto de autoavaliação empregado caracteriza-se, assim, como um ciclo
que toma corpo e se justifica como um processo conjuntivo-formativo que visa
implementar medidas concretas para o constante aperfeiçoamento da organização
didático-pedagógica do curso.
4.11.1.2.4.

Avaliação Externa

Nesse nível, a avaliação externa considerará o desempenho do Curso em
relação ao mercado de trabalho, ao grau de satisfação do egresso e aos critérios
estabelecidos pelo Ministério da Educação (resultados do ENADE e da Avaliação
das Condições de Ensino).
A avaliação externa abrangerá, ainda:
•

Pesquisa junto à sociedade civil organizada, com os quais o Curso
desenvolve suas atividades, para verificar a adequação dessas atividades
e o grau de satisfação dos mesmos.

•

Pesquisa junto às empresas parceiras, que absorverá os egressos do
Curso, para verificar o grau de satisfação da comunidade externa em
relação ao desempenho dos mesmos.
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•

Pesquisa junto aos egressos, para verificar o grau de satisfação dos exalunos em relação às condições que o Curso lhes ofereceu e vem lhes
oferecer (formação continuada).

4.11.2.

Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso

A FAPAL, comprometida com a qualidade do ensino, diagnosticou alguns
pontos a serem lapidados, a fim de que o desempenho de seus alunos tenha, ano a
ano, um efeito cada vez mais positivo, tais como: a criação do NDE, tendo como
embrião o Grupo de Trabalho constituído para elaborar a autoavaliação, juntamente
com a CPA, com a missão de conduzir a implementação das propostas formuladas e
avaliar periodicamente a sua eficácia; a reestruturação do corpo docente; a
conscientização, por meio de palestras, da importância dos resultados do ENADE
para o corpo discente, principalmente no que se refere ao mercado de trabalho.
4.12. Atividades de tutoria
O objetivo da tutoria é proporcionar aos/às estudantes um acompanhamento
personalizado e permanente do seu percurso escolar, num esforço de definição de
procedimentos que viabilizem um processo de ensino/aprendizagem de excelência.
A relação de Tutoria apoia-se no desenvolvimento de um clima de
proximidade, confiança e respeito mútuo, com vista à identificação e concretização
dos objetivos acadêmicos do estudante, numa perspectiva de autonomia. O papel do
tutor é essencialmente de mediação, e não se pode esperar que este assuma
responsabilidade pessoal pela resolução dos problemas dos estudantes.
Deste modo, não se deve esperar do tutor aconselhamento psicológico, nem
o esclarecimento de dúvidas sobre matéria lecionada, nem que se pronuncie sobre
avaliações e avaliadores.
São atribuições do tutor:
1. Auxiliar na integração dos estudantes, promovendo as relações
interpessoais e de grupo, mediando atividades a serem desenvolvidas;
2. Encorajar e motivar, por meio do reconhecimento das dificuldades
inerentes à integração na IES, do apoio do ponto de vista acadêmico, e do reforço
positivo face aos resultados alcançados;
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3. Orientar, aconselhando na definição dos planos de estudo e opções de
avaliação;
4. Diagnosticar potencialidades e dificuldades, identificando os "pontos fortes"
e os "pontos fracos" do estudante;
5. Monitorizar o percurso acadêmico, fornecendo um feedback apropriado ao
estudante para que possa melhorar o seu desempenho, numa lógica de
responsabilização; e promovendo, por sua iniciativa, reuniões regulares com os seus
tutorandos, sendo recomendável que o faça pelo menos duas vezes em cada ano
letivo, (uma reunião no início de cada semestre).
6. Informar a Coordenação do Curso sobre eventuais problemas detectados
no exercício da atividade de tutoria.
4.13. Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de
tutoria
O tutor é especializado na área de conhecimento em que atua e desempenha
suas funções, em conjunto com o corpo docente, articulado pelas diretrizes
originadas na Coordenação do Curso e o corpo docente. Logo, o tutor participa da
construção e da gestão do conhecimento do estudante, por meio da tecnologia. Sua
ocupação primordial é a mediação do processo ensino-aprendizagem, ele facilita o
entendimento e a interação entre o estudante e a IES.
As habilidades requeridas para o bom desenvolvimento no processo de tutoria
são:
•

Destreza para mediar as discussões entre o docente e o estudante por
meio dos fóruns, chats e telefone.

•

Prática para orientar o estudante em relação ao modo de realização das
atividades obrigatórias ao longo do curso, esclarecendo dúvidas sobre os
conteúdos.

•

Aptidão para conduzir o estudante de forma que este se adeque aos
parâmetros e exigências da IES.

•

Sagacidade para facilitar a compreensão do conhecimento teórico
científico e sua aplicação prática.

•

Ser astuto para articular a interdisciplinaridade exigida pelo curso.
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•

• Perspicácia e flexibilidade na apreensão das pluralidades brasileira,
acolhendo adequadamente as regionalidades.

•

Ter

competências

comunicacionais

e

fluidez

no

relacionamento

interpessoal.
•

Dominar as TIC´s disponibilizadas.

4.14. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensinoaprendizagem
Toda a infraestrutura tecnológica utilizada pela Faculdade de Palmas - FAPAL
está consolidada em conceitos de comunicação, baseada em bancos de conteúdos
distribuídos por dispositivos multimídia conectados ou não. A fundamentação
técnico-teórica para isso está nos conceitos de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), em que todos os recursos tecnológicos estão organizados em
estruturas computacionais gerenciadas por bancos de dados, assegurando que os
conteúdos programáticos das disciplinas dos cursos sejam distribuídos de forma
sistêmica e controlada.
Com base nisso, é necessária a organização desses conteúdos, informações
e dados numa base informatizada que garanta a produção e a distribuição do
conhecimento em um ambiente monitorado e acompanhado por professores e
tutores de forma interativa. Tradicionalmente, o banco de dados era o repositório de
informações, tendo atualmente evoluído para o controle das mídias textuais e
audiovisuais, transformando-se de fato em um banco de conteúdos multimídia.
As modernas técnicas de BI (Business Intelligence, ou inteligência em
negócios) asseguram que esse sistema de base de conteúdos possa ser
acompanhado, medido e controlado, possibilitando à instituição o monitoramento
dos processos de interatividade e dialogicidade dos corpos docente e discente no
modelo pedagógico proposto para cada um dos formatos.
As tecnologias de informação e comunicação disponíveis podem ser divididas
em três grupos, de acordo com sua destinação:
a) para suporte às aulas presenciais, estão disponíveis recursos de imagem e
som com projetores multimídia (Datashow) e equipamentos de áudio. Estes
equipamentos são alocados nas salas de aula segundo a demanda ou fixos em
salas especiais.
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b) quatro Laboratórios de informática com acesso à INTERNET.
c) em um ambiente virtual de aprendizagem estão disponíveis diversos
objetos de aprendizado para nivelamento, disciplinas à distância e aprofundamento
do conteúdo ministrado.
Como ambiente virtual de aprendizagem, utiliza-se o AVA (Convênio com a
Universidade Paulista – UNIP), uma ferramenta que gerencia informações textuais e
produtos multimídia que, associados a exercícios, ajudam na aquisição do
conhecimento proposto. O Blackboard é utilizado como plataforma de distribuição de
conteúdos em diferentes suportes, tais como: textos, teleaulas, vídeos (entre os
principais), integrando recursos de interação entre professores, tutores e alunos.
Através desse ambiente, disponibilizam-se, ainda, duas bibliotecas virtuais.
Para o controle acadêmico, a FAPAL utiliza o Lyceum.
4.15. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
O suporte tecnológico distribui-se em duas dimensões: uma dimensão de
recursos de interação para o acompanhamento dos estudantes e uma de avaliação.
Nesse projeto pedagógico, elucidam-se as especificidades da EaD, que originam
demandas de interação entre os implicados no processo. Para tanto, detalha-se
abaixo o sistema de informação utilizado na veiculação dos conteúdos pertinentes.
A plataforma utilizada para a publicação de conteúdo é o Blackboard. Ele
conta com as principais funcionalidades disponíveis nos ambientes virtuais de
aprendizagem e é composto por ferramentas de avaliação, comunicação,
disponibilização de conteúdo, administração e organização. Por meio dessas
funcionalidades, é possível dispor de recursos que permitem a interação e
comunicação entre o alunado, professores e tutoria, a publicação do material de
estudo em diversos formatos de documentos, a administração de acessos e a
geração de relatórios.
No Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, o aluno tem acesso ao material
pedagógico, disponibilizado por disciplina, além dos recursos de interação que
permitem o diálogo entre os alunos, professores e a equipe de tutoria.
O material de cada disciplina é publicado pelo professor responsável por ela
no AVA, seguindo a proposta do calendário acadêmico de realização dos encontros
presenciais. A publicação de material, módulo a módulo, pelo professor, facilita o
acompanhamento do aluno no ambiente.
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4.16. Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de
ensino-aprendizagem
4.16.1.

Rendimento Escolar

A apuração do rendimento escolar é feita por disciplina, conforme as
atividades curriculares, abrangendo os aspectos de frequência e aproveitamento.
Assim, o aluno somente poderá ser aprovado e/ou prestar exames com o
mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência às aulas e demais
atividades programadas para cada disciplina.
Cabe ao professor a atribuição de duas notas de avaliação (NP1 e NP2) para
as atividades curriculares, com pesos iguais na composição da Média Semestral
(MS) de cada disciplina. Assim:

4.16.2.

Critérios de Promoção

Os critérios de promoção, envolvendo, simultaneamente, a frequência e o
aproveitamento escolar, são os seguintes:
1. Se a frequência do aluno for inferior a 75% (setenta e cinco por cento), ele
estará reprovado na disciplina. Em caso contrário, serão considerados os
resultados das avaliações realizadas de acordo com o previsto no
parágrafo anterior.
2. Se a média semestral (MS) for igual ou maior que 7,0 (sete), o aluno
estará aprovado na disciplina, naquele semestre, com média final igual à
MS.
3. Se a MS for menor que 7,0 (sete), o aluno será submetido a um exame,
quando lhe será atribuída a nota EX.
4. Após o exame, a média final (MF) da disciplina será a média aritmética
simples entre MS e EX. Assim:

5. Se a MF for igual ou maior que 5,0 (cinco), o aluno estará aprovado na
disciplina.
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6. Se a MF for menor que 5,0 (cinco), o aluno estará reprovado na disciplina
ou poderá, a critério do Conselho Acadêmico, ser submetido a uma
avaliação especial.
7. Mantida a reprovação, mesmo após a realização da avaliação especial,
se concedida, o aluno ficará sujeito ao regime de dependência na
disciplina.
8. O aluno que deixar de comparecer a uma prova poderá, a critério do
Coordenador de curso, substituí-la por nova prova ou pelo exame.
9. Nas disciplinas cursadas em regime de Dependência, Adaptação ou
Antecipação e nas disciplinas optativas ou eletivas serão considerados os
mesmos critérios das disciplinas regulares para o cálculo da MF.
10. O aluno reprovado em período letivo que não seja oferecido no semestre
seguinte deverá matricular-se em período indicado pela Coordenação do
curso.
11. Cabe à Comissão de Qualificação e Avaliação de Cursos (CQA), quando
for o caso, acompanhar, avaliar e validar as avaliações de aprendizagem,
podendo realizar, em qualquer momento do curso, Avaliação Geral de
Curso (AGC). Nesse caso, a nota dessa avaliação, que será designada
por AG, passará a compor, juntamente com as notas do professor (NP1 e
NP2), a média semestral (MS) de cada disciplina, da seguinte forma:

12. Quando a Avaliação Geral de Curso (AGC) for aplicada, sua nota (AG)
será utilizada para compor a média semestral de todas e somente das
disciplinas do período em que o aluno está matriculado, não sendo
utilizada para calcular a média semestral de disciplinas cursadas em
regime de Dependência, Adaptação ou Antecipação e de disciplinas
optativas ou eletivas.
13. Todos

os

alunos

terão

que

realizar

Atividades

Práticas

Supervisionadas (APS), que constarão de atividades de biblioteca
(frequência e utilização), atividades relacionadas aos laboratórios
(relatórios de experiências e outras), trabalhos individuais ou em grupo
determinados pelo professor, trabalhos de iniciação científica, resolução
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de exercícios do Portal ou de listas, programadas para serem
supervisionadas pelos professores em suas aulas.
14. Em cada semestre, o aluno deverá cumprir a quantidade de horas de
APS, definida para o respectivo período letivo de seu curso. A
comprovação da realização das APS, em cada semestre, será feita
mediante a entrega do trabalho. Será atribuído um conceito semestral
(Aprovado ou Reprovado) às APS, o qual deverá ser lançado no sistema
Acadêmico ou, em caso de DP e/ou AD, em mapa emitido pela Secretaria
até a data-limite de entrega das notas, conforme Calendário Escolar.
15. O desempenho do aluno é avaliado numa escala de 0 (zero) a 10 (dez),
com aproximação de até 0,5 (cinco décimos); a MS será arredondada
para 7,0 (sete), quando for maior ou igual a 6,7 (seis-vírgula-sete) e
menor que 7,0 (sete); a MF será arredondada para 5,0 (cinco), quando for
maior ou igual a 4,75 (quatro-vírgula-setenta e cinco) e menor que 5,0
(cinco).
16. A recuperação poderá ter duração variável, dependendo da disciplina, e
poderá, inclusive, estender-se por um semestre ou mais, a critério do
Conselho Acadêmico.
17. O exame e/ou a avaliação especial, exceção feita àqueles do
antepenúltimo e último período (semestre) letivo, a critério do Conselho
Acadêmico, poderão ser realizados em

épocas especiais,

após

recuperação.
18. O aluno, em casos especiais e depois de ouvida a Coordenação do curso,
poderá ser autorizado a realizar o exame e/ou a avaliação especial em
períodos distintos daquele determinado para os alunos de sua turma.
19. A critério do Conselho Acadêmico, poderá ser incorporado às normas
vigentes o conceito de aproveitamento médio global do semestre, que é
determinado pela média aritmética das médias semestrais das disciplinas
cursadas no semestre regular, excetuando-se adaptações, dependências
ou tutorias.
20. Se o aproveitamento médio global do período letivo for maior ou igual a
7,0, o aluno poderá, a critério do Conselho Acadêmico, ser dispensado de
fazer o exame também nas disciplinas em que obteve média semestral
maior ou igual a 5,0.
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21. O lançamento da nota de aproveitamento médio global obedecerá ao
critério de arredondamento do valor obtido para o meio ou inteiro
imediatamente superior.
22. Os casos omissos serão analisados por uma comissão especialmente
indicada pelo Conselho Acadêmico.
4.16.3.

Regime de Dependência

O aluno aprovado em um período letivo poderá matricular-se no período
subsequente e cursar as disciplinas pendentes em regime de dependência.
O número máximo de disciplinas em regime de dependência e de adaptação
para a promoção ao semestre letivo subsequente fica assim definido:
•

Para a promoção ao 2º período letivo: sem limite;

•

Para a promoção ao 3º período letivo: 5 disciplinas;

•

Para promoção aos períodos letivos situados entre o 3º e o antepenúltimo:
5 disciplinas;

•

Para promoção ao antepenúltimo período letivo: 3 disciplinas; e

•

Para o penúltimo e o último período letivo do curso não serão aceitas
matrículas de alunos com dependência, recuperação ou adaptação em
qualquer disciplina de períodos letivos anteriores.

O aluno reprovado em um período letivo poderá optar pelo regime de
progressão tutelada, que foi instituído visando oferecer orientação acadêmica
diferenciada aos alunos que apresentarem desempenho acadêmico irregular no
decorrer do seu processo de formação. Entende-se por desempenho acadêmico
irregular, o acúmulo de disciplinas em regime de dependência e/ou adaptação, em
número maior que o permitido conforme citado no parágrafo anterior.
O ingresso no regime de progressão tutelada de matrícula decorre do
interesse manifesto do aluno.
Será facultado aos alunos que estariam se promovendo para o segundo ou
para até o antepenúltimo período de qualquer curso de graduação, que tenham
ultrapassado o limite de disciplinas em regime de dependência, conforme citado
anteriormente, adotarem o regime de progressão tutelada de matrícula.
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Os alunos que atenderem às condições previstas no parágrafo anterior
poderão optar pelo regime de progressão tutelada durante o período de renovação
da matrícula fixado no Calendário Escolar da Instituição.
O aluno que ultrapassar o limite de disciplinas em dependência e optar pelo
regime de progressão tutelada de matrícula receberá orientação diferenciada sobre
a reestruturação do seu percurso acadêmico, inclusive sobre a distribuição das
disciplinas em dependência, ou ainda a cursar, atividades e estágios incompletos. A
orientação definirá como e quando o aluno poderá cumpri-los.
Compete à Coordenação do Curso, a partir da análise do histórico escolar do
aluno optante, orientá-lo quanto à melhor alternativa para conduzir a sua progressão
acadêmica, considerando tudo o que é exigido pela matriz curricular para uma
formação plena (disciplinas, trabalhos de curso, estágios, entre outros).
Caberá à Coordenação do Curso, juntamente com o aluno optante pelo
regime de progressão tutelada, estabelecer um plano de estudos definindo como,
quando e quais disciplinas deverão ser cursadas, assim como as condições e as
medidas a serem adotadas para a conclusão das demais atividades curriculares
ainda pendentes. Esse plano de estudos poderá ultrapassar, conforme o caso, o
período mínimo de integralização curricular.
Na condição de ingressante no penúltimo período, uma vez aceita a opção
pelo regime tutelado, o aluno será matriculado provisoriamente nesse período de
seu curso. A matrícula e o regime de estudos definido pela Coordenação do Curso
serão homologados, segundo normas fixadas pelo Conselho Acadêmico.
Na condição de ingressante no último período, uma vez aceita a opção pelo
regime tutelado, o aluno será matriculado provisoriamente nesse período de seu
curso. A matrícula e o plano de estudos definido pela Coordenação do Curso serão
homologados, segundo normas fixadas pelos Colegiados Superiores.
Enquanto optante pelo regime de progressão tutelada, o aluno obriga-se a
cumprir integralmente o plano acadêmico estabelecido pela Coordenação do Curso
e referendado pelo Conselho Acadêmico.
O desligamento do aluno do regime de progressão tutelada poderá ocorrer
quando o desempenho acadêmico do aluno for avaliado como insuficiente pela
instância competente da Instituição e decidido/homologado pelo Conselho
Acadêmico.
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4.16.4.

Revisão de Provas e Verificação das Notas

O Professor deve realizar a revisão e fazer a vista das provas junto com o
aluno, no “Período de Revisão de Notas”, em horário de aula da disciplina, ocasião
em que ele estará de plantão, sendo vedada a alteração do critério adotado para a
correção inicial. Toda prova realizada, com exceção dos exames, deve ser mantida
com o professor até o final do semestre letivo. Os exames finais devem ser
entregues na Secretaria da Instituição e as fichas das APS na Coordenação local do
curso e posteriormente entregues na Secretaria da Instituição para serem
arquivadas no prontuário do aluno.
As demais provas poderão ser devolvidas aos alunos regularmente
matriculados, após o término do semestre letivo, com exceção das avaliações
realizadas On-line, no Laboratório de Informática.
O aluno pode requerer, no site da FAPAL, clicando em Secretaria On-line, a
revisão dos exames e das APS, definidos no Calendário Escolar. O aluno deve
fundamentar a solicitação explicando (no requerimento) a questão que ele considera
que foi corrigida de forma incorreta, com base na matéria lecionada. Do contrário, o
pedido não será aceito.
Importante: O prazo máximo para a solicitação de revisão dos exames é de 1
(um) dia após o prazo de entrega de notas. A revisão dos exames será feita no
período estipulado no Calendário Escolar (“Período de Revisão de Notas”) e apenas
se o aluno estiver presente no período das aulas em que o professor ministra a
disciplina, ocasião na qual ele estará de plantão. O aluno deverá levar consigo o
protocolo do pedido da revisão de Exame.
4.17. Número de vagas
O Curso de Graduação em Administração oferece 600 vagas. O
dimensionamento das turmas atende o processo ensino-aprendizagem com 50
alunos nas aulas teóricas, enquanto que nas aulas com atividades práticas, as
turmas são dimensionadas com no máximo 25 alunos.
4.18. Corpo Técnico-Administrativo
O corpo técnico-administrativo que presta serviços para a FAPAL é
constituído por profissionais qualificados para as funções exercidas e recebem

62

orientações em reuniões com as Chefias de seus setores, Diretoria e Gerência de
Campus, e Coordenação Geral de Campus. O processo de recrutamento e seleção
é atribuição do Departamento de Recursos Humanos da Entidade Mantenedora e
tem por objetivo atender às solicitações de numerosos setores de atividades
técnicas e administrativas da Instituição.
Os funcionários que exercem funções técnicas na Secretaria, em Laboratórios
e Bibliotecas recebem treinamento na sede antes de serem encaminhados aos seus
postos de trabalho. As informações relativas ao corpo técnico-administrativo, bem
como seu plano de carreira estão disponíveis no PDI (p. 93).
4.18.1.

