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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente Projeto Pedagógico do curso de Administração é um documento, 

fundamentado na legislação vigente, que baliza uma ação a ser executada. Seu 

conteúdo poderá ser alterado, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), no decorrer do desenvolvimento do curso, 

acompanhando as mudanças sociais, econômicas e políticas. 

Vale ressaltar que as políticas estabelecidas pela Coordenação do Curso não 

impedem o exercício pleno da capacidade criativa do docente em sua prática 

pedagógica. Representam apenas um instrumento de gestão absolutamente 

necessário para a garantia de padrões elevados de qualidade do processo de 

ensino-aprendizado, assim como de sustentação dos princípios que orientam este 

Projeto Pedagógico. 

Sua conclusão é fruto da participação do futuro Núcleo Docente Estruturante 

do curso de Administração da Faculdade Dom Bosco de Capitão Leônidas Marques. 

Nele, buscamos caminhos para a contextualização do curso, para a superação das 

dificuldades existentes e para o desenvolvimento da comunidade acadêmica. 

 

 

Braz José de Lima 

Coordenador do Curso de Administração  
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CAPÍTULO 1 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

1. CONTEXTO EDUCACIONAL 

O contexto educacional no qual foi concebido o curso de Administração da 

Faculdade Dom Bosco de Capitão Leônidas Marques busca contemplar, com 

qualidade, as demandas efetivas de natureza econômica, social, cultural, política e 

ambiental.  

A cidade de Capitão Leônidas Marques está localizada na região sudoeste do 

Paraná e possui atualmente uma população estimada em 15.788 mil habitantes 

(IBGE 2016) com uma área de influência que abrange diretamente 7 municípios. 

Sua localização espacial favorece a comunicação com outras regiões dinâmicas do 

estado, tais como o nordeste do Paraná e o Nordeste de Santa Catarina. A cidade 

permite, ainda, ligações com a Argentina, havendo um grande fluxo de transportes 

de carga de origem agro-industrial. 
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Conforme o mapa acima, sua macrorregião, formada pelas cidades de 

Lidoeste, Santa Lúcia, Boa Vista da Aparecida, Nova Prata do Iguaçu, Realeza, 

Capanema, e Céu Azul, possui uma população estimada de 140 mil habitantes. 

As relações intermunicipais com Capitão Leônidas Marques são intensas, 

principalmente pela demanda por mão de obra qualificada.  

Atualmente, a geração de riquezas está sendo transferida do campo para a 

cidade, aumentando a importância dos setores secundários e terciários para a 

economia da micro região. Pegando carona nesse modelo, há que se destacar a 

expansão da atividade industrial do ramo moveleiro. 

Contudo, a precariedade da qualificação da força de trabalho, não atende aos 

anseios do mercado local. 

De acordo com o INEP, em 2016 houve 1.848 alunos matriculados no Ensino 

Fundamental; e 715 no Ensino Médio. Não há informação sobre matrícula no ensino 

superior. 

Essa vertiginosa diminuição das matrículas do Ensino Fundamental para o 

Média e do Médio para o Ensino Superior (que não há dados) pode ser justificada 

por alguma lacuna na formação dos docentes. E a proposta do curso de 

Administração para essa micro região é exatamente entender e sanar esse óbice 

regional. 

Vejamos alguns dados da micro região de Capitão Leônidas Marques nas 

figuras abaixo: 
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Nessa esteira, a proposta pedagógica do curso de Administração cumpre as 

orientações indicadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação em Administração e a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

A Faculdade Dom Bosco de Capitão Leônidas Marques contribuirá, portanto, 

com a melhoria das condições econômica, social, cultural, política e ambiental do 

município, razão pela qual desenvolve ensino e extensão voltados à diversidade 

humana, buscando o desenvolvimento da democracia, a promoção da cidadania e o 

atendimento às demandas de diversos segmentos da sociedade, especialmente no 

que se refere à sua contribuição em relação:  

I. à Inclusão Social – alcançada por meio da adoção de mecanismos de 

incentivo e apoio a processos de inclusão social, envolvendo a alocação de recursos 

que possibilitem o acesso e permanência dos estudantes (bolsas de estudo, 

atendimento a portadores de necessidades especiais, financiamentos alternativos e 

outros);  
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II. à Promoção Humana e Igualdade Étnico-racial – partindo da premissa 

que “a escola tem papel preponderante para eliminação das discriminações e para 

emancipação dos grupos discriminados”, proporciona acesso aos conhecimentos 

científicos, aos registros culturais diferenciados, à conquista da racionalidade, que 

rege as relações sociais e raciais, aos conhecimentos avançados, indispensáveis 

para consolidação e ajuste das nações como espaços democráticos e igualitários, 

assim como, adota medidas educacionais, que valorizam e respeitam as pessoas 

para que não haja discriminações sociais e raciais em sua comunidade acadêmica;  