Contratação e Regime de Trabalho

São consideradas atividades próprias do pessoal técnico-administrativo o
conjunto de funções destinadas a oferecer suporte operacional às atividades fim da
FAPAL, incluindo aquelas relacionadas com a administração de pessoal, material,
patrimonial, finanças, atividades complementares e com a vida escolar.
A contratação de pessoal técnico-administrativo é realizada nos termos da
legislação trabalhista em vigor, assegurando-se aos profissionais todos os direitos e
vantagens inerentes às funções a serem desempenhadas.
A admissão será precedida de entrevista ou processo seletivo elaborado pelo
setor competente, pelo qual serão avaliadas as reais condições, sua qualificação
profissional, experiência para o exercício da função.
O regime de trabalho do pessoal técnico-administrativo:
I.

Regime de tempo integral, com 44 horas semanais de trabalho, ou

II.

Regime de tempo parcial, com 33 horas semanais de trabalho.

A frequência diária desse pessoal técnico-administrativo será controlada pelo
setor responsável, preferencialmente por meio eletrônico, aplicando-se, quanto às
ausências e impedimentos, as normas constantes na legislação trabalhista em vigor.
Além daquelas previstas na legislação trabalhista vigente e em normas
emanadas de convenção coletiva de trabalho, o pessoal técnico-administrativo fará
jus às seguintes vantagens:
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I.

promoção por tempo de serviço a cada três anos efetivo exercido na
função, após a primeira promoção que somente ocorrerá a partir do décimo
ano de efetivo exercício no cargo;

II.

promoção por merecimento, segundo critérios fixados pela Mantenedora,
após manifestação do superior imediato.

Serão oferecidos como incentivos bolsas de estudos, auxílio para participação
em congressos, seminários, simpósios e eventos similares em sua área de atuação,
oferta de cursos de atualização profissional.
V.

CORPO DOCENTE E TUTORIAL

5.1.

Núcleo Docente Estruturante – NDE
O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Administração é composto por

professores

responsáveis

pela

formulação

da

proposta

pedagógica,

pela

implementação e desenvolvimento do curso, atendendo aos requisitos da legislação
vigente.
Compete ao Núcleo Docente Estruturante:
•

Participar plenamente da elaboração e atualização do projeto pedagógico
do curso;

•

Propor alterações do projeto pedagógico do curso, quando for pertinente;

•

Estimular o corpo docente a apresentar propostas curriculares inovadoras
para o curso;

•

Motivar a participação efetiva nas mudanças curriculares e pedagógicas;

•

Estabelecer mecanismos de representatividade do corpo docente nas
propostas de alterações do projeto pedagógico;

•

Buscar a implementação do projeto pedagógico do curso, preservando as
características e peculiaridades regionais da comunidade local.

Os professores que integram o Núcleo Docente Estruturante estão vinculados
às atividades essenciais do curso, entre elas: docência, orientação de estágio e
monografia; acompanhamento de atividades complementares; orientação de
pesquisa e desenvolvimento de atividades de extensão, atualização do próprio
Projeto Pedagógico.
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5.1.1.

Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE)
O NDE do Curso de Administração é constituído por 5 docentes, integrado

pelo Coordenador de Curso, seu presidente, e por mais 4 (quatro) professores,
correspondendo a 50% do corpo docente, e seus componentes se caracterizam
pelo(a): a) concessão de uma dedicação preferencial ao curso; b) preferencialmente
pelo porte de título de pós-graduação stricto sensu; c) contratação em regime de
trabalho diferenciado do modelo horista; e d) estabilidade ou perenidade, que lhes
permite construir uma história institucional.
5.2.

Equipe Multidisciplinar
Desde fevereiro de 2007, a ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE

ENSINO RENOVADO OBJETIVO – ASSUPERO, mantenedora da Faculdade de
Palmas – FAPAL e da Universidade Paulista – UNIP, instituição devidamente
credenciada e autorizada a ofertar cursos a distância em todo território nacional,
firmaram convênio para a oferta de EAD até o limite de 20%, de acordo com a
Portaria MEC nº 1.134 de 10 de outubro de 2016. Dessa forma, considera-se que a
equipe Multidisciplinar, constituída por profissionais de diferentes áreas está apta
para concepção, produção, e disseminação de tecnologias, metodologias e recursos
para educação a distância.
5.3.

Atuação do Coordenador
A Coordenação do curso de Administração da FAPAL é exercida, desde o 2º

semestre de 2017, pelo Prof. Marcelo Vidigal Rocha, graduado em Administração
com ênfase em Marketing pela Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas
de Vila Velha – UNIVILA, Especialista em Gestão Ambiental pela Faculdade
Brasileira – UNIVIX (Atual MULTIVIX) e Mestre em PPG Ciências do Ambiente pela
Universidade Federal do Tocantins – UFT.
A coordenação do curso responsabiliza-se e zela pela qualidade do ensino
ofertado pela FAPAL, tendo como atribuições, sob a supervisão do Coordenador
Pedagógico:
•

Definir ou redefinir a concepção, os objetivos e finalidades e o perfil do
profissional a ser formado pelo curso;
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•

Colaborar com os docentes na elaboração de planos de ensino e em
projetos de natureza pedagógica;

•

Sugerir alterações curriculares e o ajustamento de planos de ensino de
disciplinas, de acordo com os objetivos do curso e do perfil do profissional
a ser formado e com as diretrizes curriculares aprovadas pelo Ministério
da Educação;

•

Promover a discussão e análise das ementas e conteúdos programáticos
das disciplinas, visando à interdisciplinaridade e à integração do corpo
docente aos objetivos do curso;

•

Fomentar a discussão teórica e o avanço prático de metodologias de
ensino adequadas às diferentes disciplinas do curso;

•

Estabelecer normas para o desenvolvimento e controle dos estágios
curriculares e extracurriculares;

•

Executar periodicamente a autoavaliação do curso e a avaliação
institucional;

•

Opinar nos processos de seleção, contratação, afastamento e substituição
de professores;

•

Apreciar as recomendações dos docentes e discentes sobre assuntos de
interesse do curso;

•

Decidir sobre a dependência de disciplinas na programação acadêmica do
aluno, respeitado o disposto neste Regimento e em normas do Conselho
Acadêmico;

•

Definir a organização e a administração de laboratórios e materiais
relativos ao ensino;

•

Estimular o programa de monitoria;

•

Incentivar o desenvolvimento de projetos de aplicação prática;

•

Estimular práticas de estudo independente, visando à progressiva
autonomia intelectual e profissional do estudante;

•

Encorajar

o

reconhecimento

de

conhecimentos,

habilidades

e

competências adquiridas fora do ambiente escolar;
•

Elaborar o horário escolar do curso e fornecer à Diretoria os subsídios
para a organização do Calendário Escolar;

•

Orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso;
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•

Fiscalizar a observância do regime escolar e o cumprimento dos
programas e planos de ensino, bem como a execução dos demais
projetos;

•

Emitir parecer sobre aproveitamento de estudos e propostas de
adaptações de curso;

•

Exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; e

•

Exercer outras atribuições conferidas no Regimento Interno e por normas
complementares emanadas do Conselho Acadêmico.

Além disso, o Coordenador também atua no Núcleo Docente Estruturante
como presidente nato tendo as seguintes competências:
•

Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de
qualidade;

•

Representar o NDE junto aos órgãos da instituição;

•

Encaminhar as deliberações do Núcleo;

•

Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo
Núcleo e um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as
atas;

5.4.

•

Indicar coordenadores para cada área do saber;

•

Coordenar a integração com os demais Cursos e setores da Instituição.

Regime de Trabalho do Coordenador de Curso
O Coordenador dedica, sem exclusividade, tempo integral ao curso, com um

total de 40h semanais.
5.5.

Corpo docente do curso
Os membros do Corpo Docente do Curso de Administração da FAPAL são

selecionados de acordo com as atribuições estabelecidas na Resolução nº 01/2008,
constante no PDI (pag. 124) da Faculdade de Palmas, nos termos da legislação
trabalhista em vigor e estão distribuídos de acordo com as seguintes categorias
funcionais:
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a) Professor Assistente: o ingresso nesta categoria exige escolaridade
correspondente ao ensino superior completo (Bacharelado ou equivalente) e curso
de pós-graduação Lato Sensu (Especialização) com todos os créditos concluídos.
b) Professor Adjunto: o ingresso nesta categoria funcional exige
escolaridade correspondente ao ensino superior completo (Bacharelado ou
equivalente) e curso de pós-graduação Stricto Sensu (Mestrado) concluído e
aprovado em Universidade reconhecida pelo MEC. É requerido do candidato,
titulação de Mestre na área correspondente ou em área afim.
c) Professor Titular: para o ingresso nesta categoria é necessária
escolaridade correspondente ao ensino superior completo (Bacharelado ou
equivalente) e curso de pós-graduação Stricto Sensu (Doutorado) concluído e
aprovado em Universidade reconhecida pelo MEC. É requerido do candidato, titula
de Doutor na área em que irá atuar ou em área afim.
O Plano de Carreira do Corpo Docente da FAPAL possui critérios de
progressão e está intimamente ligado à titulação acadêmica, à experiência
profissional no magistério e fora dele, e à produção intelectual, conforme descritos
detalhadamente no item 2.2 do PDI 2018/2022, pag. 127. O reenquadramento
acontece duas vezes ao ano com ampla divulgação.
Especificamente no Curso de Administração é desejável que o docente tenha
experiência no magistério superior e qualificação profissional nas disciplinas
ministradas. Deve atender as exigências do plano de ensino quanto ao processo
ensino-aprendizagem; à orientação das atividades práticas de investigação, de
produção científica e de extensão; às supervisões dos estágios curriculares
obrigatórios; à promoção da apresentação dos trabalhos dos alunos em eventos
científicos; à participação na organização dos eventos do curso; ao cumprimento das
normas e funcionamento administrativo-pedagógicos da IES.
O professor do Curso de Administração deve apresentar, também, em seu
perfil as seguintes características:
•

Ser capaz de assumir o compromisso, de promover a integração do ensino
com a pesquisa e a extensão.

•

Estar atento à formação de alunos autônomos, responsáveis e
profissionalmente competentes para responder aos desafios da realidade
atual.
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•

Ter consciência de sua função social na educação e na formação de
cidadãos.

•

Possuir uma visão global do processo educacional, assumindo sempre
que possível a postura interdisciplinar.

•

Contemplar em suas aulas a dimensão humana, a dimensão teóricotécnica, a dimensão ética e a dimensão político-social.

5.6.

Regime de trabalho do corpo docente do curso
Todos os professores são contratados pelo regime de Consolidação das Leis

do Trabalho. Conforme consta no PDI da Faculdade de Palmas (pag. 127), o regime
de trabalho do corpo docente está previsto nas seguintes modalidades:
I-

Regime de Tempo Integral – TI, com obrigação de prestar 40 horas
semanais de trabalho, sendo, pelo menos, 20 horas em estudos,
pesquisas, extensão, produção científica e intelectual, planejamento e
avaliação;

II -

Regime de Tempo Parcial – TP, com obrigação de prestar de 12 até 39
horas semanais de trabalho, sendo, pelo menos, um quarto da carga
horária

em

estudos,

pesquisas,

extensão,

produção

científica

e

intelectual, planejamento e avaliação; ou
III - Regime Horista – RH, para os que não se enquadram nos critérios I e II.
A Faculdade de Palmas – FAPAL possui plano de carreira docente instituído
na Resolução nº 01/2008, constante no PDI, páginas 127 a 131.
O Regime de Trabalho do Corpo Docente do curso de Direito da Faculdade
de Palmas – FAPAL permite um atendimento completo das demandas dos
discentes, um efetivo planejamento didático incluindo preparação e revisão de
avaliações, além da participação nos diversos colegiados da IES e do curso.
5.7.

Experiência profissional do docente
O Corpo Docente do curso de Administração da FAPAL apresenta a

experiência profissional, na área do Curso, e em áreas afins para permitir a
possibilidade da interdisciplinaridade, refletindo um contingente de professores com
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experiência profissional da abordagem teórica e técnica das disciplinas da matriz
curricular contextualizadas com as práticas das teorias ministradas.
5.8.

Experiência no exercício da docência superior
A experiência no exercício da docência superior do Corpo Docente do curso

de Administração da FAPAL pressupõe uma capacidade de utilização de linguagem
adequada, elaboração de atividades adequadas, identificação de dificuldades e
outros aspectos para otimizar o aprendizado dos discentes.
5.9.

Experiência no exercício da docência na educação à distância
A coordenação do curso está apta a fornecer o suporte necessário aos

discentes que apresentarem dificuldades, promovendo atividades que promovam a
aprendizagem.
5.10. Experiência no exercício da tutoria na educação à distância
O corpo de tutores é formado por profissionais que possuem experiência em
EAD e fornecem o suporte necessário aos docentes e discentes no processo de
ensino aprendizagem.
5.11. Atuação do colegiado de curso ou equivalente
O Colegiado de Curso, previsto no Regimento da FAPAL, é um órgão de
natureza consultiva, representativo da comunidade acadêmica, anualmente
constituído, e que tem a seu cargo a coordenação didática dos respectivos cursos.
O Colegiado de Curso é constituído, para cada curso, por cinco docentes que
ministram disciplinas distintas do currículo pleno, pelo coordenador do curso em
questão e por um representante do corpo discente.
Os docentes membros do Colegiado de Curso são indicados anualmente pelo
Diretor sendo 3 (três) deles por indicação deste e 2 (dois) por indicação de seus
pares e o representante do corpo discente deve ser um aluno regularmente
matriculado no curso, indicado anualmente por seus pares.
São atribuições do Colegiado de Curso:
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•

Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas
ementas e respectivos programas;

•

Elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das
disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes
curriculares emanadas pelo Poder Público;

•

Promover a avaliação do curso;

•

Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante
requerimento dos interessados;

•

Colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação; e

•

Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem
delegadas pelos demais órgãos colegiados.

O Colegiado de Curso é presidido pelo Coordenador de Curso e reúne-se
ordinariamente duas vezes por semestre e extraordinariamente quando convocado
pelo Coordenador do Curso, por iniciativa própria ou a requerimento de dois terços
dos membros que o constitui, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos
a serem tratados.
5.12. Titulação e formação do corpo de tutores do curso
O Corpo de Tutores do curso de Administração da FAPAL é composto pelos
seguintes Tutores:
•

Flavia de Paiva Brites Martins - Graduada em Ciências Sociais e Mestre
em Sociologia

•

Maria Carolina Cotrim Santo Mauro - Graduada em Direito e Especialista
em Direito Penal e Processo Penal

•

Selma Pereira Salvador - Graduada em Letras/Pedagogia e Especialista
em Libras

•

Tiago Davi Vieira Soares de Aquino - Graduado em Geociência e
Educação Ambiental/Pedagogia e Mestre em Ensino e História de
Ciências da Terra
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5.13. Experiência do corpo de tutores em educação a distância
O Corpo de Tutores do curso de Administração da FAPAL está relacionado a
seguir com suas respectivas experiências em anos de atuação:
•

Flavia de Paiva Brites Martins - 1 ano e 11 meses

•

Maria Carolina Cotrim Santo Mauro - 3 anos e 4 meses

•

Selma Pereira Salvador - 5 anos

•

Tiago Davi Vieira Soares de Aquino - 4 anos e 2 meses

5.14. Interação entre tutores (presenciais – quando for o caso – e a distância),
docentes e coordenadores de curso a distância.
A Instituição oferece, nas Matrizes Curriculares dos seus Projetos
Pedagógicos de Curso, até 20% das suas disciplinas na modalidade a distância, de
acordo com a Portaria MEC nº 1.134 de 10 de outubro de 2016.
A interação entre Tutores, Docentes e Coordenadores está prevista dentro
das ações das suas Equipes Multidisciplinares no Projeto Pedagógico do Curso e no
Plano de Desenvolvimento Institucional da IES. Todas as ações são devidamente
documentadas.
Os tutores das disciplinas EaD são selecionados dentro do quadro de
professores do curso, facilitando a interação destes com os processos de ensinoaprendizagem implementados no curso.
A interação entre o coordenador de curso e os tutores ocorre em vários
momentos e de formas diferentes. A primeira forma a ser citada é através de
reuniões presenciais para relato de problemas e soluções, assim como
compartilhamento de experiências entre os tutores e professores das disciplinas
presenciais. Outra maneira de interação é através de e-mails. Com o registro das
discussões, o processo de gestão das várias disciplinas e principalmente o
acompanhamento das dificuldades enfrentadas pelos tutores e professores
consegue-se identificar e sanar a contento os problemas detectados, evitando
maiores prejuízos para o aluno e garantindo a qualidade do acompanhamento do
processo de ensino-aprendizagem.
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Os tutores das disciplinas EaD e professores das disciplinas presenciais
trocam ideias para a correção de questões, citam problemas encontrados,
compartilham experiências, entre outros.
O tutor das disciplinas EaD pode, por exemplo, informar datas de atividades e
avaliações, sugerir a montagem de grupos de estudos de temas mais complexos,
entre outros. O professor presencial pode informar ao tutor sobre o perfil dos alunos,
deficiências de aprendizagem identificadas, os que têm maior dificuldade de
aprendizagem, os que não se dedicam o suficiente etc. Quanto mais trocas de
informações e melhor a qualidade destas, melhor o processo de acompanhamento e
orientação do aluno na disciplina específica. Isto garante a qualidade do processo de
tutoria propriamente dito, já que este pode obter uma visão completa do aluno
quando identificada sua situação nas várias disciplinas.
Desta forma o tutor à distância e professores do ensino presencial podem
buscar alternativas para garantir a aprendizagem do aluno motivando-o e, até
mesmo, buscar formar grupos de estudos entre os alunos com deficiências em
determinados conteúdos.
5.15. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica.
No que concerne a Políticas de Pesquisa, muito embora a legislação não
obrigue as faculdades e Centros Universitários a realizarem pesquisa, a FAPAL tem
incentivado atividades nesse sentido, com trabalhos em grupos e apresentação de
artigos. As autoavaliações referidas são realizadas pela CPA (Comissão Própria de
Avaliação), a qual fornece para a coordenação de curso as informações
consolidadas mostrando o panorama para que possam ser tomadas novas ações de
melhorias.
VI.

INFRAESTRUTURA

6.1.

Espaço de trabalho para docentes em tempo integral
A Faculdade de Palmas – FAPAL, disponibiliza aos Professores de Tempo

Integral e dedicação parcial, 06 espaços de trabalho para desenvolvimento de suas
atividades. Tal ambiente é climatizado e dotado de todo o mobiliário necessário.
Além deste ambiente, o professor Marcelo Vidigal Rocha, em função do cargo de
coordenação que ocupa, tem à sua disposição gabinete de trabalho individualizado.
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6.2.

Espaço de trabalho para o coordenador.
A FAPAL disponibiliza aos Coordenadores de Curso, um gabinete de trabalho

com, aproximadamente, 10m2 de área, climatizado, devidamente mobiliado e com
acesso à internet. Neste ambiente, o Coordenador realiza suas atividades
acadêmicas, inclusive atendimentos individualizados aos acadêmicos do curso.
6.3.

Sala coletiva de professores
A Sala coletiva de Professores, instalada no 2º pavimento e com área de

45m2, possui iluminação e mobiliário adequados, é climatizada, atende às condições
de salubridade e é dotada de instalações sanitárias masculina e feminina. Conta,
ainda, com computadores ligados à rede local e à Internet e uma secretária que os
auxilia.
6.4.

Salas de aula
Todas as Salas de Aula são bem dimensionadas adequadamente, dotadas de

isolamento acústico, iluminação, climatizadas, mobiliário e aparelhagem específica,
atendendo a todas as condições de salubridade. São 32 salas com 56,28m2; 04 com
68,15m2; 04 com 43,15m2 e 06 salas com 51,56m2.
6.5.

Acesso dos alunos a equipamentos de informática
A FAPAL disponibiliza, para acesso dos alunos e aulas de informática, 04

laboratórios com 25 computadores cada, com acesso à internet. Há também acesso
a rede sem fio. Os laboratórios ficam disponíveis nos 3 turnos, sendo que no período
noturno estes podem ser usados também para aulas. Há também 4 computadores
para livre acesso nas dependências da biblioteca.
6.1.1. Relação Equipamento/Aluno/Curso
O número de equipamentos existentes no Laboratório de Informática da
FAPAL é suficiente para o atendimento do curso de Administração e dos cursos em
funcionamento.
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A FAPAL, em função da demanda apresentada neste ano, elaborará projeto
de expansão dos equipamentos, visando sempre a melhoria no desenvolvimento do
processo ensino-aprendizagem, com a proporcionalidade de 25 alunos por terminal.
6.6.

Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC).
•

O acervo da bibliografia básica contém pelo menos três títulos por unidade
curricular sendo que, a somatória dos exemplares de cada bibliografia
atinge no mínimo a proporção de 01 exemplar para cada 10 alunos, além
de apresentar títulos em duas bibliotecas virtuais.

6.7.

Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC)
As bibliografias complementares possuem no mínimo 03 títulos com 02

exemplares cada, além de apresentar títulos em duas bibliotecas virtuais.
6.8.

Laboratórios didáticos de formação básica.
A fim de concretizar seus objetivos institucionais e formar o egresso com o

perfil descrito, a Faculdade de Palmas – FAPAL conta, a nível de formação básica,
com laboratórios de Informática que oferecem máquinas e softwares necessários,
apoio técnico especializado para os alunos, atendendo às necessidades
metodológicas dos docentes e auxiliando a confecção de trabalhos acadêmicos dos
acadêmicos. São 04 laboratórios de Informática, 01 com 23 e três de 25 máquinas e
estão instalados no prédio principal com 56,28m2 cada um.
6.8.1.

Laboratórios Especializados

6.8.1.1. Quantidade
A fim de concretizar seus objetivos institucionais e formar o egresso com o
perfil descrito, a FAPAL conta com a infraestrutura que, de fato, possibilita o
desenvolvimento das atividades propostas no Projeto do Curso. Diante disso,
destacam-se:
•

Laboratório de Informática que oferece, além das máquinas e dos
softwares necessários, o apoio técnico especializado para os alunos, tanto
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em horários de aula como em horários “livres”. Todas as máquinas estão
interligadas em rede, com acesso à “Internet”.
•

Recursos didáticos audiovisuais, tais como: computadores, projetores
multimídia, retroprojetores, TVs, DVD Players, sistemas de som etc.

6.8.1.2. Qualidade
Os laboratórios atendem as exigências do padrão de qualidade do MEC.
Os laboratórios possuem ambientes ergonômicos, amplos e seguros para
docentes, discentes e funcionários. São adequados à proposta do curso, atendendo
a todas as aulas práticas preconizadas pelos docentes.
Ressaltamos que, além de toda a infraestrutura disponível para o estudante,
os professores e técnicos sempre estarão presentes durante as atividades para que
o estudante possa ter um melhor aproveitamento no processo de ensinoaprendizagem. Todos os laboratórios estão adequados à proposta do curso,
atendendo a todas as aulas práticas, preconizadas no plano de ensino proposto
pelos docentes com qualidade.
Os serviços de manutenção dos equipamentos do Laboratório serão
realizados por técnicos responsáveis da própria Instituição e também por técnicos
contratados por meio de convênio com empresas da região.
A conservação e atualização dos equipamentos serão feitas a partir de uma
análise constante pelo pessoal técnico de apoio com o auxílio do pessoal da
manutenção, os quais verificarão a necessidade de se adquirir novos equipamentos
e/ou atualizar os existentes.
6.8.1.3. Serviços
Os laboratórios não são para prestação de serviços. Eles são utilizados
apenas para Atividades Práticas nas disciplinas da matriz e para e atendimento a
possíveis necessidades dos alunos em Atividades Práticas Supervisionadas e
Atividades Complementares.
O laboratório de informática utilizado pelo curso possui instalações, mobiliário
e equipamentos adequados aos trabalhos que são desenvolvidos. Tem como
objetivo dar suporte às pesquisas, trabalhos, e projetos desenvolvidos pelos alunos,
atendendo:
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•

Às aulas práticas do curso;

•

Ao aluno interessado na prática dos conceitos apresentados em sala de
aula, no horário que desejar;

•

Aos componentes curriculares específicos;

•

Ao desenvolvimento de estratégias de nivelamento em informática pela
IES; e

•

Às atividades complementares vinculadas ao ensino, à pesquisa, e à
extensão.

Os computadores possuem configuração adequada a aplicações voltadas
para a área e tecnologias atualizadas. São disponibilizados programas adequados
ao Curso e todos os equipamentos estão interligados em rede e com acesso à
Internet.
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ANEXO 1 – EMENTÁRIO
Disciplina:
ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA
Ementa
Esta disciplina trata do processo estratégico para a formulação das estratégicas
organizacionais (corporativas, de negócios e funcionais) a partir de ferramentas e
métodos de análise dos ambientes e informações relevantes que afetam o negócio.
Trata, também, da implementação das estratégias por meio da definição dos
objetivos estratégicos e respectivos indicadores de desempenho, metas e planos de
ação, bem como do controle e aprendizado do processo estratégico.
Bibliografia Básica
DALLEDONNE,Jorge. Gestão Estratégica: negociação, como estabelecer diálogos
convincentes: Rio de Janeiro: LTC, 2009.
MOTTA, Paulo Roberto. Gestão Contemporânea: a ciência e arte de ser dirigente.
– 13. ed. – Rio de Janeiro: Record, 2002.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Planejamento estratégico: conceitos,
metodologia, práticas. – 32 ed. – São Paulo: Atlas, 2014.
Bibliografia complementar
AAKER, David. A. Administração estratégica de mercado. – 5. ed. – Porto Alegre:
Bookman, 1988.
FILARDI, Fernando. Estratégias de Empresas para a base da Pirâmide: técnicas
e ferramentas para alcançar os clientes e fornecedores da nova classe emergente.
São Paulo: Atlas, 2015. (Minha Biblioteca)
OLIVEIRA, Djalma de Pinho de. Administração estratégica na prática: a
competitividade para administrar o futuro das empresas. São Paulo: Atlas, 2013.
(Minha Biblioteca)
PORTER, Michel E. Competição: estratégias competitivas essenciais. Rio de
Janeiro: Elsevier, 1999.
ULRICH, Dave. Liderança orientada para resultados: como os líderes constroem
empresas e aumentam a lucratividade.Rioi de Janeiro: Campus, 2000.
Modelo de Excelência em Gestão – FNQ: http://www2.fnq.org.br/avaliese/metodologia-meg/modelo-de-excelencia-da-gestao
Disciplina:
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Ementa
Esta disciplina trata do planejamento financeiro, o controle e a tomada de decisão,
mostrando as atividades realizadas no curto prazo que afetam as Finanças na
organização. Em seguida, focam as atividades realizadas no longo prazo
apresentando as possibilidades de investimentos e financiamento que o
administrador financeiro poderá realizar no mercado de capital e nas instituições
financeiras. Mostram os riscos inerentes às atividades tanto de curto prazo, quanto
de longo prazo na busca de lucratividade para seus acionistas e stakeholders.
Bibliografia Básica
GITMAN , Lawrence J. Princípios de administração financeira. São Paulo:
Pearson, 2010. (Biblioteca Virtual)
ROSS, Stephen A. Administração financeira. São Paulo: Atlas, 2010. (Minha
Biblioteca).
WESTON, J. Fred.; BRIGHAM, Eugene. Fundamentos de administração
financeira. – 10. ed. – São Paulo: Pearson, 2000.
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Bibliografia Complementar
GROPPELLI, A.A. Administração financeira. São Paulo: Saraiva, 2010. (Biblioteca
Virtual)
HOJI, M. Administração Financeira: uma abordagem prática. São Paulo: Atlas,
2005.
LEMES JÚNIOR, Antônio Barbosa.; RIGO, C. M.; CHEROBIM, Ana Paula Mussi
Szabo. Administração financeira: princípios, fundamentos e práticas brasileiras. –
3. ed. atual. pela Lei das S. A. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
SANVICENTE, Antonio Zoratto. Administração financeira. São Paulo: Atas, 2001.
SOUZA, Acilon Batista de. Curso de administração financeira e orçamento:
princípios e aplicações. São Paulo: Atlas, 2014. (Minha Biblioteca)
Disciplina
ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA
Ementa:
Esta disciplina trata de desenvolver a reflexão sobre a integração de práticas de
gestão consagradas mundialmente, acrescidas de práticas inovadoras, que
produzam resultados relevantes para todas as partes interessadas, com eficiência e
eficácia sendo ao mesmo tempo aderentes as restrições impostas por essas
mesmas partes interessadas.
Eficiência está ligada a boa utilização dos recursos disponíveis, a ideia de
produtividade – Fazer certo as coisas. Eficácia está ligada ao bom resultado global
da organização – Fazer as coisas certas.
Bibliografia Básica
CARVALHO, Marly Monteiro de. et al. Gestão da Qualidade: teoria e casos. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2005.
DALLEDONNE,Jorge. Gestão Estratégica: negociação, como estabelecer diálogos
convincentes: Rio de Janeiro: LTC, 2009.
PALADINI, Edson Pacheco. Avaliação estratégica da qualidade. – 1. ed. – 4.
Reimpressão. – São Paulo : Atlas, 2009.
Fundação Nacional da Qualidade: http://www.fnq.org.br/
Bibliografia Complementar
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. – 5. ed. – Rio
de Janeiro: Elsevier, 2007.
DORNELAS, José. Empreendedorismo Corporativo: como ser empreendedor,
inovar e diferenciar na sua Empresa. São Paulo: LTC, 2015. (Minha Biblioteca)
LIKER, Jeffrey. K. O modelo Toyota: 14 princípios de gestão do maior fabricante do
mundo. Porto Alegre: Bookman, 2005.
PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. – 2. ed. – São
Paulo : Atlas, 2009.
SOBRAL, Filipe.; PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto
brasileiro. – 2. ed. – São Paulo: Person Prentice Hall, 2013.
Banco de Práticas - ETHOS – http://www3.ethos.org.br/conteudo/banco-de-praticas2/
Disciplina
ADMINISTRAÇÃO INTERDISCIPLINAR
Ementa
Esta disciplina trata da reflexão da intercomunicação entre áreas da organização
especialmente com vistas a coletar informações relevantes para tomar decisões e
assegurar que os objetivos organizacionais sejam atingidos por meio do controle.
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Trata também de como são comunicados os resultados das ações a toda a
organização de forma a incentivar os colaboradores e como se avalia o desempenho
da organização.
Esta disciplina trata da forma como se pode estabelecer um diálogo entre os
conhecimentos de uma área de empresa e outras áreas, especialmente entre as
áreas de execução e as de planejamento.
Bibliografia Básica
GORDON, Steven R. Sistemas de informação: uma abordagem gerencial. – Rio de
Janeiro : LTC, 2011.
PALADINI, Edson Pacheco. Avaliação estratégica da qualidade. – 1. ed. – 4.
Reimpressão. – São Paulo : Atlas, 2009.
PIMENTA, Maria Alzira. Comunicação empresarial. – 6. ed. – Campinas, SP:
Alínea, 2009.
Bibliografia Complementar
AUDY, Jorge Luis Nícolas; BRODBECK, Ângela Freitag. Sistemas de informações:
planejamento e alinhamento estratégico nas organizações. – Porto Alegre :
Bookman, 2003.
CAHEN, Roger. Comunicação empresarial: a imagem como patrimônio da
empresa e ferramenta de marketing. 15ª ed. – Rio Janeiro: BestSeller, 2012.
CARAVANTES, G. R.; PANNO, C. C.; KLOECKNER, M.C. Administração: teorias e
processo. – São Paulo : Pearson, 2010.
LIKER, Jeffrey K. O modelo Toyota: 14 princípios de gestão do maior fabricante do
mundo. – Porto Alegre : Bookman, 2005.
O´BRIEN, J.A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da
Internet. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2004.
Disciplina
ADM DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE
Ementa
Esta disciplina trata da identificação dos clientes-alvo de uma organização e do
conhecimento/entendimento de suas necessidades, desejos e expectativas, de
acordo com os diferentes papéis que representam. Trata também do
estabelecimento de canais de relacionamento para os clientes e das diretrizes para
seu gerenciamento. Trata, ainda, satisfação e insatisfação dos clientes.
Bibliografia Básica
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos,
planejamento e aplicações a realidade brasileira. São Paulo : Atlas, 2006.
GIGLIO, Ernesto M. O Comportamento do consumidor. (2 ed. rev. ampl.) São
Paulo: Pioneira, 2002.
SILVA, Fábio Gomes da; ZAMBON, Marcelo Socorro. Gestão do relacionamento
com o cliente. São Paulo: Cengage, 2017. (minha Biblioteca)
Bibliografia Complementar
ALVAREZ, Francisco J. S. M. Gestão estratégica de clientes. São Paulo: Saraiva,
2015. (Minha Biblioteca)
COBRA, Marcos. Administração de marketing no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier,
2009.
KARSAKLIAN, Eliane. Comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas 2000.
SOLOMON, Michael R. O comportamento do consumidor: comprando, possuindo
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e sendo. – 9. ed. – Porto Alegre-RS: Bookman, 2011.
ZENONE, Luiz Claudio. Fundamentos de Marketing de Relacionamento. São
Paulo: Atlas, 2017. (Minha Biblioteca)
Disciplina:
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Ementa
Esta disciplina trata da análise e avaliação de empresas por meio dos
demonstrativos contábeis, de discutir o conjunto de indicadores e coeficientes como
instrumento de controle de gestão, destacando a valorização da empresa, o nível de
liquidez, o controle do endividamento, além de proporcionar a avaliação dos retornos
sobre o investimento.
Bibliografia Básica
BLATT, Adriano. Análise de Balanços: estruturação e avaliação das
demonstrações financeiras e contábeis. São Paulo: Pearson, 2014. (Biblioteca
Virtual)
IUDÍCIBUS, Sérgio de.; MARTINS, Eliseu.; GELBCKE, Rubens Ernesto. Manual de
contabilidade das sociedades por ações: aplicável às demais sociedades. – 5. ed.
– Revisada e atual. – São Paulo: Atlas, 2003.
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Curso de contabilidade para não contadores. – 5. ed. –
São Paulo: Atlas, 2008.
Bibliografia Complementar
BRAGA, Hugo Rocha. Demonstrações contábeis: estrutura, análise e
interpretação. – 6. ed. –São Paulo: Atlas, 2009.
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de balanços: a análise da liquidez, a análise do giro
a análise de rentabilidade, indicadores e análise especiais (análise de tesouraria de
fleuriet, EVA, DVA e EBITIDA). – 10. ed. – São Paulo: Atlas, 2013.
LINS, Luiz Santos, Filho, José Francisco. Fundamentos e Análise Das
Demonstrações Contábeis: Uma abordagem interativa. São Paulo: Atlas, 2012.
(Minha Biblioteca)
MORANTE, Antonio Salvador. Contabilidade: noções para análise de resultados e
balanço patrimonial da empresa. – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2011.
SANTOS, José Luiz.; SCHMIDT, Paulo.; FERNANDES, Luciane Alves.
Demonstrações contábeis das companhias abertas: de acordo com a nova
deliberação CVM nº 488/05. São Paulo: Atlas, 2006.
Disciplina
CIÊNCIAS SOCIAIS
Ementa
Introdução ao pensamento Científico sobre o social. Transformações sociais do séc.
XVIII. As principais contribuições do pensamento sociológico clássico. A formação
da sociedade capitalista no Brasil. A globalização e suas esferas econômico-políticocultural e tecnológica. Transformações no trabalho. Política e relações de poder.
Políticas de Educação Ambiental. Questões Urbanas. Movimentos sociais.
Bibliografia Básica
BARBOSA, Alexandre de F. O Mundo globalizado: política, sociedade e economia.
São Paulo: Contexto, 2010. (Biblioteca Virtual)
VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. – 11. ed. – Rio de Janeiro: Record, 2012.
ZUFFO, João Antônio. A sociedade e a economia no novo milênio: os empregos
e as empresas no turbulento alvorecer do século XXI. Barueri: Manole, 2003.
(Biblioteca Virtual)
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Bibliografia Complementar
FERREIRA, Delson. Manual de Sociologia: dos clássicos à sociedade de
informação. – 2. ed. –São Paulo: Atlas, 2003.
FORACCHI, Marialice Mencarini.; MARTINS, José de Souza. Sociologia e
sociedade: leituras de introdução à sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
MARTINS, Carlos B. O que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, 1994.
TOMAZI, Nelson D. (org). Iniciação à Sociologia.São Paulo: Atual, 2000.
VITA, Álvaro de. Sociologia da Sociedade Brasileira. – 9. ed. – São Paulo: Ática,
2002.
Disciplina:
COMPORTAMENTO HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES
Ementa
Esta disciplina trata de questões que permitam a identificação e a atuação sobre os
aspectos que envolvem a relação do indivíduo com o trabalho, bem como
discriminar as diferentes formas de interação humana nas práticas organizacionais.
Trata, por fim, de compreender a importância das pessoas nas organizações,
buscando identificar sua contribuição para o desenvolvimento e crescimento das
empresas.
Bibliografia Básica
FREITAS, Maria Ester. Cultura organizacional: identidade, sedução e carisma?. –
2. ed. – Rio de Janeiro: FGV, 2000.
KANAANE,Roberto. Comportamento organizacional: o homem rumo a século XXI.
– 2. ed. – São Paulo: Atlas, 2009.
ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. – 9. ed. – São Paulo:
Pearson Education..
Bibliografia Complementar
CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso
das organizacoes. 3. ed. Barueri, SP: Elsevier, 2014.
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
SOBRAL, Filipe.; PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto
brasileiro. – 2. ed. – São Paulo: Person Prentice Hall, 2013.
SOTO, Eduardo. Comportamento organizacional: o impacto das emoções. São
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.
VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. São Paulo: Atlas, 2013.
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Disciplina:
COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO
Ementa
Texto e contexto; sistemas de conhecimento e processamento textual;
intertextualidade; as informações implícitas; alteração do sentido das palavras;
sofisticação do processo da argumentação: o artigo de opinião e a resenha, bem
como os tipos de argumentos.
Bibliografia Básica
SAVIOLI, Fransico Platão.; FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e
redação. – 16. ed. – São Paulo: Ática, 2005.
SAVIOLI, Fransico Platão.; FIORIN, José Luiz.Lições de texto: leitura e redação. –
5. ed. – São Paulo: Ática, 2006.
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça.; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os
sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2013.
Bibliografia Complementar
ANDRADE, Maria Margarida de.; HENRIQUES, Antonio. Língua Portuguesa:
noções básicas para cursos superiores. – 9. ed. – São Paulo: Atlas, 2010.
FARACO, Carlos Alberto.;
TEZZA, Cristovão. Prática de texto para
estudantesuniversitários. – 24. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. O texto e a construção dos sentidos. –10. ed. –
São Paulo: Contexto, 2012.
MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua Portuguesa: atividades de leitura e produção de
textos. São Paulo: Saraiva, 2009.
TRAVAGLIA, Luiz.; KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. A coerência textual. – 18.
ed. – São Paulo: Contexto, 2012.
Disciplina
CONTABILIDADE
Ementa
Campo de Atuação da Contabilidade. O Balanço Patrimonial. Registros Contábeis
que Envolvem Ativo – Passivo – Patrimônio Líquido. Demonstração do Resultado do
Exercício. Ajuste contábil conforme regime de competência.
Bibliografia Básica
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Introdução à Teoria da Contabilidade. – São Paulo: Atlas,
2017. (Minha Biblioteca)
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Curso de contabilidade para não
contadores: para as áreas de administração, economia, direito, engenharia. São
Paulo: Atlas, 2010. (Minha Biblioteca)
MORANTE, Antonio Salvador. Contabilidade: noções para análise de resultados e
balanço patrimonial da empresa. – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2011.
Bibliografia Complementar
IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial. –9.ed. –
São Paulo: Atlas, 2010.
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 2010.
MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. – São Paulo: Atlas: 2015.
(Minha Biblioteca)
MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. –10. ed. – São Paulo: Atlas: 2009.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica fácil. – 29. ed. – São Paulo: Saraiva,
2013.
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Disciplina:
Ementa

CUSTOS E PREÇOS

Esta disciplina trata da formação de preços de venda considerando quatro aspectos
fundamentais: custos, composto de marketing, concorrentes e clientes. Para isso,
serão abordadas as diferentes modalidades de custeio, a estrutura de mercado,
implicações quanto à natureza do produto ou serviço, os diferentes tratamentos da
concorrência e a vantagem competitiva da empresa, além de considerações sobre o
tipo de cliente e sua percepção de valor.
Bibliografia Básica
HORNGREN, Charles T.; DATAR, Srkant M.; FOSTER, George. Contabilidade de
custos. – 9. ed. – Rio de Janeiro: LTC, 2000.
LEONE, George S. Guerra. Curso de contabilidade de custos. – 2. ed. – São
Paulo: Atlas, 2000.
NAKAGAWA. Masayuki. ABC custeio baseado em atividades. – 2. ed. – São Paulo:
Atlas, 2008.
Bibliografia Complementar
BERNARDI, Luiz Antonio. Formação de Preços: estratégias, custos e resultados.
São Paulo: Atlas, 2017. (Minha Biblioteca)
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos: livro de exercícios. São Paulo: Atlas,
2010.
SOLOMON, Michael R. O comportamento do consumidor: comprando, possuindo
e sendo. – 9. ed. – Porto Alegre-RS: Bookman, 2011.
URDAN, Flávio Torres.; URDAN, André Torres. Gestão do Composto de
Marketing. – 2 ed. – São Paulo: Atlas, 2006.
BRUNI, Adriano Leal. Gestão de custos e formação de preços: com aplicações na
calculadora HP 12C e Excel. 6. ed. – São Paulo: Atlas, 2012. (Minha Biblioteca)
Disciplina:
DIREITO NAS ORGANIZAÇÕES
Ementa
Esta disciplina trata do Direito Constitucional Tributário, apresentando os princípios
constitucionais tributários, os quais devem ser respeitados no momento da criação
da lei. Apresenta-se também o Direito Tributário examinando detalhadamente a
obrigação tributária, desde seu nascimento até sua extinção, menciona uma das
ameaças do desrespeito à legislação tributária, que é o Direito Penal Tributário.
Trata, ainda, de Direito do Trabalho e Direito Empresarial discorrendo sobre os
princípios destes importantes ramos da ciência. Demonstra as ameaças e
oportunidades para as organizações no momento de recolher os tributos, contratar
empregados e na forma de se estruturar.
Bibliografia Básica
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. – 30. ed.
– São Paulo: Malheiros, 2015.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 2 : direito de empresa.
– 19. ed. – São Paulo: Saraiva, 2015.
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MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do trabalho. – 16. ed. – São Paulo: Atlas,
2007.
Bibliografia Complementar
AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2010
CASSONE, Vittorio. Direito tributário. São Paulo: Atlas, 2011.
COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. – 14. ed.
– Rio de Janeiro: Forenser, 2015.
MARTINS, Sergio Pinto. Manual de direito tributário. São Paulo: Atlas, 2011.
TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. – 18. ed. – Rio
de Janeiro: Renovar, 2011.
Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível para download
www.planalto.gov.br (caminho: legislação>constituição>constituicao1988).
Código Tributário Nacional. Disponível para download www.planalto.gov.br
(caminho: legislação>códigos>código tributário nacional>lei 5.172 de 25.10.1966).
Código Civil Brasileiro. Disponível para download www.planalto.gov.br
(caminho: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm)
Consolidação das Leis do Trabalho. Disponível para download www.planalto.gov.br
(caminho: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm)
Disciplina:
ECONOMIA E NEGÓCIOS
Ementa
Esta disciplina trata das noções de Economia, em especial aquelas relativas ao
ambiente de negócios. Aborda questões de microeconomia e preços, e de
macroeconomia com o entendimento do setor público e da moeda, bem como suas
relações com a sociedade. Finaliza inserindo questões contemporâneas acerca de
inflação, desigualdade e abordagens de globalização, buscando situar o aluno nos
temas empresariais de nosso tempo.
Bibliografia Básica
MANKIW, N. Gregory. Uma introdução à economia: princípios de micro e
macroencomia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001.
ROSSETTI, José Pascohal. Introdução à economia. São Paulo: Atlas, 2009.
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de.; GARCIA, Manuel E. Fundamentos
de economia. São Paulo: Saraiva, 2002.
Bibliografia Complementar
GASTALDI, Elementos de economia política: São Paulo: 2003.
HART, Stuart L. O capitalismo na encruzilhada: as inúmeras oportunidades de
negócios na solução dos problemas mais difíceis do mundo: Porto Alegre: Bookman,
2006.
MOCHÓN, Francisco Morcillo. Princípios de economia. –1. ed. – São Paulo:
Pearson, 2013.
NOGAMI, Otto.; PASSOS, Carlos R. Martins. Princípios de economia. São Paulo:
Cegange, 2013.
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SACHS, Jeffrey D.; LARRAIN, Felipe. Macroeconomia: em uma economia global.:
Makron Books, 2000.
Disciplina:
ECONOMIA E GESTÃO DO SETOR PÚBLICO
Ementa
Esta disciplina trata do papel do Estado na economia e seus impactos na sociedade.
Sendo assim, estuda-se a origem, a estrutura e as funções do Estado diante as
falhas de mercado, como também as principais teorias de economia do setor público
e seus conceitos de endividamento e falhas de governo. Trata ainda, do
planejamento público por meio da relação dos objetivos de governo e de suas
políticas públicas, bem como do planejamento orçamentário e dos resultados da
política fiscal brasileira no Brasil contemporâneo.
Bibliografia Básica
DIAS, Reinaldo. Gestão Pública: aspectos atuais e perspectivas para atualização.
São Paulo: Atlas, 2017. (Minha Biblioteca)
GREMAUD, Amauary Patrick.; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval.
Economia brasileira contemporânea. São Paulo: Atlas, 2009.
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval. Economia micro e macro. São Paulo:
Atlas, 2007.
Bibliografia Complementar
BIDERMAN, C.; ARVATE, P. Economia do Setor Público no Brasil. Rio de
Janeiro: Campus/Elsevier, 2004.
GIAMBIAGI, F.; ALÉM, A. Finanças Públicas: Teoria e Prática no Brasil. Rio de
Janeiro: Campus/Elsevier, 2001.
KANAANE, Roberto; FIEL FILHO, Alécio; FERREIRA, Maria das (Org.). Gestão
pública: planejamento, processos, sistemas de informação e pessoas. São Paulo:
Atlas, 2012. (minha Biblioteca)
REZENDE, F. Finanças públicas. – 2. ed. – São Paulo: Atlas, 2007.
SANTOS, Clezio dos. Introdução à gestão pública. São Paulo: Saraiva, 2005.
(minha Biblioteca)
PALUDO, Augustinho Vicente. Administração pública. – 4. ed. – Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015. (Minha Biblioteca)
Disciplina
ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS
Ementa
Esta disciplina trata das metodologias e fases da elaboração e do gerenciamento de
projetos, abrangendo escopo do projeto, recursos humanos, recursos financeiros,
custos, tempo, utilizando conceitos e ferramentas, contribuindo para a melhoria dos
resultados organizacionais por meio do cumprimento de estratégias e através da
elaboração e análise de projetos.
Bibliografia Básica
CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. Gestão de projetos. – São Paulo: Pearson
Education do Brasil, 2012. (Biblioteca Virtual)
HELDMAN. Kim. Gerência de Projetos: guia para o exame oficial do PMI. – 4. ed. –
Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Administração de projetos: como transformar
ideias em resultados. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014 (Minha Biblioteca).
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GUIA PMBOK https://brasil.pmi.org/brazil/PMBOKGuideAndStandards.aspx
Bibliografia Complementar
DINSMORE. Paul Campbell. Transformando estratégias empresariais em
resultados: através da gerência por projetos. Rio de Janeiro, Qualitymark, 1999.
KERZNER, Harold. Gestão de projetos: as melhores práticas. – 2. ed. – Porto
Alegre-RS: Bookman, 2006.
LIMA, Guilherme Pereira. Gestão de projetos: como estruturar logicamente as
ações futuras. – Rio de Janeiro: LTC, 2009. (Minha Biblioteca)
MENEZES, Luiz César de Moura. Gestão de Projetos. São Paulo: Atlas, 2009.
PALADINI, Edson Pacheco. Avaliação estratégica da qualidade. – 1. ed. – 4.
Reimpressão. – São Paulo : Atlas, 2009.
Disciplina:
EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIOS
Ementa
Esta disciplina trata da questão da formulação das estratégias para abrir um
empreendimento (seu próprio negócio) a partir da identificação do perfil e das
características próprias do futuro empreendedor, características estas que darão as
bases para a viabilidade do empreendimento. Trata, também, das definições de um
plano de negócios, sua importância e sua finalidade para o futuro empreendedor.
Trata, por fim, da análise e viabilidade de um novo negócio.
Bibliografia Básica
BIZZOTTO, Carlos Eduardo Negrão. Plano de negócios para empreendimento
inovadores. São Paulo: Atlas, 2008.
DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luísa. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.
DORNELAS, José C. Assis. Empreendedorismo: transformando ideias negócios.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
Bibliografia Complementar
BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos,
estratégias e dinâmicas. São Paulo: Atlas 2010.
BIZZOTTO. Carlos Eduardo Negrão. Plano de negócios para empreendimentos
inovadores. São Paulo: Atlas, 2008. (Minha Biblioteca)
DORNELAS, José C. Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser
empreendedor, inovar e se diferenciar na sua empresa. – São Paulo: LTC, 2015
(Minha Biblioteca)
ERTEL, Danny.; GORDON, Mark. Negociação: desenvolvendo novas habilidades e
abordagens para a obtenção de resultados práticos e duradouros. São Paulo: M.
Books do Brasil, 2009.
KOTLER, P. KELLER, K.L. Administração de Marketing, – 12. ed. – São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2006.
MENDES, Jerônimo. Manual do empreendedor: como construir um
empreendimento de sucesso. São Paulo: Atlas, 2009. (Minha Biblioteca)
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Disciplina:
ESTATÍSTICA
Ementa
Esta disciplina trata das ferramentas e processos de coletas de dados, e das
subsequentes organizações e representações analíticas e gráficas. A partir do
tratamento dos dados estatísticos característicos de situações problemáticas
práticas, a disciplina pretende apresentar os processos de cálculos das medidas
estatísticas básicas de posição e dispersão, permitindo obtenção de conclusões e
eventuais tomadas de decisões. A disciplina revê também conceitos matemáticos
básicos da teoria das probabilidades com vistas ao posterior estabelecimento de
procedimentos para previsões sobre questões potenciais e futuras.
Bibliografia Básica
BUSSAB, Wilton de O.; MORETTIN, Pedro A. Estatística básica. São Paulo:
Saraiva, 2003.
CRESPO, Antonio Arnot. Estatística fácil. São Paulo: Saraiva, 2002.
COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira. Estatística. São Paulo: Blucher, 2002.
Bibliografia Complementar
CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Estatística aplicada a todos os níveis. Curitiba,
PR: InterSaberes, 2012.
MARTINS, G de A. Estatística geral e aplicada. São Paulo: Atlas, 2000.
MORETTIN, L. G. Estatística básica. São Paulo: Makron Books, 1999.
STEVENSON, W.J. Estatística aplicada à administração. São Paulo: Harbra,
1981.
TIBONI, Conceição Gentil Rebelo. Estatística básica para os cursos de
administração, ciências contábeis, tecnológico e gestão. São Paulo: Atlas, 2010.
Disciplina:
ESTATÍSTICA APLICADA
Ementa
Esta disciplina apresenta os conceitos necessários para a tomada de decisões de
modo determinístico a partir da indução de situações potenciais e futuras
determinadas pelo estudo descritivo de dados históricos coletados. Apresenta, após
breve revisão da teoria de probabilidades, as principais distribuições de
probabilidades e os cálculos correspondentes. Após essas conceituações
necessárias trata da amostragem, introduzindo o conceito de intervalos de confiança
e testes de hipóteses. Encerra com o estudo das correlações entre duas variáveis e
as regressões.
Bibliografia Básica
DOANE, David P. Estatística aplicada à economia e à administração. São Paulo:
McGram-Hill, 2008.
DOWING, Douglas. Estatística aplicada. São Paulo: Saraiva, 2000.
LARSON, R.; FARBER, B. Estatística aplicada. – 4. ed. – São Paulo: Pearson.
2011.
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Bibliografia Complementar
CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Estatística aplicada a todos os níveis. Curitiba,
PR: InterSaberes, 2012.
FONSECA, Jairo Simon da. Estatística aplicada. São Paulo: Atlas, 2012. (Minha
Biblioteca).
LOESCHI, Cláudio. Probabilidade e estatística. Rio de Janeiro: LTC, 2012. (Minha
Biblioteca).
MARTINS, G de A. Estatística geral e aplicada. São Paulo: Atlas, 2000.
SHARPE, Norean R. Estatística aplicada. Porto Alegre: Bookman, 2011. (Minha
Biblioteca).
STEVENSON, W.J. Estatística aplicada à administração. São Paulo: Harbra,
1981.
TIBONI, Conceição Gentil Rebelo. Estatística básica para os cursos de
administração, ciências contábeis, tecnológico e gestão. São Paulo: Atlas, 2010.
Disciplina:
ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS
Ementa
Esta disciplina trata da compreensão das organizações, tanto como entidade social
como função administrativa. Trata também da identificação das principais soluções
em estruturas organizacionais – tradicionais, emergentes e novas perspectivas.
Trata, por fim, de como as organizações devem orientar seus projetos de estrutura
organizacional, a fim de enfrentar as condições ambientais existentes, em contínua
transformação, direcionando para uma otimização de desempenho.
Bibliografia Básica
CURY, Antonio. Organizações & métodos: uma visão holística. São Paulo: Atlas,
2000.
DAFT, Richard L. Organizações: teoria e projetos. São Paulo: Cengage Learning
Editores, 2014. (Minha Biblioteca)
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas, organização e métodos. –
12. ed. – São Paulo: Atlas, 2001.
Bibliografia Complementar
DINSMORE. Paul Campbell. Transformando estratégias empresariais em
resultados: através da gerência por projetos. Rio de Janeiro, Qualitymark, 1999.
GOMES, E.; BRAGA, F. Inteligência competitiva: como transformar informações
em um negócio lucrativo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
HALL, Richard H. Organizações: estruturas, processos e resultados. São Paulo:
Pearson, 2012. (Biblioteca Virtual)
JONES, Gareth R. Teoria das organizações. São Paulo: Pearson, 2016. (Biblioteca
Virtual)
VALLE, Rogério.; Oliveira, Saulo Barbará de. Análise e modelagem de processos
de negócio. São Paulo: Atlas, 2013.
Disciplina:

EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO ADMINISTRATIVO
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Ementa:
Esta disciplina trata de conceituar o que é a Administração e seu papel na sociedade
humana com base em seus antecedentes históricos e nas “variáveis” que deram
origem ao pensar administrativo, bem como das características exigidas do
administrador e de seu papel, necessários para sua atuação. Trata, também, da
evolução das teorias da Administração, desde suas origens até o presente, por meio
da apresentação das várias escolas de pensamento administrativo existentes e, por
fim, trata das novas abordagens para a Administração e de como ela foi influenciada
por novas propostas científicas e pelas mudanças de nosso mundo moderno,
apresentando algumas tendências presentes e futuras.
Bibliografia Básica
DIAS, Reinaldo; ZAVAGLIA, Tércia; CASSAR, Maurício. Introdução à
administração: da competitividade à sustentabilidade. – Campinas, SP : Editora
Alínea, 2008.
MAXILIANO, Antonio C. Amaru. Teoria geral da administração: da revolução
urbana à revolução digital.São Paulo: Atlas, 2009.
OLIVEIRA, Djalma de P. Rebouças. Teoria geral da administração: uma
abordagem prática. – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2012.
Bibliografia Complementar
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. – Barueri, SP:
Manole, 2014.
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. – 9. ed. –
Barueri, SP : Manole, 2014.
FILHO, Geral Francisco; SILVA, Fábio Gomes da. Teorias da administração geral.
– Campinas, SP : Editora Alínea, 2011.
LACOMBE, Francisco. Teoria geral da administração. São Paulo: Saraiva, 2009.
(Minha Biblioteca)
SILVA, Reinaldo O. da. Teorias da administração.– São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2008.
Disciplina:
GEOPOLÍTICA, REGIONALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO
Ementa
Esta disciplina trata da visão contemporânea da geopolítica, regionalização e
integração, das macro políticas e das novas fronteiras internacionais. Aborda as
novas interações e tendências econômicas dos países no cenário global. Trata
também da compreensão do advento da regionalização e integração de mercados.
Analisa a tendência do fim das fronteiras físicas para os produtos e os fatores de
produção.
Bibliografia Básica
GONÇALVES. Reinaldo. Globalização e desnacionalização. São Paulo: Paz e
Terra, 1999.
IANNI, Octavio. Teorias da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2002.
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VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. – 11. ed. – Rio de Janeiro: Record, 2012.
Bibliografia Complementar
HART, Stuart L. O capitalismo na encruzilhada: as inúmeras oportunidades de
negócios na solução dos problemas mais difíceis do mundo: Porto Alegre: Bookman,
2006.
MOCHÓN, Francisco Morcillo. Princípios de economia. – 1. ed. – São Paulo:
Pearson, 2013.
VESENTINI, José Willian. Novas geopolíticas. 5. ed. – São Paulo: Contexto, 2012.
(Biblioteca Virtual)
PASSOS, Carlos Roberto Martins.; NOGAMI, Otto. Princípios de economia. – 3.
ed. – São Paulo : Pioneira Thompson Learning, 2010.
SACHS, Jeffrey D.; LARRAIN, Felipe. Macroeconomia: em uma economia global.
Makron Books, 2000.
Disciplina:
GESTÃO DAS INFORMAÇÕES
Ementa
Esta disciplina trata do planejamento, implementação, controle e ação corretiva do
sistema de informação na organização. Especialmente ocupa-se das informações
necessárias pela organização, a partir das estratégias da empresa, para a
consecução dos seus objetivos. A partir dos objetivos e das metas que os
quantificam, tendo em conta as diretrizes que devem ser seguidas, são definidos os
indicadores apropriados.
Bibliografia Básica
AUDY, J. L. N.; ALEXANDRE, G. K. Fundamentos de sistemas de informação.
São Paulo: Bookman, 2005.
GORDON, Steven R.; GORDON, Judith R. Sistemas de informação: uma
abordagem gerencial. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
LAUDON, K.C.; LAUDON, J.P. Sistemas de informação gerenciais. . – 7. ed. –São
Paulo: Pearson.
Bibliografia Complementar
BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de informação: o uso consciente da
tecnologia para o gerenciamento. São Paulo: Atlas, 2004.
GOMES, E.; BRAGA, F. Inteligência competitiva: como transformar informações
em um negócio lucrativo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
O´BRIEN, J.A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da
Internet. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2004.
OLIVEIRA. Jair Fiqueiredo de. Sistemas de informação: um enfoque gerencial
inserido no contexto empresarial e tecnológico. – 3. ed. – São Paulo: Érica, 2000.
REZENDE, Denis Alcides. Tecnologia da Informação Aplicada a Sistemas de
Informação Empresariais. São Paulo: Atlas, 2014. (Minha Biblioteca)
Disciplina:
GESTÃO DAS OPERAÇÕES PRODUTIVAS
Ementa
A disciplina Gestão de Operações Produtivas abrange tanto a administração da
produção em empresas produtoras de bens materiais quanto a administração da
operação em empresas prestadoras de serviço. Envolve as questões relativas ao
planejamento estratégico das operações apresentando o modelo de transformação,
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os tipos de produção e as decisões estratégicas e operacionais dos gestores de
operação. Apresenta as prioridades competitivas de uma organização e o
planejamento dos pontos estratégicos da gestão de produção envolvendo o projeto
do produto ou serviço, a capacidade produtiva de longo prazo, a localização da
organização, o processo produtivo e o arranjo físico. Trata do planejamento
operacional das organizações envolvendo o planejamento agregado, a programação
e o controle da produção. Envolve o estudo do planejamento Just-in-time e das
operações enxutas. Apresenta a gestão da qualidade das operações envolvendo os
ciclos e técnicas de melhoramento, a qualidade total, seis sigma e a ISO 9000.
Bibliografia Básica
MARTINS, Petrônio Garcia. Administração de materiais e recursos patrimoniais.
São Paulo: Saraiva, 2001.
JACOBS, F. Robert; CHASE, Richard B. Administração da Produção e
Operações. Porto Alegre: Bookman, 2009 (Minha Biblioteca).
MARTINS, Petrônio Garcia. Administração da produção. 2. ed. rev. aum. e atual –
São Paulo: Saraiva, 2005 (Minha Biblioteca).
Bibliografia Complementar
CORRÊA, Henrique Luiz. Planejamento, programação e controle da produção.
São Paulo: Atlas, 2001.
CORRÊA, Henrique L; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e de
operações: manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. – 2. ed. – São
Paulo : Atlas, 2013. (Minha Biblioteca)
KRAJEWSKI, Lee J.; RITSMAN, Larry P.; MALHOTRA, Manoj K. Administração de
produção e operações. – 8 ed. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
LÉLIS, Eliacy Cavalcanti. Administração da produção. – São Paulo: Pearson
Education do Brasil, 2012. (Biblioteca Virtual)
MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da produção e operações. 2. ed. rev. e
ampl. – São Paulo: Cengage Learning, 2012 (Minha Biblioteca)
SLACK, Nigel.; CHAMBERS, Stuart.; JOHNSTON, Robert. Administração da
Produção. – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2009.
SOBRAL, Filipe. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. 2. ed. – São
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. (Biblioteca Virtual)
Disciplina:
GESTÃO DE PESSOAS
Ementa:
A interação entre pessoas e organizações. O sistema de administração de recursos
humanos. Os processos da administração de recursos humanos. Subsistema de
provisão na gestão de recursos humanos – objetivos e atividades envolvidas.
Subsistema de aplicação – objetivos e atividades envolvidas. Subsistema de
manutenção – objetivos e atividades envolvidas. Subsistema de desenvolvimento –
objetivos e atividades envolvidas. Subsistema de monitoração – objetivos e
atividades envolvidas. Principais tendências nos diferentes processos da
administração de recursos humanos.
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Bibliografia Básica
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. São Paulo: Atlas, 2013.
OLIVEIRA, Rita de Cassia A. Desvendando o departamento de pessoal. São
Paulo: Viena, 2012.
Bibliografia Complementar
BOOG, Gustavo.; BOOG, Magdalena. Manual de treinamento e desenvolvimento:
processos e operações. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
GIL, Antonio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais.São
Paulo: Atlas, 2010.
GRAMIGNA, Maria Rita. Modelo de competências e gestão de talentos. São
Paulo: Pearson, 2007.
PONTES, Benedito Rodrigues. Planejamento, recrutamento e seleção de
pessoal. São Paulo: LTr, 2005.
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão com pessoas: uma abordagem aplicada as
estratégias de negócios. Rio de Janeiro: FGV, 2006.
Disciplina:
GESTÃO DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA
Ementa
Esta disciplina trata de conceituar o que é logística integrada, gestão de suprimentos
e a distribuição física dos produtos e serviços. Sob a ótica estratégica trata do
serviço logístico e sua agregação de valor a clientes e parceiros com estruturas de
fornecimento regional e global, localização de instalações e posicionamento de
estoques. Sob a ótica operacional são tratadas as questões ligadas a compras e
vendas, processamento de pedidos, sistemas de transportes, gestão de estoques,
custos logísticos e a tecnologia da informação e automação aplicadas aos sistemas
logísticos.
Bibliografia Básica
CHING, Hong Yuh. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada: Supply
Chain. São Paulo: Atlas, 2010. (Minha Biblioteca)
DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. – 4.
ed. – São Paulo: Atlas, 2009.
FRANCISCHINI, Paulino G. Administração de materiais e do patrimônio. São
Paulo: Learning, 2004.
Bibliografia Complementar
FLEURY, P. F.; WANKE, P.; FIGUEIREDO, K. F; et al. Logística empresarial: a
perspectiva brasileira. São Paulo: Atlas, 2014.
LEITE, Paulo Roberto. Logística Reversa: meio ambiente e competitividade. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
MARTINS, Petrônio Garcia. Administração de materiais e recursos patrimoniais.
São Paulo: Saraiva, 2001.
PIRES, Silvio I. Gestão da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management):
conceitos, estratégias, práticas e casos. São Paulo: Atlas, 2016. (Minha Biblioteca)
SLACK, Nigel.; CHAMBERS, Stuart.; JOHNSTON, Robert. Administração da
Produção. – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2009.
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Disciplina
GESTÃO MERCADOLÓGICA
Ementa
Esta disciplina trata do entendimento do que vem a ser o marketing e de sua
aplicação, logo, trata de compreender os tipos, as orientações, e os compostos de
marketing (4Ps). Ela trata ainda da importância da segmentação de mercado, da
pesquisa de marketing, do ciclo de vida do produto e do desenvolvimento de novos
produtos, da diferenciação e posicionamento, da embalagem e rotulagem, e da
precificação do produto/serviço frente aos diferentes tipos de varejo. Por fim,
compreenderá Gestão de Marcas (Branding) e da Comunicação Integrada.
Bibliografia Básica
KOTLER, Philip.; KELLER, Michael. Administração de marketing. – 12. ed. – São
Paulo: Pearson Prentice Hall. 2006.
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos,
planejamento e aplicações a realidade brasileira. São Paulo : Atlas, 2006.
URDAN, Flávio Torres.; URDAN, André Torres. Gestão do composto de
marketing. – 2. ed. – São Paulo: Atlas, 2006.
Bibliografia Complementar
COBRA, Marcos. Administração de marketing no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier,
2009.
FERREIRA, Achiles Batista. Marketing digital: uma análise do mercado 3.0. –
Curitiba: InterSaberes, 2015. (Biblioteca Virtual)
GIOIA, Ricardo M. Fundamentos de marketing: conceitos básicos. São Paulo:
Saraiva, 2006.
NEVES, Marcos Fava. Planejamento e gestão estratégica de marketing. São
Paulo: Atlas, 2006.
SIQUEIRA. Antônio Carlos Barroso. Marketing empresarial, industrial e de
serviços. São Paulo: Saraiva, 2005.
Disciplina
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Ementa
Esta disciplina trata da necessidade da governança corporativa, dos seus princípios,
objetivos, das melhores práticas e impactos com foco especial nas abordagens do
IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
Bibliografia Básica
LARRATE, Marco. Governança corporativa e remuneração dos gestores. São
Paulo: Atlas, 2013.
ROSSETTI, José Paschoal.; ANDRADE, Adriana. Governança corporativa:
fundamentos, desenvolvimento e tendências. – 7. ed. – São Paulo: Atlas, 2014.
SROUR, Robert Henry. Ética Profissional; o ciclo virtuoso dos negócios. – 3. Ed. –
Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
Governança Corporativa - http://www.ibgc.org.br
Bibliografia Complementar
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CANTIDIANO, L L. Governanca corporativa: empresas transparentes na sociedade
de capitais. São Paulo: Lazuli, 2005.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Planejamento estratégico: conceitos,
metodologia, práticas. São Paulo: Atlas, 2014.
SILVA, A. L. C. da.; LEAL, R. P. C. Governança corporativa: evidências empíricas
no Brasil. – São Paulo: Atlas, 2007. (Minha Biblioteca)
SILVA, A.L.C. Governança Corporativa e sucesso empresarial. São Paulo:
Saraiva, 2014.
ROSSETI, José Paschoal; ANDRADE, Adriana. Governança corporativa :
fundamentos, desenvolvimento e tendências. – 6. ed. – São Paulo : Atlas, 2012.
(Minha Biblioteca)
VALENTE. Paulo Gurgel. Governança corporativa: a capacitação básica do
conselheiro. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
Disciplina:
HOMEM E SOCIEDADE
Ementa
Esta disciplina trata do conceito antropológico de cultura. Parte das explicações
sobre a origem humana, considerando a base biológica e cultural de nossa espécie
e enfatiza a complexidade do conceito antropológico de cultura como seu uso pelo
senso comum em comparação com o científico; demonstra a importância da
diversidade cultural e como lidar com as relações étnicas raciais, inclusão social e
fronteiras nacionais.
Bibliografia Básica
GOMES, M. P. Antropologia – ciência do homem, filosofia da cultura. – 2. ed. –
São Paulo: Contexto, 2014.
LARAIA, R. de B. Cultura - um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2013.
ROCHA, E. O que é etnocentrismo. São Paulo: Brasiliense, 2006.
Bibliografia Complementar
BOAS, Franz. Antropologia Cultural. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.
GUERRIERO, SILAS. et al. Antropos e Psique: O outro e sua subjetividade. São
Paulo: Olho D’água, 2004.
MATTOS. Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. – 2. ed. – São
Paulo: Contexto, 2013.
SANTOS, J. L. O Que é Cultura. – 16. ed. – São Paulo: Brasiliense, 2006.
VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. – 11. ed. – Rio de Janeiro: Record, 2012.
Disciplina:
INSTITUIÇÕES DE DIREITO
Ementa
A disciplina apresenta uma introdução ao Direito, permeando os diversos ramos
como Direito Constitucional, Direito Civil, Direito do Consumidor e Direito
Administrativo, de forma a demonstrar que as organizações e os cidadãos estão
inseridos em um sistema normativo que deve ser respeitado, constituindo-se em
uma ameaça e ao mesmo tempo em uma oportunidade.
Bibliografia Básica
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiro, 2009.
DOWER, Nélson Godoy Bassil. Instituições de direito público e privado. – 13. ed.
– São Paulo: Editora Saraiva, 2012.
FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. – 9. ed. – São
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Paulo: Atlas, 2008.
Bibliografia Complementar
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São
Paulo: Saraiva, 2011.
FÜHRER, Maximilianus C. A.; MILARÉ, Édis. Manual de direito público e privado.
– 19 ed. – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
MARTINS, Sérgio Pinto. Instituições de direito público e privado. São Paulo:
Atlas, 2013.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. – 24. ed. –
São Paulo: Melhoramentos, 2007.
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 2015.
NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Manual de introdução ao estudo do direito. São
Paulo: Saraiva, 2009.
NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Comentários ao código de defesa do
consumidor: direito material (arts 1º ao 54º). São Paulo: Saraiva, 2007.
Disciplina:
INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO DE TEXTOS
Ementa
Leitura, interpretação e conhecimento. Temas da atualidade. Diferentes linguagens.
Estilos e gêneros discursivos. Qualidade do texto. Produção de texto.
Bibliografia Básica
FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários. – 24.
ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.
FIORIN, J. L.; PLATÃO, F. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática,
2006.
KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo:
Contexto, 2014.
Bibliografia Complementar
ALVES, Adriano, Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de textos. Rio
de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2014. (Minha Biblioteca)
ANDRADE, M. M. de; HENRIQUES, A. Língua Portuguesa: noções básicas para
cursos superiores. – 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2007.
BLIKSTEIN, I. Técnicas de comunicação escrita. – 22. ed. – São Paulo: Ática,
2006.
FIORIN, J. L.;PLATÂO, F. Para entender o texto: leitura e redação. – 16. ed. – São
Paulo: Ática, 2005.
MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua Portuguesa. 4. ed. – São Paulo: Saraiva, 2016.
(Minha Biblioteca)
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Disciplina:
LIDERANÇA – ATRIBUTOS E ATRIBUIÇÕES
Ementa
Esta disciplina trata da importância dos atributos, das características, qualidades e
habilidades de um líder para realizar tarefas no ambiente organizacional e do modo
que tais atributos se relacionam com os diversos papéis que o líder desenvolve para
atender suas funções. Trata, também, das práticas requeridas da alta direção para
exercício da liderança.
Bibliografia Básica
CRIVELARO, Rafael.; TAKAMORI, Jorge
interpessoais. Campinas, SP: Alínea, 2006.

Yukio.

Dinâmica

das

relações

KANAANE, Roberto. Comportamento humano nas organizações: o Homem rumo
ao século XXI. – 2. ed. – São Paulo: Atlas, 2009.
RODRIGUES. Marcos Vinícius. Ritos e excelência nas empresas: a busca da
excelência a partir dos valores e aspectos culturais das empresas. Petropólis, RJ:
Vozes, 2002.
Bibliografia Complementar
BERGAMINI, C.W. Psicologia Aplicada à Administração de Empresas: Psicologia
do Comportamento Organizacional. – 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2010.
COVEY, S. Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. – 7. Ed. – Rio de
Janeiro: BestSeller, 2007.
DUTRA, Joel Souza. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de
pessoas na empresa moderna. São Paulo: Atlas, 2014.
ESCORSIN, Ana Paula. Liderança e desenvolvimento de equipes. – Curitiba:
InterSaberes, 2017. (Biblioteca Virtual)
MARQUARDT, Michael J. O poder da aprendizagem pela ação: como solucionar
problemas e desenvolver líderes em tempo real. Rio de Janeiro: Senac, 2005.
Disciplina:
MATEMÁTICA APLICADA
Ementa
Esta disciplina trata da aplicação dos conteúdos de Matemática em situações
práticas que servem ao entendimento de fenômenos ligados aos problemas
relacionados com a formação profissional na área de Administração. Dessa forma,
esta disciplina contempla o estudo da lei da demanda e da oferta, o ponto de
equilíbrio de mercado, a teoria da firma, que engloba o estudo da receita total, do
custo total, do lucro e do break even point (ponto de nivelamento), além de outras
aplicações das funções matemáticas nos contextos administrativos e financeiros.
Bibliografia Básica
DI AGUSTINI, Carlos Alberto. Matemática aplicada à gestão de negócios. Rio de
Janeiro: FGV, 2005.
LEITHOLD, Louis. Matemática aplicada à economia e administração. São Paulo:
Harbra, 2001.
WEBER, Jean E. Matemática para economia e administração. – 2. ed. – São
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Paulo: Harbra, 2001

Bibliografia Complementar
BARBONI, Ayrton. Fundamentos de matemática: cálculo e análise. Rio de
Janeiro: LTC, 2013. (Minha Biblioteca).

•

MORETTIN, P. A., et al. Introdução ao cálculo para administração, economia e
contabilidade. São Paulo: Saraiva, 2009.
MUROLO, A.; BONETTO, G. Matemática aplicada à administração, economia e
contabilidade. – 2. ed. – São Paulo: Cengage Learning, 2012.
OLIVEIRA, Edmundo Capelas de. Introdução aos métodos da matemática
aplicada. Campinas, S.P: Unicamp, 2010.
TAN, S. T. Matemática aplicada a administração e economia. – São Paulo:
Cengage Learning Editores, 2014. (Minha Biblioteca)
Disciplina:
MATEMÁTICA
Ementa
Esta disciplina trata dos conteúdos básicos da ciência Matemática, que compõem o
núcleo de conceitos essenciais para o entendimento, interpretação e análise de
fenômenos quantitativos, modelizáveis por meio de expressões gráficas e
algébricas. Dessa forma, começando com o estudo dos conjuntos numéricos, das
grandezas (variáveis) e das operações algébricas, esta disciplina contempla o
trabalho com funções lineares e quadráticas, bem como suas representações
gráficas. Por fim, há ainda o estudo dos sistemas lineares simples, com duas
equações e duas incógnitas, que visa preparar os estudantes para uma abordagem
mais aplicada que ocorre em outras disciplinas.
Bibliografia Básica
SILVA, Sebastião Medeiros da.; SILVA, Elio Medeiros da.; SILVA, Ermes Medeiros
da. Matemática básica para cursos superiores. – 1. ed., 14ª reimpressão. – São
Paulo: Atlas, 2014.
SILVA, Sebastião Medeiros da. SILVA, Elio Medeiros da.; SILVA, Ermes Medeiros
da. Matemática para os cursos de economia, administração e ciências
contábeis. – 6. ed. – São Paulo: Atlas, 2010.
WEBER, Jean E. Matemática para economia e administração. – 2. ed. – São
Paulo: Harbra, 2001.
Bibliografia Complementar

•

BONORA Jr., D. et al. Matemática: complementos e aplicações nas áreas de
Ciências Contábeis, Administração e Economia. – 6. ed. – São Paulo: Ícone, 2003.
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•

JACQUES, Ian. Matemática para economia e administração. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2010. (Biblioteca Virtual)

•

LEITHOLD, Louis. Matemática aplicada à economia e administração. São Paulo:
Harbra, 2001.