III. ao Desenvolvimento Econômico e Social – almejado por meio de ações 

e programas que concretizem e integrem as diretrizes curriculares com os setores 

sociais e produtivos, incluindo o mercado profissional, assim por meio de 

experiências de produção e transferência de conhecimentos, tecnologias e 

dispositivos decorrentes das atividades científicas, técnicas e culturais, visando ao 

atendimento de demandas locais e regionais;  

IV. à Defesa do Meio Ambiente – presente em ações e programas que 

concretizem e integrem as diretrizes curriculares com as políticas relacionadas à 

preservação do meio ambiente, estimulando parcerias e transferência de 

conhecimentos, como também em experiências de produção e tecnologias, 

decorrentes das atividades científicas, técnicas e culturais voltadas à preservação e 

melhoria do meio ambiente; e  

V. à Preservação da Memória Cultural, da Produção Artística e do 

Patrimônio Cultural – buscada por meio de ações e programas que concretizem e 

integrem as diretrizes curriculares com as políticas relacionadas ao patrimônio 

histórico e cultural, visando a sua preservação, como também o estímulo à 

transferência de conhecimentos e tecnologias, decorrentes das atividades 

científicas, técnicas e culturais com vistas à preservação da memória e do 

patrimônio cultural.  

Neste contexto, a Instituição desenvolverá, também, o seu papel na 

responsabilidade social ao promover uma associação entre ensino e extensão. 

Desta forma, permitirá uma maior interação da comunidade local e regional. Assim, 

ao realizar suas atividades, a Instituição oferecerá sua parcela de contribuição em 

relação à inclusão social, à promoção humana e igualdade étnico-racial, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória 

cultural, da produção artística e do patrimônio cultural.  
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Diante das profundas e rápidas transformações da sociedade, a Instituição 

visará o atendimento ao discente pelo desenvolvimento do pensamento crítico, pela 

criatividade, e pela flexibilidade necessária à adaptação às situações de mudanças.  

A Faculdade Dom Bosco de Capitão compreende que seu papel é, antes de 

tudo, estruturador e fomentador de ações e de mudanças duradouras, portanto, não 

se resumirá ao imediatismo, mas ao plantio de valores que transformem 

positivamente a sociedade. 

Nesse sentido, a Faculdade contribuirá ativamente para as transformações 

sociais, ao produzir, discutir, difundir conhecimento e propiciar mudanças de 

comportamentos.  

A garantia deste comprometimento institucional dá-se-á por meio das 

seguintes políticas:  

I. gestão democrática, aberta e transparente, especificando seu compromisso 

social com o ensino de qualidade e envolvendo o corpo acadêmico na tomada de 

decisão e no debate e direcionamento das ações;  

II. investimento na capacitação do corpo docente e promoção de programas 

de treinamento ao pessoal administrativo, que visem à permanente qualificação e 

atualização;  

III. possibilidade de oferta de bolsas de estudos a empregados e docentes, 

como também aos seus dependentes, cumprindo seu compromisso social em 

propiciar o acesso e o crescimento profissional;  

IV. promoção de palestras que abordem a promoção humana e a igualdade 

étnico-racial;  

V. realização de ações que proporcionem a educação ambiental;  

VI. inclusão digital por meio da disseminação das tecnologias de informação;  

VII. manutenção de currículos dos cursos que contemplem atividades 

complementares para contribuir no desenvolvimento de habilidades e competências 

acadêmicas, inclusive aquelas constituídas fora do âmbito do ensino superior, 

relacionadas ao mundo do trabalho, à prática profissional e às ações de extensão 

junto à comunidade;  

VIII. disseminação do conhecimento por meio de projetos de extensão e 

cursos livres;  
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IX. ampliação do acesso ao ensino de qualidade pela adesão aos programas 

de bolsas de estudos promovidos por órgãos federais, estaduais e municipais, além 

de programas promovidos com recursos próprios;  

X. desenvolvimento de projetos de extensão que envolvam ações de inclusão 

social, promovendo a integração da comunidade com a Instituição;  

XI. realização de ações que proporcionem a educação ambiental.  

 

Baseado nas ideias acima, o curso de Administração, a ser ofertado, será um 

agente de transformação local e regional. Permitirá, portanto, a formação de 

pessoas para o exercício da profissão de Administrador, que estarão alinhadas com 

as necessidades locais emergentes. 

 

2. INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 

CURSO ADMINISTRAÇÃO 

HABILITAÇÃO ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO) 

Nº de VAGAS 100 VAGAS TOTAIS ANUAIS 

REGIME LETIVO SEMESTRAL 

DURAÇÃO 8 (oito) SEMESTRES 

TURNO NOITE 

INTEGRALIZAÇÃO TEMPO TOTAL:  

Mínimo: 8 (oito) semestres 

Máximo: 14 (quatorze) semestres 

 TEMPO ÚTIL: 3.040 horas/aula de disciplinas, acrescidas 

de 320 horas de Estágio Supervisionado e mais 160 horas 

de Atividades Complementares, totalizando 3.013 horas 

de efetivo trabalho acadêmico. 