•

MORETTIN, P. A., et al. Introdução ao cálculo para administração, economia e
contabilidade. São Paulo: Saraiva, 2009.
MUROLO, Afrânio Carlos. Matemática aplicada a administração, economia e
contabilidade. São Paulo: Cengage, 2012. (Minha Biblioteca)
Disciplina:
MATEMÁTICA FINANCEIRA
Ementa
Esta disciplina trata das ferramentas quantitativas aplicadas ao setor financeiro, no
que se refere aos cálculos de juros simples e compostos, bem como aos cálculos de
descontos. De caráter essencialmente aplicado, esta disciplina contempla ainda as
principais operações financeiras, tais como o financiamento, a capitalização e os
empréstimos.
Bibliografia Básica
ASSAF NETO. Matemática financeira e suas aplicações. – 6. ed. – São Paulo:
Atlas, 2001.
HAZZAN, S.; POMPEO, J. N. Matemática Financeira. 6ª ed. São Paulo: Saraiva,
2007.
PUCCINI, A. L. Matemática Financeira: objetiva e aplicada. São Paulo: Saraiva,
2006.
Bibliografia Complementar
BRANCO. Anísio Costa Castelo. Matemática financeira aplicada: método
algébrico, HP -12c, Microsoft Excel. – 3. ed. – São Paulo: Cenage Learning, 2014.
BONORA JÚNIOR. Doriva. Matemática financeira: análise de investimentos,
amortização de empréstimo. São Paulo: Ícone, 2008.
DAL ZOT, Wili. Matemática financeira: fundamentos e aplicações. – Porto Alegre:
Bookman, 2015 (Minha Biblioteca).
FERREIRA, Roberto G. Matemática financeira aplicada: mercado de capitais,
administração financeira, finanças pessoais. 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2014 (Minha
Biblioteca).
SAMANEZ, C. P. Matemática Financeira. – 2. ed. – São Paulo: Makron Books,
1999.
SILVA. André Luiz Carvalhal. Matemática Financeira Aplicada. – 3. ed. – São
Paulo: Atlas, 2010.
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Disciplina:
METODOLOGIA DO TRABALHO ACADÊMICO
Ementa
Promover a iniciação à pesquisa científica. Proporcionar informações relativas à
conceituação de ciência e de seus objetivos.
Bibliografia Básica
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico.
ATLAS, 2010.
LAKATOS, E. Maria.; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de
metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2010.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007.
Bibliografia Complementar
CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica. São Paulo: Pearson Prentice hall,
2002.
DENCKER, Ada de Freitas Maneti. Pesquisa empírica em ciências humanas. São
Paulo: Futura. 2002.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010.
MARCONI, Marina de Andrade.; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. São
Paulo: Atlas, 2010.
MARCONI, Marina de Andrade.; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. São
Paulo: Atlas, 2000.
Disciplina:
MÉTODOS DE PESQUISA
Ementa
Iniciar o aluno no trabalho intelectual alicerçado na busca do conhecimento por meio
da aplicação da metodologia científica. Capacitar o aluno a utilizar os instrumentos
necessários à busca de informação, mostrar os tipos de pesquisa científica,
apresentar os instrumentos para coleta de dados e propiciar as bases necessárias
para a compreensão dos fundamentos da metodologia científica. Desenvolver as
habilidades para escrever um projeto de pesquisa. Possibilitar o conhecimento das
diferentes fases de uma pesquisa, desde a pesquisa bibliográfica até à redação de
um trabalho.
Bibliografia Básica
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010.
LAKATOS, E. Maria &MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de
metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2010.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007.
Bibliografia Complementar
COSTA. Sérgio Francisco. Método científico: os caminhos da investigação. São
Paulo: Harbra, 2001.
DEMO, Pedro. Pesquisa participante: saber pensar e intervir juntos. Brasília: Liber,
2004.
FACHIN. Odília. Fundamentos de metodologia. – 4. ed. – São Paulo: Saraiva,
2005.
MARCONI, Marina de Andrade.; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. São
Paulo: Atlas, 2010.
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THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 2005.
Disciplina
PESQUISA OPERACIONAL
Ementa
A disciplina apresenta a pesquisa operacional como método científico de tomada de
decisões. Isto é feito através da apresentação da evolução histórica da disciplina,
com a apresentação de aplicações e o estudo das várias técnicas, tais como
programação linear e o método simplex. Ocupa-se também dos desenvolvimentos
de modelos de solução de problemas e das questões de maximização e
minimização. Por fim apresenta o método do caminho crítico, PERT/COM e os
problemas de transporte e análise de sensibilidade. A finalidade básica da disciplina
é demonstrar as possibilidades cientificas de maximizar resultados e minimizar
dispêndios.
Bibliografia Básica
BARBOSA. Marcos Antônio.; ZANARDINI, Ricardo Alexandre de. Iniciação a
pesquisa operacional no ambiente de gestão. – 2. ed. – Curitiba, PR:
InterSaberes, 2014.
LACHTERMACHER, G. Pesquisa operacional na tomada de decisões. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
TAHA, Hamdy A. Pesquisa operacional: uma visão geral. – 8ª. ed. – São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2008.
Bibliografia Complementar
CORRÊA, Henrique Luiz. Planejamento, programação e controle da produção.
São Paulo: Atlas, 2001.
HILLIER, Frederick S. Introdução à pesquisa operacional. 9. ed.- Porto Alegre:
AMGH, 2013 (Minha Biblioteca)
LOESCH, Cláudio.; HEIN, Nelson. Pesquisa operacional: fundamentos e modelos.
– 1. ed. – São Paulo: Saraiva, 2009.
KRAJEWSKI, Lee J.; RITSMAN, Larry P.; MALHOTRA, Manoj K. Administração de
produção e operações. – 8 ed. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
SILVA, Ermes Medeiros da. et al. Pesquisa operacional para os cursos de
administração e engenharia: programação linear: simulação. 5. ed.- São Paulo:
Atlas, 2017. (Minha Biblioteca)
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Disciplina:
PROCESSOS DECISÓRIOS
Ementa
A disciplina trata dos fundamentos do processo de tomada de decisão, de
metodologias utilizadas para identificação, análise e solução de problemas e dos
erros e vieses, comuns nas tomadas de decisões, que devem ser evitados.
Bibliografia Básica
DIAS, Reinaldo. ZAVAGLIA, Tércia.; CASSAR, Maurício. Introdução à
administração: da competividade à sustentabilidade. – 2. – ed. Campinas, SP:
Alínea, 2008.
ERTEL, Danny.; GORDON, Mark. Negociação: desenvolvendo novas habilidades e
abordagens para a obtenção de resultados práticos e duradouros. – São Paulo: M.
Books do Brasil, 2009.
PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. – 2. ed. – São
Paulo: Atlas, 2009.
Bibliografia Complementar
ALMEIDA, Adiel Teixeira de. Processo de decisão nas organizações: construindo
modelos de decisão multicritérios. – São Paulo: Atlas, 2013. (Minha Biblioteca)
COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira.; CANUTO, Simone Aparecida.
Administração com Qualidade: conhecimentos necessários para a gestão
moderna. São Paulo: Blucher, 2010.
CRUZ, Eduardo Picanço. O processo decisório nas organizações. – Curitiba:
InterSaberes, 2014. (Biblioteca Virtual)
DIAS, Sérgio Vidal dos Santos. Auditoria de processos organizacionais: teoria,
finalidade, metodologia de trabalho e resultadosesperados. São Paulo: Atlas,
2014. (Minha Biblioteca)
PAGANOTTI, José Antonio. Processos decisórios. – São Paulo: Pearson
Education do Brasil, 2015 (Biblioteca Virtual)
YU, Abraham Sin Oih. Tomada de decisão nas organizações: uma visão
multidisciplinar. – São Paulo: Saraiva, 2011 (Minha Biblioteca)
Disciplina:
PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
Ementa
Esta disciplina trata do que são os processos organizacionais e de como se pode
dar o seu mapeamento. Trata, também, das sistemáticas de análise e melhoria de
tais processos organizacionais, tendo em vista a otimização da sua eficiência e
eficácia bem como permite uma visão das principais normas relacionadas à gestão
por processos e sua aplicação nas organizações. Trata, por fim, da padronização e
normalização dos processos.
Bibliografia Básica
CURY, Antonio. Organizações e métodos: uma visão holística. São Paulo: 2000.
MAXILIANO, Antonio C. Amaru. Teoria geral da administração: da revolução
urbana à revolução digital.São Paulo: Atlas, 2009.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas, organização e métodos. São
Paulo: Atlas, 2001.
Bibliografia Complementar
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. Rio de Janeiro:
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Elsevier, 2014.
PAVANI JÚNIOR. Orlando.; SCUGLIA, Rafael. Mapeamento e gestão por
processos - BPM. São Paulo: Makron Books do Brasil, 2011.
PEARSON, Academia. OSM: uma visão contemporânea. – São Paulo: Pearson
Pretince Hall, 2011. (Biblioteca Virtual).
SILVA, Reinaldo O. da. Teorias da administração. – São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2008.
SOBRAL, Filipe.; PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto
brasileiro. – 2. ed. – São Paulo: Person Prentice Hall, 2013. (Biblioteca Virtual)
VALLE, Rogério. Oliveira, Saulo Barbará de. Análise e modelagem de processos
de negócio. São Paulo: Atlas, 2013.
Disciplina:
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
Ementa
Esta disciplina trata da questão do papel da tecnologia da informação e dos
sistemas de informação na empresa contemporânea. Trata, também, da sistemática
do novo ambiente de negócios e o papel da tecnologia da informação como
viabilizadora da transformação dos negócios e das organizações. Trata por fim, do
entendimento da tecnologia como ferramenta para alavancar a produtividade das
empresas.
Bibliografia Básica
GORDON, Claudio. Sistemas de Informação: uma abordagem gerencial. Rio de
Janeiro: LTC, 2011.
STAIR, Ralph M. Princípios de Sistemas de Informação. São Paulo: Cengage
Learning, 2011.
O´BRIEN, J.A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da
Internet. – 2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2004.
Bibliografia Complementar
BATISTA, Emerson Oliveira. Sistemas de informação: o uso consciente da
tecnologia para o gerenciamento. São Paulo: Saraiva, 2009. (Minha Biblioteca)
GRAEML, Alexandre Reis. Sistemas de informação: o alinhamento da estratégia
de TI com a estratégia corporativa. 2. ed. – São Paulo: Atlas, 2003. (Minha
Biblioteca)
KROENKE, David M. Sistemas de informação gerenciais. São Paulo: Saraiva,
2008. (minha Biblioteca)
LAUDON, Kenneth. Sistemas de informação gerenciais. 9. ed. – São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2010 (Biblioteca Virtual)
TURBAN, Enfraim. Tecnologia da informação para a gestão: transformando os
negócios na economia digital. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. (Minha
Biblioteca)
Disciplina:
RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS ORGANIZAÇÕES
Ementa
Esta disciplina trata da gestão socialmente responsável e sustentabilidade e seu
envolvimento na cultura corporativa, das questões éticas, sociais e ambientais nos
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negócios, a partir da visão crítica dos conceitos de responsabilidade socioambiental,
ética empresarial, sustentabilidade e investimento socioambiental, analisa
criticamente os impactos ambientais, e sociais da empresa em relação aos
acionistas, colaboradores, clientes, concorrentes, governo, sociedade e meio
ambiente e a orientação para a geração de valor ético, social e ambiental, visando o
desenvolvimento sustentável da sociedade.
Bibliografia Básica
ANDRADE, Rui Otávio B. de. Gestão ambiental: enfoque estratégico aplicado ao
desenvolvimento sustentável. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2004.
ASHELY, Patrícia Almeida et al. Ética e responsabilidade social nos negócios. –
2. ed. – São Paulo: Saraiva, 2005.
ROBLES Jr. Antônio. Gestão da qualidade e do meio ambiente: enfoque
econômico, financeiro e patrimonial. São Paulo: Atlas, 2010.
Bibliografia Complementar
DIAS, Reinaldo. Responsabilidade social: fundamentos e gestão. São Paulo:
Atlas, 2012. (Minha Biblioteca)
MACHADO FILHO, Cláudio Pinheiro. Responsabilidade social e governança. São
Paulo: Cengage Learning Editores, 2012. (minha Biblioteca)
MARQUES, Vania de Lourdes; FILHO, Cid Alledi. et al. Responsabilidade social:
conceitos e práticas: construindo o caminho para a sustentabilidade. São Paulo:
Atlas, 2012.
PERSEGUINI, Alayde dos Santos. Responsabilidade Social. São Paulo: Pearson,
2015. (Biblioteca Virtual)
SANTOS, Fernando de Almeida. Ética empresarial: política de Responsabilidade
Social em 5 Dimenções: sustentablidade, respeito á multicultura, aprendizado
contínuo, inovação, Governança Corporativa. São Paulo: Atlas, 2014. (Minha
Biblioteca)
Disciplina
TÓPICOS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
Ementa
Esta disciplina trata de discutir a relação teoria-prática diante de casos concretos de
atuação profissional do graduado em administração de empresas. Aborda também
as atribuições legais e as modificações impostas pelo mercado de trabalho em
função da globalização e da necessidade de inovação na organização. Mostra,
inclusive, como o profissional desta área deve dar continuidade ao processo de
aprendizado, por meio da elaboração de um plano de carreira individual,
constituindo-se assim no objetivo final para o futuro administrador.
Bibliografia Básica
VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. – 14. Ed. – São Paulo: Atlas,
2013.
SROUR, Robert Henry. Ética empresarial; o ciclo virtuoso dos negócios. – 3. ed.
revisada – Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
CARDELLA, Haroldo Paranhos. Ética profissional: simplificado. – São Paulo:
Saraiva, 2012.
Bibliografia Complementar
COSTA, I. de S. A. da.; BALASSIANO, M. Gestão de carreiras: dilemas e
perspectivas. 1. ed. 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2010 (Minha Biblioteca)
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GRAMIGNA, Maria Rita. Modelo de competências e gestão de talentos. São
Paulo: Pearson, 2007.
MATTAR NETO, João Augusto. Filosofia e ética na administração. – 2. ed. – São
Paulo, Saraiva, 2010.
PASSOS, Elizete. Ética nas organizações. São Paulo: Atlas, 2004.
SÁ, A. Lopes. Ética profissional. – 9. ed. revista e ampliada. – São Paulo: Atlas ,
2013.
SERRANO, Pablo Jimenez. Ética aplicada: moralidade nas relações empresariais e
de consumo. Campinas, SP: Alínea, 2009.
OPTATIVAS
Disciplina:
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) – 20hs
Ementa
Estudo de temas considerados relevantes para o exercício da função do professor
em diferentes instituições de ensino inclusive públicas e particulares. Discussão de
aspectos referentes a estudos lingüísticos e línguas de sinais, história da educação
de surdos e a aquisição da escrita pelo surdo. A importância da LIBRAS no
desenvolvimento sócio-cultural do surdo e em seu processo de escolarização,
educação bilíngüe e bicultural. Vocabulário básico em LIBRAS.
Bibliografia Básica
GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa?: Crenças e preconceitos em torno
da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009.
LODI, Ana Claudia Balieiro. et al. Letramento e minorias. – 4. ed. – Porto Alegre:
Mediação, 2010.
QUADROS, Ronice Muller de.; KARNNOP, Lodenir Becker. Língua de
sinaisbrasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004.
Bibliografia Complementar
BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias
e práticas pedagógicas. São Paulo: Autêntica, 2012. (Biblioteca Virtual)
FERNANDES, Sueli. Educação de surdos. Curitiba: Intersaberes, 2013. (Biblioteca
Virtual)
GESSER, Audrei. O ouvinte e a surdez: sobre ensinar e aprender a libras. São
Paulo: Parábola, 2012.
PEREIRA, Maria C. da Cunha. Libras: conhecimentos além dos sinais. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2011.
SKLIAR, Carlos. A surdez: olhar sobre as diferenças. – 6 ed. – Porto Alegre:
Mediação, 2013.
Disciplina:
EDUCAÇÃO AMBIENTAL– 20hs
Ementa
Promover a compreensão de que a Educação Ambiental (EA) está associada a uma
valorização humanitária, crítica, cultural e reflexiva, de acordo com as exigências do
mundo contemporâneo, além de fornecer subsídios para a formação de um sujeito
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ecológico, portador de valores éticos, atitudes e comportamentos ecologicamente
orientados, que incidem sobre o plano individual e coletivo.
Bibliografia Básica
RUSCHEINSKY, Aloisio. Educação ambiental: abordagens múltiplas. Porto Alegre:
Penso, 2012.
PEZZIOLI, Marcelo. L. Homus ecologicus: ética, educação ambiental e práticas.
Caxias do Sul, RS: Educs, 2011.
CARVALHO, I. C. de M. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. – 2.
ed. – São Paulo: Cortez, 2012.
Bibliografia Complementar
BARBIERI, J. C. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudança
da agenda 21. Petropolis, R,J: 2003
BARBIERI, José Carlos.; CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis. Responsabilidade
social empresarial e empresa sustentável: da teoria à prática. – 2. ed., atual e
ampliada. – São Paulo: Saraiva, 2012.
DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. – 8. ed. – São Paulo: Gaia,
2004.
DIAS, Reinaldo. ZAVAGLIA, Tércia.; CASSAR, Maurício. Introdução a
administração: da competividade à sustentabilidade. – 2. ed. – Campinas, SP:
Alínea, 2008.
OLIVEIRA, M. M. D. de. Cidadania, meio ambiente e sustentabilidade. – Caxias
do Sul: Educs, 2017. (Biblioteca Virtual)
Disciplina:

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E AFRO-DESCENDÊNCIA –
20hs

Ementa
A partir da aprovação da Lei 10.639/2003, torna-se necessário a formação para uma
prática educacional e profissional sob a perspectiva das relações étnico-raciais no
Brasil, abordando os seguintes elementos: conceito de raça e etnia; racismo e
relações raciais no Brasil (o mito da democracia racial); história da afrodescendência no Brasil; imagens, representações e estereótipos dos negros no
Brasil; identidade, diferença, interação e diversidade nas relações étnico-raciais;
escola e currículo para a promoção da igualdade racial.
Bibliografia Básica
DIWAN, Pietra. Raça Pura: uma história da eugenia no Brasil e no mundo. – 2. ed. –
São Paulo: Contexto, 2014.
RODRIGUES, Rosiane. Nós do Brasil: estudos das relações étcnico-raciais. São
Paulo: Moderna, 2012.
SANTOS, Helio. A busca de um caminho para o Brasil: a trilha do círculo vicioso.
– 2. ed. – São Paulo: SENAC São Paulo, 2003.
Bibliografia Complementar
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CASHMORE, E. Dicionário de Relações Étnicas e Raciais. São Paulo: Selo
Negro, 2000.
MARCHIORO, Márcio. Questão indígena no Brasil: uma perspectiva histórica. –
Curitiba: InterSaberes, 2018. (Biblioteca Virtual)
MELO, Elisabete. História da África e afro-brasileira: em busca de nossas origens.
– São Paulo: Selo Negro, 2010.
SANTOS, Gevanilda. Relações raciais e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo
Negro, 2009 (Biblioteca Virtual)
SCHWARCZ, L. Racismo no Brasil. São Paulo: Publifolha, 2001.
Disciplina:
DIREITOS HUMANOS – 20hs
Ementa
Estudo de temas considerados relevantes para o exercício dos Direitos Humanos,
promovendo uma postura ética e de responsabilidade social. A disciplina promoverá
diálogos e debates que conduzam ao desenvolvimento do pensamento crítico e da
análise sistêmica sobre o futuro da humanidade em prol da justiça econômica e
social. Incentiva o entendimento das implicações morais e políticas dos Direitos
Humanos para que a sociedade, os grupos e os indivíduos tenham consciência de
que são protegidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos aceita pela
maioria das nações.
Bibliografia Básica
DIMENSTEIN, Gilberto. Democracia em pedaços: direitos humanos no Brasil. São
Paulo, SP: Companhia das Letras 2000.
ERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 12.ed. São
Paulo - SP: Saraiva, 2010.
FACCHI, Alessandra. Breve história dos direitos humanos. São Paulo: Loyola,
2010.
Bibliografia Complementar
NODARI, P. C.; CALGARO, C.; GARRIDO, M. A. Ética, meio ambiente e direitos
humanos: a cultura de paz e não violência. Caxias do Sul: Educs, 2017. (Biblioteca
Virtual)
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São
Paulo: Saraiva, 2015. (Minha Biblioteca).
MATTOS NETO, Antônio José de. Direitos humanos e democracia inclusiva. São
Paulo: Saraiva, 2012. (Minha Biblioteca).
RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem
internacional. 6. ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. (Minha Biblioteca).
ORGANIZAÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração universal dos direitos
humanos. Disponível em:
http://biblio.unilist.com.br/pergamum/vinculos/000006/000006c8.pdf Acesso em: 11
out. 2016.
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COMPONENTES CURRICULARES DE ATIVIDADES
Componente Curricular:
Atividades Práticas Supervisionadas – 600hs
Ementa
As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) se destinam a elaboração de um
trabalho-teórico-prático decorrente de projetos curriculares semestrais vinculados a
uma determinada disciplina âncora e objetivam atender a metodologia de ensinoaprendizagem para uma formação por competências (LDB/96), a integralização da
carga horária relógio total do Curso que responde à hora-aula (CNE/CES/2007), e a
articulação entre as disciplinas de um mesmo semestre, havendo orientação didática
pelo professor da disciplina âncora. A comprovação da realização do trabalho se
dará pela entrega final do trabalho devidamente aprovado pelo professor orientador.
Bibliografia
A bibliografia básica e complementar indicada para o trabalho de APS é a
bibliografia do Plano de Ensino da disciplina âncora em cada um dos oito semestres
do Curso de Administração. Quando necessário, o professor indicará bibliografia
adicional, a fim de favorecer a adequada abordagem dos temas do trabalho-teóricoprático.
Componente Curricular:
Estudos Disciplinares – 160hs
Ementa
Os Estudos Disciplinares (ED) complementam a formação disponibilizada em sala
de aula, por meio de exercícios de formação geral (análise de gráficos, tabelas e
textos de situações contemporâneas) e de formação específica relativos às
disciplinas desse semestre curricular. Seu escopo é estimular o aluno a adquirir uma
formação interdisciplinar, buscando contribuir na qualidade de sua atuação
profissional. Os exercícios são construídos pelos professores das disciplinas do
Curso de Administração, e a cada semestre o Coordenador do Curso indica uma
disciplina que atenderá os objetivos propostos pela atividade.
Bibliografia
A bibliografia básica e complementar indicada para a atividade em Estudos
Disciplinares correspondem à bibliografia prevista no Plano de Ensino de uma dada
disciplina em cada um dos oito semestres do Curso de Administração. Quando
necessário, o professor da disciplina que orienta a realização dos exercícios,
indicará bibliografia adicional, a fim de favorecer a adequada compreensão das
situações-problema na forma de exercícios.
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Componente Curricular:
Atividades Complementares – 300hs
Ementa
As Atividades Complementares são componentes curriculares obrigatórios
constantes do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Administração em
consonância com as respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais. Possibilitam o
desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e competências do aluno por meio
de atividades práticas opcionais e independentes que são realizadas extraclasse,
especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de extensão
junto à comunidade. Consequente elaboração de relatórios descritivos e
comentados com os devidos comprovantes de participação dos alunos aos eventos.
Bibliografia
Não utiliza bibliografia específica.
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ANEXO 2 – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS
– APS
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS

CAPÍTULO I
DA LEGISLAÇÃO
Art. 1º. O presente Regulamento normatiza a execução das Atividades
Práticas Supervisionadas da FAPAL, obedecendo ao disposto na Lei n o 9.394, de 20
de dezembro de 1996, no Parecer CNE/CES nº 571, de 04 de abril de 2001, no
Parecer CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 2006, e na Resolução CNE/CES
nº 3, de 02 de julho de 2007.

CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 2º. As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são atividades
acadêmicas desenvolvidas sob a orientação, supervisão e avaliação de docentes e
realizadas pelos discentes.
§ Único – As APS são previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos.
Art. 3º. As APS constituem parte da carga horária das disciplinas às quais se
vinculam.
Art.

4º.

Para

efeitos

deste

Regulamento,

as

Atividades

Práticas

Supervisionadas (APS) constarão de atividades de Biblioteca (frequência e
utilização), atividades relacionadas aos laboratórios (relatórios de experiências e
outras), trabalhos individuais ou em grupo determinados pelo professor, trabalhos de
iniciação científica, resolução de exercícios do Portal ou de listas, programadas para
serem supervisionadas pelos professores.
§1º Para os cursos de licenciatura, acrescentam-se a essas atividades os
seminários de práticas e outras atividades inerentes às licenciaturas.
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§2º – As APS são detalhadas nos Planos de Ensino das disciplinas às quais
se vinculam e aprovadas pela Coordenação de Curso, a quem compete acompanhar
o seu desenvolvimento.
§3º – As APS são atividades acadêmicas desenvolvidas sob a orientação,
supervisão e avaliação de docentes, não cabendo o seu aproveitamento como
Atividades Complementares.
§4º – As APS são registradas em formulário próprio, obedecendo a instruções
e procedimentos específicos definidos pela Coordenação de Curso.

CAPÍTULO III
DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO
Art. 5o.Cabe aos docentes responsáveis pelas APS supervisionar e avaliar o
desempenho dos alunos.
Art. 6º. Em cada semestre, o aluno deverá cumprir a quantidade de horas de
APS definida para seu curso.
§1º A comprovação da realização das APS, em cada semestre, será feita
mediante a entrega do trabalho.
§2º Será atribuído um conceito semestral (Aprovado ou Reprovado) às APS.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 7º. As APS não podem ser utilizadas para reposição de aulas presenciais
não ministradas pelos docentes.
Art. 8º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação, em conjunto
com a Direção à qual se subordina o Curso, ouvidas as partes interessadas.
Art. 9º. O presente Regulamento entra em vigor, após a sua aprovação pelos
órgãos colegiados superiores da FAPAL.
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ANEXO 3 – REGULAMENTO DOS ESTUDOS DISCIPLINARES – ED
ESTUDOS DISCIPLINARES
Justificativa
Considerando as mudanças introduzidas no cenário da avaliação da
educação superior, com a promulgação da Lei n. 10.861/2004, notadamente a partir
da divulgação dos resultados do ENADE 2006, a Instituição vem mobilizando a
inteligência institucional aliada aos recursos oferecidos pela Tecnologia da
Informação e da Comunicação (TIC), na perspectiva de aperfeiçoar sua metodologia
de ensino e sua proposta didático-pedagógica.
Esse aperfeiçoamento se materializa no âmbito dos cursos de graduação, por
meio de uma contínua reflexão sobre os resultados das avaliações internas,
produzidas pela CPA e NDE, e externas conduzidas pelo INEP, SESu, SETEC e
SEED.
Associa-se a esse fato a necessidade de adequar os projetos pedagógicos
dos cursos de graduação aos ditames das Resoluções CNE/CES nº. 2 e 3, ambas
editadas em 2007, e da Resolução CNE/CES no. 4/2009, a primeira e a última
fixando a carga horária dos bacharelados e a segunda determinando que a carga
horária dos cursos deve ser contabilizada em horas.
Dentre outras medidas emergiu dessa reflexão a necessidade de introduzir no
currículo dos cursos de graduação, unidades de estudos diferenciadas que
contribuam

para

o

desenvolvimento

de

competências

e

habilidades

interdisciplinares. Nesse contexto estão inseridos os Estudos Disciplinares (ED)
fundamentado no inciso II, do Art. 53 da Lei n. 9.494/96
Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades,
sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:
I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação
superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o
caso, do respectivo sistema de ensino;
II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes
gerais pertinentes;(g.n)
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e nos princípios norteadores das Diretrizes Curriculares Nacionais para os
cursos de graduação postulados nos Pareceres CNE/CES n os. 776/97, 583/2001 e
67/2003
(...)
1) Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na
composição da carga horária a ser cumprida para a integralização dos currículos,
assim como na especificação das unidades de estudos a serem ministradas;(g.n.)
2. indicar os tópicos ou campos de estudos e demais experiências de ensinoaprendizagem que comporão os currículos, evitando ao máximo a fixação de
conteúdos específicos com cargas horárias pré-determinadas, os quais não poderão
exceder 50% da carga horária total dos cursos;(g.n.)
(...)
4) Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro
graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício
profissional e de produção do conhecimento, permitindo variados tipos de formação
e habilitações diferenciadas em um mesmo programa;(g.n)
5) Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva
autonomia profissional e intelectual do aluno;(g.n)

Regulamento dos Estudos Disciplinares

CAPÍTULO I
DA CONCEPÇÃO, CARGA HORÁRIA E OBJETIVOS
Art. 1º. O presente Regulamento normatiza a execução dos Estudos
Disciplinares (ED), constituídos por um conjunto específico de unidade de estudos,
ao abrigo do que dispõe o inciso II do Art. 53, da Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de
1996 (LDBEN), observadas as Orientações para as Diretrizes Curriculares dos
Cursos de Graduação emanadas do Conselho Nacional de Educação, nos termos
do Parecer CNE/CES nº. 776, de 13 de dezembro de 1997, do Parecer CNE/CES nº.
583, de 4 de abril de 2001 e do Parecer CNE/CES nº. 67 de 11 de março de 2003.
Art. 2º. Os Estudos Disciplinares são unidades de estudos de caráter
obrigatório nos cursos de graduação da Instituição, constituindo um eixo estruturante
de formação inter e multidisciplinar que perpassa todos os períodos dos cursos.
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Art. 3º. A carga horária dos Estudos Disciplinares é definida no projeto
pedagógico de cada curso, considerando suas especificidades.
Art. 4º. São objetivos dos Estudos Disciplinares:
a.

propiciar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro

graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício
profissional e de produção do conhecimento;
b.

prover o aluno de graduação de competências e habilidades

específicas para abordar, com visão inter e multidisciplinar, problemas de sua área
de atuação profissional, com grau crescente de complexidade à medida em que ele
progride em sua formação;
c.

proporcionar,

aos

estudantes,

oportunidades

para

estabelecer

conexões entre as diferentes áreas do conhecimento visando a solução de
problemas;
d.

estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva

autonomia profissional e intelectual do aluno.

CAPÍTULO II
DA OPERACIONALIZAÇÃO
Art. 5º. Os ED utilizam a resolução sistemática de exercícios, indutores do
desenvolvimento das competências e habilidades para lidar sua área de formação.
§1o. Os exercícios abordam, inicialmente, conteúdos de formação geral, e à
medida que o aluno avança na sua matriz curricular, esses conteúdos são
progressivamente substituídos por outros de formação específica, de cunho
interdisciplinar, envolvendo diferentes campos do saber.
§2o. Os conteúdos abordados nos Estudos Disciplinares devem ter por base
as Diretrizes Curriculares e o Projeto Pedagógico do Curso.
Art. 6º. Os Estudos Disciplinares serão desenvolvidos com recursos
educacionais combinados do ensino presencial e da educação à distância,
utilizando, entre outros, a plataforma de Tecnologia de Informação e Comunicação
da Instituição.

CAPÍTULO III
DA SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO
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Art. 7º. Caberá aos docentes responsáveis pelo ED supervisionar e avaliar o
desempenho dos alunos.
Art. 8º. A avaliação de desempenho dos alunos nos Estudos Disciplinares
resultará da combinação do seu aproveitamento nas diferentes atividades.
Parágrafo Único - O aproveitamento dos Estudos Disciplinares de que trata o
caput deste artigo poderá ser aferido mediante a aplicação de provas.
Art. 9º. A frequência do aluno nos Estudos Disciplinares resultará da
apuração combinada da presença nas diferentes atividades.
Parágrafo Único - Nas atividades à distância, a frequência será controlada por
meio dos acessos e do tempo de permanência do aluno na Plataforma Digital da
Instituição.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 10º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso, em
conjunto com a Coordenação Pedagógica, ouvidas as partes interessadas.
Art. 11º. As disposições do presente Regulamento poderão ser alteradas por
deliberação do Colegiado de Curso com a anuência dos órgãos colegiados
superiores da Instituição.
Art. 12º. O presente Regulamento entra em vigor a partir do ano de
2010, após a sua aprovação dos órgãos colegiados superiores da Instituição.
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ANEXO 4 – REGULAMENTO DE ESTÁGIO
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1 – ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO
Entende-se por estágio as atividades de aprendizagem profissional,
relacionadas à área de formação dos estudantes, em que os mesmos participam de
situações reais de trabalho.
Os procedimentos normativos abaixo visam a regulamentar a atividade de
estágio para o curso de Administração do FAPAL, em consonância com o e com a
lei nº 11.788/08.
Existem duas modalidades de estágio: não obrigatório e obrigatório, conforme
definições abaixo.
Entende-se por Estágio Não-Obrigatório o estágio contratado, nos moldes da
lei 11.788/08 e em consonância com as normas do Instituto, que exceda ao mínimo
exigido de 300 horas de estágio curricular obrigatório.

As horas realizadas de

estágio não obrigatório poderão ser computadas como Atividades Complementares.
O estágio não obrigatório pode ser realizado desde o primeiro semestre do
curso, obedecidas as exigências da Lei 11.788/08 e as diretrizes do Instituto. As
atividades exercidas pelos alunos no estágio não-obrigatório devem estar ligadas às
disciplinas do curso.
Entende-se por Estágio Obrigatório o Estágio Curricular, definido no Projeto
Pedagógico do Curso, alvo principal deste conjunto de Diretrizes.
No FAPAL, o Estágio Curricular (EC) constitui-se numa atividade obrigatória,
estabelecida no Projeto Pedagógico do Curso (PPC), voltada para a consolidação do
perfil desejado do egresso. O cumprimento da carga horária, e a realização dos
relatórios obrigatórios, são requisitos para a aprovação do aluno e para a obtenção
de seu diploma.
2 – O EXERCÍCIO DO ESTÁGIO CURRICULAR
O EC compõe um exercício de, no mínimo, 300 horas de atividades práticas,
desenvolvidas no âmbito de organizações reais, compatíveis com os conhecimentos
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de

Administração,

seguidas

de

análise

e

reflexão

sobre

os

processos

administrativos, de modo a evidenciar a capacidade dos alunos de “identificar/definir
com clareza a ‘razão de ser’ dos trabalhos e organizações em que estiverem
envolvidos”, conforme estabelecido no Perfil do Egresso do Curso de Administração
do FAPAL.
Entende-se por atividades práticas, quaisquer atividades realizadas pelos
alunos, no âmbito de quaisquer organizações, desde que se configurem como
atividades ligadas ao curso de Administração.
As atividades práticas devem constituir-se ponto de partida para reflexão
sobre os processos administrativos, foco do estágio curricular, demonstrando uma
visão sistêmica da realidade, conforme item 3.
3 – FORMAS E MOMENTOS DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR
O EC é disciplina constante na matriz curricular do curso de Administração,
prevista no oitavo semestre do curso.
O EC baseado em atividades práticas é composto de duas fases:
desempenho de atividades práticas (item 3.1) e reflexão e mapeamento dos
processos organizacionais (item 3.2).
Caso os alunos optem por não realizar atividades práticas poderão fazer o
Estágio Curricular por meio de atividades alternativas, conforme item 3.3.
3.1 Desempenho das atividades práticas
Entende-se por atividades práticas o desempenho de 300 horas de atividades
profissionais, executadas em organizações reais.
Os alunos do curso de Administração do FAPAL poderão realizar suas
atividades práticas de estágio curricular, a partir do 5º semestre do curso, na
qualidade de estagiários formalmente contratados por organizações, de acordo
com o que está definido na lei 11.788/08.
Ainda, poderão realizar atividades práticas equivalentes, também a partir
do 5º semestre do curso, o que significa convalidar, como horas de atividades
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práticas do EC, horas de atividades profissionais exercidas nos seguintes formatos,
considerados equivalentes aos estágios formalmente contratados:
• Empregado com Vínculo Empregatício: no artigo 3 da CLT (Decreto-Lei
nº 5.452/1943),considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Definem-se

assim

os

colaboradores

contratados

como

profissionais

em

organizações formais, privadas ou públicas, sob os devidos regimes de trabalho;
• Como

sócio

ou

proprietário

de

empreendimento(s):

isto

é,

microempresário ou empresário de organizações formalmente estabelecidas, ativas
no momento do estágio;
• Trabalhador voluntário: em ONGs ou outras organizações sem fins
lucrativos, sem vínculo empregatício e sem recebimento de vencimentos;
• Como trabalhador autônomo: entende-se a pessoa física que presta
serviço, sem vínculo empregatício, sendo contribuinte individual em relação à
Seguridade Social.
3.2 Atividades de reflexão
Entende-se por atividades de reflexão a demonstração do conhecimento, pelo
aluno, da razão de ser dos trabalhos e organizações em que estiverem envolvidos.
Para tanto, quando o estágio curricular se der por meio de atividades práticas,
obrigatoriamente cada aluno deverá fazer o mapeamento ou a descrição do
processo organizacional em que estiver inserido e do macroprocesso organizacional
da organização objeto das atividades do estágio1.
Obrigatoriamente, as análises e reflexões exigidas sobre tais atividades serão
realizadas somente na época em que a matéria “Estágio Curricular” constar da
matriz curricular, independentemente da época em que as atividades práticas foram
desempenhadas, conforme tópico 4.
3.3 Atividades alternativas equivalentes

1

Para a descrição do perfil da organização, mapeamento de processo e macroprocesso, seguir orientações das disciplinas
Estruturas Organizacionais e Processos Organizacionais.
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Os alunos em situações não contempladas no item 3.1 poderão realizar as
seguintes atividades alternativas equivalentes:
• Relatório de gestão organizacional, seguindo metodologia da FNQ;
• Atividades de monitoria de matérias do núcleo profissionalizante do curso,
desenvolvidas pelo estudante durante a graduação e não validadas como Atividades
Complementares;
• Atividades de

extensão,

ligadas ao

planejamento,

organização

e

implantação de cursos para a comunidade e outros, não validadas como Atividades
Complementares;
• Outras atividades práticas, desde que ratificadas pela Coordenação,
devidamente informadas à Liderança de Estágio.
4 – REQUISITOS EXIGIDOS
4.1. Para cumprimento do Estágio Curricular realizado a partir de atividades
práticas, é exigida a comprovação de no mínimo 300 horas de atividades práticas
compatíveis com os conhecimentos de Administração, mais o mapeamento ou a
descrição do processo organizacional em que o aluno estiver inserido, e do
macroprocesso organizacional, da organização objeto das atividades do estágio. A
comprovação das 300 horas de atividades práticas deve ser dar, por meio das
seguintes formas:
a) No caso dos alunos que optarem pela realização do Estágio Curricular na
qualidade de estagiários formalmente contratados, por meio da entrega do “Termo
de Realização de Estágio” (Art. 9º § 5 da Lei 11.788/08) e do preenchimento do
formulário “Termo de convalidação de Estágio Contratado” (apêndice 1);
b) Quando o estagiário desempenhar atividades práticas equivalentes,
deverá preencher o formulário “Termo de validação de estágio curricular – atividades
equivalentes” (apêndice 2).
4.2. Quanto ao estágio baseado em atividades práticas, ainda cumpre
ressaltar que os alunos que venham a completar suas horas práticas de estágio
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curricular em mais de uma organização como estagiários formalmente contratados,
ou nas situações equivalentes, deverão fazer a descrição ou mapeamento dos
processos de uma só organização e de um só setor de atividade. Preferencialmente,
devem descrever aquela em que atuaram por mais tempo.
4.3. No caso de o aluno desempenhar atividades alternativas equivalentes,
deverá comprovar suas horas por meio da entrega do formulário “Termo de
validação

das atividades alternativas de

estágio

curricular” (apêndice

3),

acompanhado de cópias de diplomas e declarações que comprovem a realização
dessas atividades e suas respectivas cargas horárias, e ainda deverá apresentar os
devidos relatos das atividades2.
O quadro sinótico abaixo resume as informações sobre os estágios que
podem ser efetuados pelos alunos e as respectivas formas de validação das
atividades:

Atividades
E

ATIVIDADES
PRÁTICAS

•

Estágio Contratado •
(Lei 11.788/08)

Termo de realização
do estágio + “Termo de
convalidação de Estágio
Contratado” +
mapeamento dos
processos

•

Atividades práticas •
equivalentes:
▪
Empregado formal
▪
Empresário
▪
Voluntário
▪
Trabalhador
autônomo

“Termo de validação
de estágio curricular –
atividades equivalentes” +
mapeamento dos
processos

•
•

Relatório de gestão •
Monitoria de matérias
do núcleo profissionalizante
Atividades de extensão
Iniciação científica
Outras atividades
práticas

Termo de validação
das atividades alternativas
de estágio curricular
+
relatórios das atividades

S
E

T

Á

ESTAGIO
CURRICULAR
(OBRIGATÓRIO)

REFLEXÕES
RELACIONADAS

G

I

2

ATIVIDADES
ALTERNATIVAS
EQUIVALENTES

Validação

•
•
•

Para a confecção do relatório de gestão, o aluno deve escolher uma organização real e elaborar seu relatório de gestão de
acordo com a metodologia definida pela Fundação Nacional da Qualidade, apresentada na publicação “Instruções para a
Candidatura”. O relatório de gestão deverá ser baseado, no mínimo, nos “Critérios Compromisso com a Excelência”. Para os
relatórios das demais atividades alternativas equivalentes, obedecer aos preceitos da ABNT quanto à normalização do trabalho
científico.
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O

ESTÁGIO
NÃO
OBRIGATÓRIO

•

Estágio contratado, nos moldes da lei 11.788/08 e em consonância com as
normas do Instituto, que exceda ao mínimo exigido de 300 horas de estágio
curricular obrigatório. As horas realizadas de estágio não obrigatório contratado
constarão da parte de observações do histórico escolar do aluno.

5 – VALIDAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR
5.1. A validação das atividades de EC será realizada por meio de atribuição
de notas, de zero a dez, para as atividades realizadas pelos alunos, no semestre em
que o EC é exigido na matriz curricular do curso. Serão aprovados os alunos que
obtiverem a nota final do EC igual ou superior a 7,0 (sete).
5.2. Os EC realizados na modalidade de atividades práticas serão avaliados
por meio da atribuição de notas de zero a dez para: (a) comprovações das horasatividade exigidas (apêndice 1 para a modalidade “estágio contratado” e apêndice 2
para “atividades práticas equivalentes”); (b) mapeamento ou descrição do processo
organizacional em que o aluno estiver inserido; e (c) mapeamento ou descrição do
macroprocesso organizacional, da organização objeto das atividades de estágio. A
nota final será a menor das três notas atribuídas.
5.3. Na validação de atividades alternativas equivalentes como Estágio
Curricular, o orientador deve analisar a apresentação das comprovações de
realização das atividades e suas respectivas cargas horárias, e ainda a qualidade do
relatório, no que tange à correção das informações, utilização da padronização do
trabalho científico e correção da língua vernácula. Outras dimensões de avaliação
poderão ser criadas pela coordenação de estágio local, desde que previamente
acordadas com o coordenador auxiliar local e devidamente informadas aos alunos.
5.4 - O aluno que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) deverá se matricular
novamente na disciplina “Estágio Curricular”, em regime de dependência, assumindo
o ônus financeiro dessa matrícula.
6 – RESPONSABILIDADES, ATIVIDADES E PRAZOS DO EC
São atores envolvidos no processo de Estágio Curricular, com as seguintes
atribuições:
• Coordenador: responsável por definir equipes de orientação do Estágio
Curricular;
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• Aluno: cursar as horas de estágio; preencher os devidos formulários;
realizar o mapeamento dos processos (quando realizar atividades práticas) ou
produzir

relatório

de

atividades

(quando

realizar

atividades

alternativas

equivalentes);
• Orientador: validar as informações prestadas pelos alunos, ashorasatividades e os mapeamentos efetuados;
• Liderança de Estágio: acompanhar o processo, dirimir dúvidas e propor, a
partir das experiências, novas recomendações para os próximos ciclos de estágio
curricular;
• Coordenação Geral do curso: acompanhar o processo e propor, a partir
das experiências, recomendações para próximos ciclos de estágio curricular.
Apêndices
Apêndice 1 – Formulário “Termo de convalidação de Estágio Contratado”
Apêndice 2 – Formulário “Termo de validação de estágio curricular – atividades
práticas equivalentes”
Apêndice 3 – Formulário “Validação das atividades de estágio curricular – atividades
alternativas equivalentes”
Apêndice 4 – Orientações para atividades de estágio, a partir das grades de
disciplinas do curso de Administração, em consonância com as exigências da Lei
11.788/08
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APÊNDICE 1
Estágio Curricular
Campus ................................... – Período ...............................
TERMO DE CONVALIDAÇÃO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO CONTRATADO
Aluno

Nome:

RA:

E-mail:

Fones:

Turma:

Nome:
Organização

Atividade:
Endereço:
Telefones:

Tempo de exercício: início em ...../...../...... e término em ...../...../.....

Funções ou

(quando aplicável)

atividades

Principais atividades:

Declaro que as informações acima são a expressão da verdade.
Assinatura

Assinatura:
Data:

Parecer

do

Orientador

Quantidade de horas válidas para o estágio curricular:
Data: ...../...../.....

Assinatura .................................................................

Etapas do Relatório de Estágio

Notas

Formulário “Termo de Realização de EC” (Art. 9º § 5 da Lei
11.788/08)
Mapeamento ou descrição do processo do setor de trabalho
Validação da

Descrição ou mapa geral do negócio

Universidade

Nota Final
Professor avaliador:
Assinatura

Data

Diretoria
Assinatura

Data
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APÊNDICE 2
Estágio Curricular
Campus ................................... – Período ...............................
TERMO DE VALIDAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR
Atividades práticas equivalentes
Nome:
RA:
Turma:
Aluno
E-mail:
Fones:
Nome:
Atividade:
Organização
Endereço:
Telefones:
( ) empregado formal
( ) sócio ou proprietário
( ) trabalho voluntário
Tipo de
( ) trabalho autônomo
vínculo
( ) empresa junior
( ) outros. Especificar .....................................................................................
.............................................................................................................................
Cargo ou função atual:
Jornada semanal de trabalho:
Tempo no cargo ou função: início em ...../...../......
Principais atividades:
Funções ou
atividades Cargo ou função anterior (na mesma organização):
Jornada semanal de trabalho:
Tempo no cargo ou função: início em ...../...../..... e término em ...../...../.....
Principais atividades:

Assinaturas

Parecer do
Orientador

Validação da
Universidade

Declaramos que as informações acima são a expressão da verdade.
Empresa
Aluno
Nome:
Assinatura:
Cargo:
Assinatura:
Data:
Data:
Quantidade de horas válidas para o estágio curricular: .....................................
Data: ...../...../..... Assinatura ............................................................................
Etapas do Relatório de Estágio
Notas
Formulário “Termo de Validação de Estágio Curricular –
atividades práticas equivalentes”
Mapeamento ou descrição do processo do setor de
trabalho
Descrição ou mapa geral do negócio
Nota Final
Professor avaliador:
Assinatura
Data
Diretoria
Assinatura
Data
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APÊNDICE 3
Estágio Curricular
Campus ................................... – Período ...............................
VALIDAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO CURRICULAR
Atividades alternativas equivalentes
Aluno

Nome:

RA:

E-mail:

Fones:

Turma:

Atividade
(

) Relatório de Gestão

(

) Iniciação Científica

Atividades

(

) Monitoria

efetuadas no

(

) Atividades de extensão ligadas a planejamento, organização e

estágio e carga implantação de cursos
horária

(

) outros:

Declaro que as informações acima são a expressão da verdade.
Assinatura

Assinatura:
Data:
Quantidade de horas válidas para o estágio curricular:

Parecer

do

Orientador

.....................................
Data: ...../...../.....