 

Missão do curso 

A missão do curso de Administração é desenvolver as competências e as 

habilidades dos alunos para formá-los bacharéis em Administração. 
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3. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

As políticas institucionais de ensino, extensão, iniciação científica, constantes 

no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI serão implantadas, com qualidade, 

no âmbito do curso de Administração, conforme a seguir. 

 

3.1. O PDI E AS POLÍTICAS DE ENSINO  

Abordagem 1 PDI X Projeto Curso 

Elaboração e execução de projeto para estimular a abordagem 

interdisciplinar, a convivência, com foco em resolução de problemas, inclusive de 

natureza regional, respeitando as diretrizes curriculares pertinentes. A implantação 

no curso ocorrerá pelo diagnóstico da realidade educacional e proposição de um 

plano de ação.  

Abordagem 2 PDI X Projeto Curso 

Elaboração e execução de projeto que, com base na abordagem 

interdisciplinar, maximizem a integração entre a teoria e a prática. Execução dos 

estágios supervisionados. 

Abordagem 3 PDI X Projeto Curso 

Elaboração e execução de projeto de oferta de cursos baseados em 

currículos por competências e habilidades. PPC do curso de Administração. 

Abordagem 4 PDI X Projeto Curso 

Homogeneização da avaliação das competências a serem adquiridas 

(indicadores de processo); reflexão das avaliações dos conteúdos 

profissionalizantes e de conhecimento prévio (ensino-aprendizagem); e avaliação 

dos conteúdos atitudinais (testes psicopedagógicos). Por meio da padronização das 

avaliações bimestrais no modelo Enade. 

Abordagem 5 PDI X Projeto Curso 

Elaboração de atividades provocadoras de aprendizagem que visam incutir no 

aluno o interesse pelo tema abordado nas atividades de aprendizagem presencial 

e/ou não presencial. Elaboração de atividades extraclasse. 

Abordagem 6 PDI X Projeto Curso 

Revisão e atualização contínua dos projetos pedagógicos segundo escala de 

prioridades, baseado na avaliação institucional e nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais. Semestralmente o NDE e o Colegiado do curso de Administração 

revisarão o PPC 
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Abordagem 7 PDI X Projeto Curso 

Promoção de eventos de difusão do conhecimento científico em áreas 

prioritárias, com envolvimento do corpo docente e discente, inclusive com efeitos 

multiplicativos de outros eventos de que professores e alunos tenham participado. 

Realização de eventos periódicos semestrais, que promovam e estimulam o 

conhecimento. 

 

3.2. O PDI E AS POLÍTICAS DE EXTENSÃO DO CURSO 

Abordagem 1 PDI X Projeto Curso 

Aperfeiçoamento das atividades de extensão nos cursos, à luz da auto 

avaliação institucional e de cursos. O curso de Administração oferecerá as seguintes 

atividades regulares anuais: projeto de Extensão Conhecendo a Biblioteca; e  

atendimento da comunidade da micro região nos temas pertinentes ao curso de 

Administração. 

Abordagem 2 PDI X Projeto Curso 

Ampliação das atividades, segundo áreas prioritárias, estreitamento as 

relações entre a teoria e prática. O Coordenador do Curso de Administração definirá, 

juntamente com o Colegiado, as atividades de extensão pertinentes. 

Abordagem 3 PDI X Projeto Curso 

Oferecimento de cursos de extensão em áreas selecionadas, conforme as 

demandas da comunidade, detectadas mediante sondagem sistemática. O 

Coordenador do Curso de Administração definirá, juntamente com o Colegiado, as 

atividades de extensão. 

Abordagem 4 PDI X Projeto Curso 

Estabelecimento de estratégias para parcerias. Realização de convênios com 

órgãos governamentais, não-governamentais e empresas privadas. 

 

3.3. O PDI E AS POLÍTICAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

Abordagem 1 PDI X Projeto Curso 

Disponibilizar recursos informacionais atualizados (livros, periódicos, CDs, 

software, etc.) que atendam às disciplinas dos cursos e os trabalhos de pesquisa em 

vigor. O curso de Administração conta com uma biblioteca de acervo de livros 

atualizados e periódicos especializados, e demais recursos necessários os quais 

podem ser consultados pelos acadêmicos e professores nos seus projetos. 
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Abordagem 2 PDI X Projeto Curso 

Pesquisar, estudar e divulgar, por meio de suas publicações e atuação, 

possíveis soluções para problemas regionais relacionados com as competências e 

habilidades de seus cursos, expressos em seus projetos pedagógicos, além de 

outros de interesse da comunidade que sejam afins aos propósitos institucionais. 

Os professores e acadêmicos do curso de Administração serão incentivados 

a publicar os resultados da pesquisa em congressos na região. 

Abordagem 3 PDI X Projeto Curso 

Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, desenvolvendo desse modo o 

entendimento do homem e do meio em que vive. O Curso de Administração 

incentivará o aperfeiçoamento profissional e o treinamento em pesquisa. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Geral 

Prover nossos acadêmicos do conhecimento adequado e oportuno para 

o cumprimento da missão do curso. 