Assinatura

............................................................................
Etapas do Relatório de Estágio

Notas

Formulário “Validação de atividades alternativas
equivalentes para EC”
Apresentação dos comprovantes de realização das
Validação da
Universidade

atividades
Avaliação das Atividades
Nota Final
Professor avaliador:
Assinatura

Data

Diretoria
Assinatura

Data
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APÊNDICE 4 – Orientações para atividades de estágio, a partir das grades de
disciplinas do curso de Administração, em consonância com as exigências da Lei
11.788/08
Matriz 2016.1 - Formação Específica em Administração
Sem.
Disciplinas-chave
Atividades de Estágio
1.o •
Atividades
de planejamento, execução,
Administração do
verificação e/ou de análise relacionadas a:
Relacionamento com o Cliente
•
Atendimento
e
tratamento
de
•
Economia e Negócios
manifestações de clientes (solicitações,
sugestões e reclamações)
•
Vendas e administração de vendas
•
Segmentação de mercado e identificação
de necessidades dos clientes
•
Avaliação da satisfação dos clientes
•
Comportamento
humano
nas
organizações
2.o •
Atividades de planejamento, execução,
Contabilidade
verificação e/ou de análise relacionadas a:
•
Evolução do Pensamento
•
Tratamento de documentos contábeis
Administrativo
(análise,
classificação,
registro,
•
Tecnologias da Informação
arquivamento etc.)
•
Aplicações
das
tecnologias
da
informação
•
Quaisquer das atividades listadas nos
semestres anteriores
3.o •
Atividades de planejamento, execução,
Análise das Demonstrações
verificação e/ou de análise relacionadas a:
Financeiras
• Análise das demonstrações contábeis
•
Estruturas Organizacionais
• Definição e redefinição de estruturas
•
Matemática Financeira
organizacionais
• Reestruturação administrativa
• Cálculos Financeiros
• Quaisquer das atividades listadas nos
semestres anteriores
4.o •
Atividades de planejamento, execução,
Gestão de Pessoas
verificação e/ou de análise relacionadas a:
•
Processos Organizacionais
•
Gestão de pessoas
•
Custos e Preços
•
Gestão de processos principais e de
apoio
•
Normalização de Processos
•
Formação de preços
•
•
Quaisquer das atividades listadas nos
semestres anteriores
5.o •
Atividades de planejamento, execução,
Administração Financeira
verificação e/ou de análise relacionadas a:
•
Gestão de Suprimentos e
•
Administração financeira
Logística
•
Gestão de suprimentos e logística
•
Processos Decisórios
•
Registro e gestão de ações corretivas e
preventivas. Aplicação de metodologias de
solução de problemas
•
Quaisquer das atividades listadas nos
semestres anteriores
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6.o •

Empreendedorismo e Plano de
Negócios
•
•
Gestão das Operações
Produtivas
•
Economia e Gestão do Setor •
Público
•
•

7.o •
•
•

Administração Estratégica
Gestão das Informações
Responsabilidade Social das •
•
Organizações
•
•
Elaboração e Análise de Projetos
•
•

8.o •
•
•

Gestão Mercadológica
Governança Corporativa
Liderança, Atributos e
Atribuições
•
Pesquisa Operacional

•
•
•
•
•
•

Atividades de planejamento, execução,
verificação e/ou de análise relacionadas a:
Análise e elaboração de plano de
negócios
Gestão
de
operações
produtivas
industriais e de serviços (inclusive comércio)
Gestão de organizações do setor público
Quaisquer das atividades listadas nos
semestres anteriores
Atividades de planejamento, execução,
verificação e/ou de análise relacionadas a:
Estratégias e planos de ação
Gestão de informações
Sustentabilidade sócio ambiental dos
negócios
Elaboração e análise de projetos
Quaisquer das atividades listadas nos
semestres anteriores
Atividades de planejamento, execução,
verificação e/ou de análise relacionadas a:
Gestão mercadológica
Governança corporativa
Disseminação
de
diretrizes
organizacionais
Análise
crítica
do
desempenho
organizacional
Processos de tomada de decisão
Quaisquer das atividades listadas nos
semestres anteriores
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ANEXO 5 – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Regulamento dispõe sobre as Atividades Complementares do
Curso de Administração.

CAPÍTULO II
DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Art. 2º As Atividades Complementares são componentes curriculares
enriquecedores e complementadores do perfil do formando, possibilitam o
reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento e competência do
aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de
estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade,
especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com as ações de
extensão junto à comunidade.
Art. 3º Compreende-se como Atividade Complementar toda e qualquer
atividade,

não

compreendida

nas

práticas

pedagógicas

previstas

no

desenvolvimento regular das disciplinas e atividades do Curso de Administração.
Parágrafo único. O objetivo fundamental deste programa é incentivar o aluno
na

busca

do

conhecimento

e

construção

do

saber

desenvolvendo

a

responsabilidade de formar o seu próprio conhecimento independentemente do
estudo formal. A partir desta perspectiva o programa de Atividades Complementares
constitui-se em instrumento de capacitação profissional.
Art. 4º São consideradas Atividades Complementares:
Exercício de Monitoria, segundo normas e regulamentos do Programa de
Monitoria da FAPAL.
• Participação em Programas de Iniciação Científica para Discentes.
• Produções bibliográficas técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas (ou
equivalentes), excluindo Trabalhos de Cursos e Monografias obrigatórias.
• Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras (ou equivalentes).
• Visitas técnicas, especialmente as supervisionadas e orientadas.
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• Presença em simpósios, congressos, seminários, oficinas, cursos, palestras e
eventos científicos.
• Apresentação de trabalhos em congressos e eventos científicos.
• Frequência em peças teatrais, mostras cinematográficas e sessões de
cinema.
• Análises de filmes e documentários.
• Realização de cursos extracurriculares.
• Participação em projetos e ações sociais, além de atividades de extensão
comunitária.

CAPÍTULO III
DA CARGA HORÁRIA A SER INTEGRALIZADA
Art. 5º. Os alunos do Curso de Administração deverão cumprir 300 horas de
Atividades Complementares ao longo do desenvolvimento do curso.
Parágrafo

único.

O

cumprimento

das

300

horas

em

Atividades

Complementares durante o Curso de Administração é um dos requisitos para a
colação de grau.
Art. 6º. A integralização da carga horária das Atividades Complementares é
feita obedecidos os seguintes critérios:
I - Cada atividade realizada pelo aluno será convertida em um valor
equivalente em horas. Tal conversão será feita em função da proposta apresentada
no Projeto Pedagógico do Curso.
II - A tabela 1 mostra uma sugestão de conversão de cada tipo de atividade
descrita no item 4 no seu equivalente em horas.

CAPÍTULO IV
DO APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Art. 7º. Para o aproveitamento das Atividades Complementares exige-se a
documentação correspondente acompanhada de relatório com assinatura do aluno e
quando for o caso, do professor, ou responsável.
Art. 8º. O aluno executa registros das Atividades Complementares em ficha
específica da FAPAL (anexo I), na qual descreve a atividade, a data e o tempo
utilizado para desenvolvê-la. Nessa ficha, o aluno deve citar o título sintético da

130

atividade, a data de realização e a atribuição de horas equivalentes, segundo
critérios específicos de cada curso (baseados ou adaptados das sugestões dos
anexos II e III).
Art. 9º. Ao final do oitavo semestre letivo, o aluno deverá entregar a Ficha de
Atividades Complementares, acompanhada de documentações comprobatórias,
resumos e/ou relatórios, para análise por parte do Coordenador de Curso e de
Colaboradores.
Art. 10º. As horas equivalentes atribuídas a cada atividade (anexo II) e que
forem de fato validadas pelo Coordenador de Curso serão somadas e, se atingirem
o valor mínimo a ser cumprido, resultarão em média suficiente na aprovação do
aluno (média semestral maior ou igual a sete).
Art. 11º. Com a intenção de fazer com que os alunos diversifiquem as
atividades desenvolvidas, as Coordenações de Curso podem estabelecer cotas
máximas (ver sugestão no anexo III), em horas, para cada tipo de atividade. Cada
atividade descrita pelo aluno na Ficha das Atividades Complementares deverá estar
acompanhada de documentações comprobatórias, resumos e/ou relatórios.

CAPÍTULO V
DA SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Art. 12º. O Supervisor das Atividades Complementares é o Coordenador do
Curso de Administração que solicita apoio aos Professores para o desenvolvimento
de eventos.
Art. 13º. É de competência do Supervisor das Atividades Complementares:
I - Organizar calendário de Atividades Complementares, incluindo o elenco de
atividades institucionais informando, para divulgação, à Coordenação do Curso e
aos alunos em cada semestre;
II - Acompanhar e controlar a participação dos alunos em ações e eventos
promovidos pela Instituição, que visem o aproveitamento como Atividades
Complementares;
III - apreciar e decidir a respeito da validade de documentos apresentados
pelos alunos, que objetivem aproveitamento de ações e eventos externos com
Atividades Complementares;
IV - Enviar à secretaria o resultado da avaliação das Atividades
Complementares de cada aluno, para os registros cabíveis;
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V –Catalogar as atividades desempenhadas à frente das Atividades
Complementares desenvolvidas pelos alunos e aceitas, acompanhado dos
documentos comprobatórios de realização.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14º. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Acadêmico.
Art. 15º. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo
Colegiado do Curso de Administração.
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Anexo I
Modelo da Ficha de Registro das Atividades Complementares
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Anexo II
Valores equivalentes em horas
Cada atividade realizada pelo aluno será convertida em um valor equivalente
em horas.
Sugestões de conversões de atividades nos valores equivalentes em horas.
Atividade
Exercício de Monitoria.
Participação em Grupos de Estudos.
Produções técnicas, culturais, bibliográficas e artísticas.
Visitas a museus, exposições, centros culturais e feiras.
Visitas técnicas.
Participação em eventos, palestras ou equivalente.
Apresentação de trabalhos em eventos em geral.
Leituras: livros e ensaios (ver sugestões no anexo II).
Leituras: artigos e atualidades.
Frequência em peças teatrais, mostras cinematográficas e
sessões de cinema.
Análise de filmes e documentários (ver sugestões no anexo
III).
Realização de cursos extracurriculares.
Participação em projetos e ações sociais.

Valores equivalentes
em horas
Até 60 horas
Até 60 horas
Até 10 horas
Até 6 horas
Até 6 horas
Até 6 horas
Até 6 horas
Até 4 horas
Até 2 horas
Até 4 horas
Até 4 horas
Até 20 horas
Até 40 horas

Anexo III
Sugestão de Cotas Máximas
Atividades
Leituras
Filmes
Palestras (ou equivalente)
Exposições (ou equivalente)
Feiras (ou equivalente)
Visitas A Museus (ou equivalente)
Peças Teatrais (ou equivalente)
Visitas Técnicas (ou equivalente)
Trabalhos Assistenciais / Sociais
Cursos Extra-Curriculares

Cota Máxima
20 horas
20 horas
40 horas
30 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
20 horas
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Anexo IV
Documentação a ser anexada à Ficha de Atividades Complementares
Atividade

Documentação
Fichas de ponto de Monitoria e Relatório de
Exercício de Monitoria.
Atividades Desenvolvidas.
Relatório de Atividades validado pelo
Participação em Grupos de Estudos.
Responsável pelo Grupo de Estudo.
Produções
técnicas,
culturais, Cópia do trabalho, da monografia e relatório
bibliográficas e artísticas.
(se necessário, com fotos).
Visitas a museus, exposições, Comprovante de comparecimento e relatório
centros culturais e feiras.
(se possível, com fotos).
Visitas técnicas.
Comprovante da visita e relatório.
Presença em eventos técnicos,
científicos
e
culturais
(ou Comprovante de comparecimento e relatório.
equivalentes).
Apresentação de trabalhos em
Cópia do trabalho apresentado.
eventos em geral.
Leituras: livros e ensaios.
Resumo manuscrito, com apreciações finais.
Leituras: artigos e atualidades.
Resumo manuscrito e cópia do artigo.
Frequência em peças teatrais,
Comprovante de comparecimento e resumo
mostras cinematográficas e sessões
manuscrito.
de cinema.
Análise de filmes e documentários.
Resumo manuscrito e análise.
Realização
de
cursos
Comprovante de conclusão/horas cursadas.
extracurriculares.
Participação em projetos e ações Comprovante de participação e Relatório das
sociais.
atividades desenvolvidas.
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ANEXO 6 – NAAP
Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP

REGULAMENTO
Art.1º. O Presente regulamento tem por finalidade normatizar as atividades do
Núcleo de Acessibilidade e Apoio Psicopedagógico – NAAP, da FAPAL.
Art.2º. São finalidades do NAAP
I – Orientar e realizar intervenções breves nas dimensões psicopedagógica e
social para o corpo discente do Instituto de Ensino e Pesquisa Objetivo – FAPAL;
II – Promover, por meio do apoio Psicopedagógico e social, saúde dos
relacionamentos interpessoais e institucionais, contribuindo para o processo de
aprendizagem do aluno;
III – Zelar pela aplicação da Política de Inclusão e Acessibilidade dos
acadêmicos da FAPAL, promovendo as condições adequadas para acesso,
permanência, integração e desenvolvimento pleno das pessoas com deficiências,
incluindo aquelas com Transtorno do Espectro Autista, ao ensino Superior;
Parágrafo Único. Para os casos em que se fizer necessário um atendimento
mais especializado, o NAAP deverá sugerir o devido encaminhamento.
Art.3º. São objetivos específicos do NAAP:
I - Auxiliar acadêmicos na integração destes ao contexto universitário,
realizando orientações no que se refere a dificuldades no processo ensinoaprendizagem, proporcionando a identificação dos principais fatores envolvidos nas
situações problemas e estratégias de enfrentamento pessoais e institucionais;
II - Realizar pesquisas a partir dos dados coletados nos atendimentos,
relacionados à tipologia das dificuldades apresentadas pelos alunos, e encaminhar
relatórios à direção acadêmica com a finalidade de desenvolver estratégias de
intervenção institucional;
III

–

Realizar

atendimento

psicológico

emergencial,

através

de

aconselhamento, identificando as urgências subjetivas nas suas diferentes
dimensões (profissional, pedagógica, afetivo-relacional e/ou social), propiciando
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reflexão para um posicionamento pessoal mais adequado na superação dos
problemas

e

realizando

encaminhamentos

para

profissionais

e

serviços

especializados, se necessário;
IV – Assessorar as Coordenações de Cursos e de Ensino, em consonância
com as políticas de ensino e atenção ao aluno previstas no Plano de
desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto pedagógico dos Cursos (PPC),
buscando estratégias psicopedagógicas específicas para cada caso, trabalhando de
forma interdisciplinar e promovendo a inclusão;
V

–Acompanhar

acadêmicos

com

deficiências

e/ou

necessidades

educacionais especiais, incluindo aqueles com Transtorno do Espectro Autista (Lei
nº 12.764/2012), visando a sua plena acessibilidade ao Ensino Superior
(arquitetônica, comunicacional, pedagógica e atitudinal) e o desenvolvimento das
competências e habilidades previstas no perfil do egresso do curso escolhido em
igualdade de condições;
VI –Apoiar e orientar, juntamente com os setores pedagógicos da instituição,
o corpo docente e coordenadores na adequação e/ou desenvolvimento de
metodologias, tendo em vista o melhor aproveitamento acadêmico ao aluno com
deficiência e/ou necessidades educacionais especiais, incluindo aqueles com
Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764/2012).
Art.4. O atendimento aos discentes poderá ser individual ou em grupo, de
acordo com a demanda e análise prévia de cada situação problema.
Art.5º. O atendimento individual será agendado no horário de funcionamento
do NAAP e comunicado ao interessado.
Art.6º. Os atendimentos individuais visam:
I – Atendimento aos alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais
especiais, incluindo aqueles com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº
12.764/2012), desde o momento de sua matricula, visando um diagnóstico para
apontamento de suas necessidades pedagógicas, metodológicas e de recursos
materiais;
II – Atendimento aos casos relativos às dificuldades de aprendizagem e
estudo;
III – Atendimento a alunos e colaboradores com problemas psicoafetivos que
atendam a resposta de psicoterapia breve;
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IV – Encaminhando para profissionais e serviços especializados dependendo
da demanda apresentada;
V –Atendimento aos casos relativos ao comportamento e conduta do
acadêmico e do funcionário;
VI – Atendimento aos encaminhamentos da direção, coordenação de curso,
coordenação de estágio e Comissão Própria de Avaliação (CPA);
VII – Atendimento às demandas relacionadas à profissão e à formação
profissional;
Art.7º. Cada acadêmico ou colaborador poderá ser atendido individualmente,
em até cinco (05) sessões por semestres, de acordo com a disponibilidade do
NAAP, com exceção dos alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais
especiais, incluindo aqueles com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº
12.764/2012), que devem ser atendidos em suas necessidades, independentemente
do número de sessões.
Art.8º. O NAAP utilizará um formulário padrão – Prontuário de atendimento –
Para registro do atendimento individual (Anexo I).
Art.9. Os atendimentos em grupo serão oferecidos por meio de oficinas
agendadas em horários que permitam a participação dos alunos e comunicado aos
mesmos.
§1º Os atendimentos em grupo serão realizados para promover um espaço de
reflexão e enfrentamento de problema cognitivos, relacionais e desenvolvimento de
habilidades acadêmicas e profissionais no que se refere à dimensão relacional e por
adesão espontânea do interessado.
§2º As oficinas para proporcionar os atendimentos em grupo terão um limite
de participantes, a ser definido pelo coordenador do NAAP, de acordo com o tipo de
trabalho espontâneo do interessado.
§3º Os temas para os encontros do atendimento em grupo serão planejados a
partir das demandas dos alunos, das pesquisas institucionais desenvolvidas pelo
NAAP, das solicitações dos colegiados de cursos e/ou da CPA.
Art.10. Os temas e áreas sugeridos nos atendimentos em grupo envolvem:
I - Orientação profissional: Reflexão sobre as necessidades, dúvidas e
enfrentamento de dificuldades relacionadas à escolha profissional ou adaptação
acadêmica;
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II – Relações humanas: Oficinas de dinâmicas de grupo visando o
desenvolvimento de competências e interpessoais, liderança, comunicação e
resolução de conflitos interpessoais;
III –Treinamento de Assertividade: Oficinas de dinâmicas de grupo
diretamente relacionada a alunos que apresentem alto grau de ansiedade presente
em situações que envolvam apresentações de trabalhos em público ou dificuldade
relacionadas a relações de trabalhos de equipe;
IV –Orientação de Estudos; Grupo reflexivo que aborde temas ligados à
maximização de recursos envolvendo o planejamento de estudos acadêmicos ou
voltados para concursos profissionais e/ou públicos;
V –Valorização da diversidade e respeito às diferenças: reflexão sobre temas
como diversidade cultural, direitos humanos, combate ao preconceito e a
discriminação de qualquer natureza (raça, credo, gênero, orientação sexual,
deficiência), construindo o respeito no ambiente acadêmico.
Art.11. O NAAP irá atuar junto às coordenações dos cursos na compreensão
e

resolução

de

problemas

específicos

de

aprendizagem,

relacionais

e

comportamentais, juntamente com a coordenação pedagógica da FAPAL.
Art.12. O apoio às coordenações de cursos será realizado pelo NAAP através
de reuniões institucionais, atendimentos individuais e orientações específicas.
Art.13. O NAAP deverá elaborar pesquisas e relatórios com o objetivo de
auxiliar na compreensão do perfil dos alunos, suas dificuldades e possíveis
intervenções.
Parágrafo Único. No Caso de utilização de dados gerados a partir dos
atendimentos individuais ou em grupo ou oriundos da CPA, para elaboração de
pesquisas e relatórios, o NAAP deverá observar o critério de sigilo profissional que
envolve essas informações.
Art.14. O NAAP deve participar como colaborador dos projetos institucionais
que envolvam as dimensões acadêmicas, culturais, semana das profissões,
atividades extracurriculares, projetos de inclusão para pessoas com deficiência e
estágios profissionalizantes.
Art.15. A partir das atividades desenvolvidas pelo NAAP, serão elaborados
relatórios informativos para fundamentar pesquisas e avaliações dos processos
acompanhados,

devendo

coordenação dos cursos.

estes

serem

disponibilizados

para

a

direção

e

139

Parágrafo Único. Os relatórios previstos neste artigo tratam-se apenas de
dados referentes ao número de atendimentos, tipologia dos atendimentos, tipologia
da demanda ou outras informações que não comprometam o sigilo profissional.
Art.16. Os atendimentos e atividades do NAAP, quando executados por
profissionais da área da psicologia, serão registrados em formulários específicos,
respeitando nos atendimentos clínicos individuais e grupais o critério de sigilo
profissional e as normas e resoluções do Conselho Federal de Psicologia – CFP
(Código de Ética Profissional).
Art.17. Os dados dos atendimentos individuais e em grupo serão de acesso
exclusivo do profissional psicólogo, registrado em livro ATA, e serão arquivados em
armários com chaves onde apenas o mesmo terá acesso para consulta e registros
dos casos acompanhados.
Art.18. Outros profissionais da Instituição não terão acesso às informações
confidenciais, salvo outros profissionais psicólogos autorizados pelo coordenador do
NAAP, que componham a equipe de trabalho ou o usuário ou responsável por
menores de idade, de acordo com o Código de Ética Profissional.
Art.19. No caso da extinção do serviço ou da substituição de funções ou
profissionais da área clinica serão adotados ou procedimentos do Art. 15 do Código
de Ética Profissional/CFP.
Art. 20. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo
Conselho Acadêmico da FAPAL.
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Anexo I
Ficha de Atendimento Individual
Atendimento Psicopedagógico e Social
Nome do Aluno (a) ___________________________________________________
Curso: ________________Período: _________Data _______________
Endereço:___________________________________________________________
___________________________________________________________________
Filiação:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________
Motivo da Procura Pelo Serviço:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________
Orientação Realizada:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________

Responsável pelo atendimento:
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___________________________________________