4.2.  Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos a serem consolidados são os seguintes: 

a. desenvolver a fluência escrita; 

b. dotar nossos alunos do conhecimento geral das áreas de gestão do 

meio ambiente e da estratégia empresarial; 

c. desenvolver competências técnicas, metódicas, comportamentais, 

sociais, políticas e organizacionais; 

d. desenvolver o relacionamento interpessoal, incentivando o trabalho em 

equipe. 

e. promover a integração entre o acadêmico e a comunidade local. 

f. motivar o aprendizado contínuo.  

 

5. PERFIL DO EGRESSO 

A Faculdade Dom Bosco de Capitão Leônidas Marques procura formar 

bacharéis em Administração com o seguinte perfil: 
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- generalista, que tenha condições de compreender os fundamentos da 

administração, relacionando-a com a sociedade em seu contexto atual e 

perspectivas futuras. 

- dotado de visão sistêmica, com sólida formação humanística, com condições 

de compreensão do todo administrativo,  bem como de suas relações como o meio 

ambiente e a sociedade. 

- com visão empreendedora e voltado ao aprendizado contínuo; e 

- ainda, de acordo com o Art. 3º da Resolução nº 4, de 13 de julho de 2005, 

abaixo transcrita: 

“[...] capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, 
técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, 
observados níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como 
para desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a 
assimilação de novas informações e apresentando flexibilidade intelectual e 
adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou 
emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do administrador.” 
 

6. ESTRUTURA CURRICULAR 

A estrutura curricular do curso de Administração busca contemplar, com 

qualidade, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: flexibilidade, 

interdisciplinaridade, compatibilidade da carga horária total (em horas) e articulação 

da teoria com a prática.  

O curso, objeto do presente processo de autorização, busca executar o 

currículo voltado para o alcance do perfil definido ao futuro administrador de 

empresas, tendo em vista o mercado de trabalho e sua articulação com as 

tendências da profissão na sociedade contemporânea, na forma da Resolução nº 4, 

de 13 e julho de 2005, que instituiu as DCN para o curso de graduação em 

Administração, bacharelado. 

6.1. Da FLEXIBILIDADE  

A flexibilização curricular, entre outros mecanismos, dar-se-á por meio das 

atividades acadêmicas complementares aos estudos, que perfazem um total de 160 

horas e permeiam todo o curso. 

A estrutura curricular, ainda, permite ao docente aprofundar seus 

conhecimentos em pesquisas e projetos focados em sua área de atuação. 
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6.2. Da INTERDISCIPLINARIDADE  

A prática pedagógica interdisciplinar visa à superação da estrutura 

fragmentada do conhecimento, a partir da articulação dos conteúdos, das 

metodologias e das práticas pedagógicas. Nesse sentido, metodologicamente, o 

trabalho é desenvolvido nas concepções de interatividade, interdisciplinaridade, 

plurisdisciplinaridade, multidiscuplinaridade e transdisciplinaridade, como formas de 

ações pedagógicas, que promovam a conectividade, a integração, o diálogo, a 

interseção, a reciprocidade e a integralização das experiências entre disciplinas do 

próprio Curso (interdisciplinaridade intraCurso) e/ou entre disciplinas do curso de 

Administração, também objeto de autorização. 

Nessa concepção, constantemente, os docentes têm a oportunidade de 

ressignificar suas práticas, considerando as redes de saberes e fazeres das quais 

participam. Dessa forma, a concepção de interdisciplinaridade neste Curso, tem o 

sentido de rompimento da linearidade pedagógica, da superação dos modelos 

usuais de emissão/recepção de informações para uma postura articulada, integrada, 

facilitando a significação das aprendizagens.  

No Curso de Administração, a interdisciplinaridade acontecerá ao longo de 

todo o currículo, de forma horizontal entre as disciplinas de cada período e 

verticalmente entre as disciplinas que compõem a organização curricular do Curso. 

Outra forma de viabilizar a interdisciplinaridade serão os projetos integradores e 

seminários, idealizados e propostos aos alunos pelo Colegiado de Curso.  

6.3. Da ARTICULAÇÃO DA TEORIA COM A PRÁTICA  

A articulação da teoria com a prática é contemplada na abordagem dos 

diversos conteúdos do Curso, observando o equilíbrio teórico-prático, permitindo, na 

prática e no exercício das atividades, a aprendizagem da arte de aprender; busca a 

abordagem precoce de temas inerentes às atividades profissionais de forma 

integrada, sem perda dos conhecimentos essenciais ao exercício da profissão; 

compromete o aluno com o desenvolvimento científico e a busca do avanço 

tecnológico. Neste contexto, a articulação em comento é plenamente exercitada na 

execução dos estágios supervisionados e nas disciplinas que demandam o apoio do 

laboratório de prática de ensino. 

Na elaboração curricular foram adotados também princípios que promovem a 

organização do Curso partindo do geral para o específico, em níveis crescentes de 

complexidade e em sucessivas aproximações. Assim, uma sequência de 
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conhecimentos definirá os objetivos a serem alcançados - novos conhecimentos e 

habilidades (cognitivos, afetivos e psicomotores) são introduzidos em momentos 

subsequentes, reforçando o que já se sabe e mantendo as interligações com as 

informações previamente aprendidas. Deste modo, o estudante vai gradualmente 

apropriando do conhecimento e executando sua prática.  

6.4. Da COMPATIBILIDADE DE CARGA HORÁRIA  

A compatibilidade da carga horária total cumpre a determinação da Portaria 

MEC 03/2007 de 02 de julho de 2007. Todas as disciplinas são organizadas e 

mensuradas em horas-relógio de atividades acadêmicas e de trabalho discente 

efetivo. A matriz curricular do presente curso, objeto da autorização, foi concebida 

com um total de 3.013 horas, em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Administração. 

 

7. CONTEÚDOS CURRICULARES 

A compatibilidade da carga horária total cumpre a determinação da Portaria 

MEC 03/2007 de 02 de julho de 2007. 

A matriz curricular do Curso de Administração foi concebida com um total de 

3.013 horas, em consonância com o que preconiza a Resolução nº 4 de 13 de julho 

de 2005, que instituíram as Diretrizes Curriculares do Curso de Administração. 

Dentro desta carga horária, estão previstas 320 horas de Estágio Supervisionado e 

160 horas de Atividades Complementares a serem cumpridas conforme 

Regulamento próprio.  

A matriz curricular do Curso de Administração: 

MATRIZ CURRICULAR 

  

PRIMEIRO SEMESTRE 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Comunicação e Expressão I 80 

Contabilidade 80 

Informática 80 

Matemática I 80 

Teoria Geral da Administração I 80 
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  Total: 400h/a 

    

SEGUNDO SEMESTRE 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Comunicação e Expressão II 80 

Macroeconomia 80 

Matemática II 80 

Metodologia da Pesquisa 80 

Teoria Geral da Administração II 80 

    

  Total: 400h/a 

TERCEIRO SEMESTRE 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Administração de Marketing I 80 

Matemática Financeira 80 

Microeconomia 80 

Estatística 80 

Psicologia Aplicada à Administração 80 

    

  Total: 400h/a 

QUARTO SEMESTRE 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Administração de Custos 80 

Administração de Marketing II 80 

Administração de Recursos Humanos I 80 

Direito I 80 

Ciências Políticas e Sociais 80 

  Total: 400h/a 

    

QUINTO SEMESTRE 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Administração de Materiais 80 
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Administração de Recursos Humanos II 80 

Administração Financeira e Orçamentária I 80 

Administração de Sistemas de Informações I 80 

Direito II 80 

  Total: 400h/a 

    

SEXTO SEMESTRE 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Administração da Produção e Operações I 80 

Administração de Sistemas de Informações II 80 

Administração Financeira e Orçamentária II 80 

Gestão Sustentável do Meio Ambiente I 80 

Estratégia Empresarial  80 

  Total: 400h/a 

    

SÉTIMO SEMESTRE 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Gestão Sustentável do Meio Ambiente II 80 

Filosofia e Ética 80 

Gestão Estratégica do Agronegócio 80 

Administração da Produção e Operações II 80 

  Total: 320h/a 

    

OITAVO SEMESTRE 

DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

Administração de Projetos Empresariais 80 

Análise de Investimentos 80 

Pesquisa Operacional 80 

Teoria dos Jogos 80 

  Total: 320h/a 

TOTAL das disciplinas 3.040 h/a 

OITAVO SEMESTRE 
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DISCIPLINA OPTATIVA CARGA HORÁRIA 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 40h/a 

 

 

— O Estágio Supervisionado está subdividido em Estágio I, com 120 horas, e em 

Estágio II, com 200 horas, perfazendo um total de 320 horas. O Estágio I será 

realizado no sétimo semestre e o Estágio II no oitavo semestre. 

— Atividades Complementares: devem ser integralizadas ao longo do curso, num 

total de 160 horas. 

 

8. CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO 

 

FORMAÇÃO DISCIPLINA C/H TOTAIS 

Conteúdo de Formação 

Básica  

(23,6% - 720h/a) 

Comunicação e Expressão I 

Contabilidade 

Informática 

Comunicação e Expressão II 

Psicologia Aplicada à Administração 

Direito I 

Direito II 

Ciências Políticas e Sociais 

Filosofia e Ética 

 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720 h/a 

 

Conteúdos de Formação 

Profissional  

(50,0% - 1520 h/a) 

Teoria Geral da Administração I 

Teoria Geral da Administração II 

Macroeconomia 

Administração de Marketing I 

Administração de Marketing II 

Microeconomia  

Adm de Sistemas de Informações I  

Administração de Custos 

Adm de Recursos Humanos I 

Adm de Recursos Humanos II 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 
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Adm de Materiais 

Administração Financeira e 

Orçamentária I 

Administração Financeira e 

Orçamentária II 

Adm da Produção e Operações I 

Adm da Produção e Operações II 

Adm de Sistemas de Informações II 

Estratégia Empresarial 

Adm de Projetos Empresariais 

Análise de Investimentos 

80 

 

80 

 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1520 h/a 

Conteúdo de Estudos 

Quantitativos e suas 

Tecnologias 

(13,2% - 400h/a) 

Matemática I  

Matemática II 

Estatística 

Pesquisa Operacional 

Teoria dos Jogos 

80 

80 

80 

80 

80 

 

 

 

 

 

 

400 h/a 

Conteúdos de Formação 

Complementar  

(13,2%  - 400 h/a) 

Metodologia da Pesquisa 

Matemática Financeira 

Gestão Sustentável do Meio Ambiente I 

Gestão Sustentável do Meio Ambiente II 

Gestão Estratégica do Agronegócio 

 

80 

80 

80 

80 

80 

 

 

 

 

 

 

400 h/a 

Optativa Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 40 40 h/a 

 

Estágio Supervisionado  Estágio Supervisionado I 

Estágio Supervisionado II 

160 

160 

 

 

320 horas 

 

Atividades 

Complementares 

 160  

160 horas 
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O curso totaliza, então, 3.040 horas/aula de disciplinas, acrescidas de 320 

horas de Estágio Supervisionado e mais 160 horas de Atividades Complementares, 

perfazendo 3.013 horas de efetivos trabalhos acadêmicos. 

 

9. SÍNTESE DOS CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO 

I - Conteúdos de Formação Básica: relacionados 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; 

II - Conteúdos de Formação Profissional: relacionados 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; 

III - Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo 

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; e 

IV - Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter 

transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. 

 

MATÉRIAS CARGA  

HORÁRIA 

CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO BÁSICA  720 h/a 

CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 1520 h/a 

CONTEÚDOS E EST. QUANTITATIVOS E SUAS TECNOLOGIAS 400 h/a 

CONTEÚDOS DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 400 h/a 

TOTAL PARCIAL em h/a 3040 h/a 

TOTAL PARCIAL em horas 2533 horas 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  320 horas 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 160 horas 

TOTAL 3013 horas 
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CONTEÚDOS OPTATIVOS 40 h/a 

 

 

10. METODOLOGIA 

No presente curso, buscou-se desenvolver uma metodologia de ensino 

organizando o currículo em um conjunto de disciplinas interligadas, onde os 

conteúdos apoiam-se numa organização flexível, num esforço de romper o caminho 

linear. Buscar-se-á ensinar e aprender com significado, implicando em interações 

com caminhos diversos, percepção das diferenças, e na constante busca de todos 

os envolvidos na ação pedagógica.  

No Curso de Administração todas as ações ocorrerão no sentido de romper 

com a perspectiva tradicional para a perspectiva construtivista, dialógica e crítica, 

em um modelo em que professor e aluno interajam no processo de ensino-

aprendizagem, por meio de diferentes canais e procedimentos de ensino, visando 

que as aprendizagens se tornem significativas.  

O principal papel na promoção de uma aprendizagem significativa será 

desafiar os conceitos já aprendidos, para que se reconstruam de forma mais 

ampliada. Isso será feito por meio de planejamento, quando se coloca ao aluno um 

novo desafio, no sentido de buscar formas de provocar instabilidade cognitiva. 

Neste sentido, o Curso de Administração irá buscar estratégias de ensino-

aprendizagem, que utilizem-se das seguintes metodologias: mapas conceituais, 

metodologias baseadas em projetos, tecnologias interativas de ensino, visitas 

técnicas, aulas práticas de laboratório, estudo de caso, problematização, grupos de 

verbalização e grupo de observação, metodologias de simulação, oficinas 

(workshops), aulas expositivas dialogadas, tempestade cerebral, seminários, 

aprendizagem baseada em problema, etc.  

O Curso de Administração adotará, portanto, uma metodologia de trabalho 

que considerará o perfil do ingressante, ensejando que cada disciplina ofertada 

possibilite o desenvolvimento das habilidades e competências projetadas, visando 

que o egresso tenha o perfil que lhe garanta uma boa empregabilidade. Para tal, a 

metodologia deve nascer do planejamento, que propõe novas metodologias, mais 

atualizadas e condizentes com os perfis dos futuros ingressantes e egressos.  
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11. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

O Estágio Curricular está formalizado em seu Regulamento, constante do 

ANEXO I 

 

12. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

O Regulamento das Atividades Complementares consta do ANEXO II 

 

13. APOIO AO DISCENTE 

O atendimento aos discentes é fundamental para qualquer instituição de 

ensino superior, visto que o processo pedagógico só realiza seus mais elevados 

objetivos quando contempla as necessidades dos educandos. Neste sentido, na 

Faculdade Dom Bosco de Capitão Leônidas Marques, no curso de Administração, 

bacharelado, haverá as seguintes formas integradas de apoio aos estudantes, a 

saber: o apoio extraclasse; psicopedagógico; de atividades de nivelamento; e os 

organismos institucionais. 

13.1. Apoio extraclasse  

O curso de Administração oferecerá aos seus acadêmicos o Apoio 

Extraclasse no que diz respeito à sua vida acadêmica e à sua aprendizagem.  

A instituição definirá sua política de apoio extraclasse aos estudantes 

junto aos coordenadores e professores, devendo, os mesmos, posicionarem-se de 

modo a colaborar com os alunos, no sentido de esclarecer suas dúvidas, orientá-los 

em relação ao plano curricular, a sequência das disciplinas, o maior ou menor grau 

de dificuldades dos alunos, de modo que o aluno tenha o máximo aproveitamento 

escolar. 

13.2. Apoio Psicopedagógico 

O apoio psicopedagógico é disponibilizado a todos os alunos que têm 

problemas que afetam a sua aprendizagem e visa a fortalecê-los, de modo que eles 

possam superar seus problemas e, consequentemente, melhorar o desempenho 

acadêmico. O acompanhamento enfatiza a superação e/ou minimização dos 

problemas emocionais que se refletem no processo ensino-aprendizagem, por meio 

de uma proposta metodológica de acompanhamento sistemático, desenvolvido de 

forma articulada com todos os setores da instituição.  

Os casos identificados pelos professores, de distúrbios de 

comportamento do aluno, dificuldades de relacionamento interpessoal, dificuldade 
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de aprendizagem ou assimilação de determinadas disciplinas, falta de concentração, 

deverão ser levados para o Coordenador do Curso que encaminhará o discente ao 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico.  

Durante o processo de interferência psicopedagógica, realizado por 

profissionais qualificados, poderá ser feito contato com a família, professores e 

coordenadores, que são de extrema importância, pois exercem um papel 

incentivador na valorização do aluno como pessoa ativa no processo de ensino, 

colaborando para o desenvolvimento da sua autoestima e liberdade. Cabe ressaltar 

que estas pessoas somente são envolvidas com a permissão e participação do 

próprio aluno.  

13.3. Cursos de Nivelamento 

A Faculdade Dom Bosco de Capitão Leônidas Marques implantará 

uma política de ação sistemática voltada à recuperação das deficiências de 

formação do ingressante, instituindo a atividade de nivelamento das disciplinas de 

Matemática e Língua Portuguesa. O objetivo desses cursos é oportunizar que os 

alunos revisem esses conteúdos. O nivelamento visa reestudar os conteúdos 

básicos, necessários ao adequado prosseguimento dos estudos em nível superior, 

favorecendo o desempenho acadêmico na fase inicial do curso superior. 

13.4. Setores Institucionais de Apoio ao Aluno 

a. Coordenação do curso 

O coordenador do curso de Administração é o gestor do curso. Em 

face disso, são também atribuições do coordenador: manter o clima organizacional e 

motivacional do corpo docente e corpo discente do Curso; ser corresponsável pela 

fidelização de alunos, bem como pelo retorno de alunos evadidos; controlar e 

minimizar índices de evasão do Curso; apreciar todos os requerimentos formulados 

pelos alunos; estimular a participação dos alunos na avaliação institucional; 

promover ações de auto avaliação do Curso; entre outras.  

Assim, os alunos dispõem de acesso ao coordenador do Curso para 

atendimento presencial e individual, sempre que houver necessidade, mediante 

agendamento. 

b. Ouvidoria 

A Ouvidoria será um canal de comunicação entre as comunidades 

interna e externa e a Instituição, disponibilizado para atender, registrar e responder 

às demandas dos solicitantes, referentes aos serviços prestados pela IES, e que 



 

 26  

incluem sugestões, críticas, elogios, denúncias ou reclamações, que serão 

contabilizados com vistas a produzir subsídios para as ações de aprimoramento 

permanente da Instituição.  

Neste contexto, a Ouvidoria terá, prioritariamente, atendimento 

eletrônico, com o objetivo de facilitar e agilizar o processo de comunicação. 

 

14. AÇÕES DECORRENTES DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

As ações acadêmico-administrativas, em decorrência das auto avaliações e 

das avaliações externas (avaliação de Curso, Enade, CPC e outras), no âmbito do 

Curso, serão avaliadas, estabelecido uma ordem de prioridade e implantadas. 

Desta forma, o processo de auto avaliação da Faculdade de Capitão 

Leônidas Marques, oportunizará o levantamento de dados e a análise crítica dos 

relatórios, detectando as ações destinadas a fortalecer as fragilidades apontadas.  

Essas informações comporão o planejamento estratégico da instituição. 

Neste contexto, os resultados da auto avaliação do Curso de Administração 

procurarão identificar os aspectos que dificultam e/ou facilitam a ação acadêmica do 

Curso, assim como sugerem estratégias de intervenção para corrigir rumos, 

consolidar sua ação pedagógica e alcançar efetivamente maior qualidade no ensino-

aprendizagem. 

A coordenação do Curso de Administração, de posse dos relatórios 

estatísticos emitidos pela Comissão Própria de Avaliação – CPA da instituição e 

informações próprias (reuniões, formulários próprios, pesquisa-ação, ...) definirá 

anualmente seu Planejamento Estratégico Acadêmico, no qual buscará estabelecer 

e cumprir compromissos relacionados às diversas melhorias e incrementos 

necessários às condições de oferta das diversas atividades acadêmicas do Curso.  

Para tanto, os principais mecanismos serão:  

RELATÓRIOS – uso dos relatórios de avaliação produzidos com dados 

sobre a instituição, ocorpo docente e o corpo discente. Além dessas informações 

coletadas internamente, serão também analisados os indicadores provenientes da 

avaliação de Curso, ENADE e CPC. 

ANÁLISE DOS DADOS – estudo dos dados coletados e produção de 

informação para suporte à decisão. 

ARTICULAÇÃO entre os instrumentos de avaliação externa e de auto 

avaliação.  
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Desta forma, o Curso de Administração entende que não se trata apenas de 

levantar dados, elaborar questionários, aplicá-los, analisá-los, utilizando técnicas 

sofisticadas, produzir relatórios, publicá-los, considerando os diversos ângulos da 

vida acadêmica. Mas sim traçar metas para transformar as oportunidade de melhoria 

em pontos fortes. 

 

15. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Tecnologia de Informação e Comunicação no processo 

ensino/aprendizagem. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) serão implantadas no 

processo de ensino-aprendizagem e intencionarão executar, com qualidade, o 

projeto pedagógico do curso de Administração, pois, de acordo com Moran (2007) “a 

televisão, o cinema e o vídeo, CD ou DVD - os meios de comunicação audiovisuais - 

desempenham, indiretamente, um papel educacional relevante. Passam 

continuamente informações, interpretadas; mostram modelos de comportamento, 

ensinam linguagens coloquiais e multimídia e privilegiam alguns valores em 

detrimento de outros. As tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o 

mundo, que representam, medeiam o conhecimento do mundo. São diferentes 

formas de representação da realidade, de forma mais abstrata ou concreta, mais 

estática ou dinâmica, mais linear ou paralela, mas todas elas, combinadas, 

integradas, possibilitam uma melhor apreensão da realidade e o desenvolvimento de 

todas as potencialidades do educando, dos diferentes tipos de inteligência, 

habilidades e atitudes.”  

Nesse escopo, o ambiente virtual de aprendizagem favorecerá essa nova 

forma de avaliar por meio do incentivo à interação e pelas ferramentas síncronas e 

assíncronas oferecidas no ambiente: fóruns, e-mails, chats, lista de discussão, 

palestras, etc. Elas proporcionarão um ambiente de aprendizagem colaborativa e de 

construção coletiva. As TIC na educação superior permitem mostrar várias formas 

de captar e mostrar o mesmo objeto, representando-o sob ângulos e meios 

diferentes: pelos movimentos, cenários, sons, integrando o racional e o afetivo, o 

dedutivo e o indutivo, o espaço e o tempo, o concreto e o abstrato.  

Neste contexto, o curso de Administração, incorporará continuamente as 

TIC nas suas diversas disciplinas por meio do Portal Acadêmico, aonde será 



 

 28  

possível interagir eletronicamente com os alunos por meio de mensagens, avisos, 

posts, discussões, postagem dos planos de ensino e das aula modelo. 

Docentes e alunos participarão, de forma colaborativa, por meio da 

construção coletiva, do processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares e 

pesquisas adicionais de temas correlatos.  

Somam-se aos recursos do Portal Acadêmico o ambiente virtual das 

disciplinas interativas, compondo um cenário de aprendizagem contemporâneo, 

completo, inovador e motivador das atividades acadêmicas do ensino do futuro 

Administrador. 

 

16. AVALIAÇÃO DO PROCESSOS DE ENSINO–APRENDIZAGEM 

A prática da avaliação do processo ensino–aprendizagem está 

intrinsecamente relacionada à uma concepção de educação e à missão a que se 

propõe realizar uma instituição de ensino. A avaliação do processo ensino-

aprendizagem assume os seguintes pressupostos e princípios:  

- É um processo contínuo e sistemático. A avaliação não tem um fim em 

si mesma, é um meio, um recurso para acompanhar o desenvolvimento do processo 

ensino aprendizagem, por isso não pode ser esporádica ou improvisada. Deve ser 

constante e planejada, ocorrendo normalmente ao longo de todo o processo, para 

reorientá-lo e aperfeiçoá-lo.  

- É funcional: Ela funciona em estreita relação com as competências, 

habilidades e objetivos instrucionais definidos, pois é o alcance desses itens que a 

avaliação deve buscar.  

- É orientadora: Ela indica os avanços e dificuldades do aluno, ajudando-o a 

progredir na aprendizagem, orientando-o no sentido de atingir os objetivos 

propostos.  

- É integral: pois deve considerar o aluno como um ser total e integrado, 

analisando e julgando todas as dimensões do comportamento: os elementos 

cognitivos, afetivos e psicomotor.  

Diante do exposto, a Faculdade Dom Bosco de Capitão Leônidas Marques 

entende que a avaliação é um processo interpretativo, baseado em aspectos 

qualitativos e quantitativos, que permitem uma redefinição e reorientação no sentido 

de se alcançar os objetivos propostos. Como tal, constitui-se em um importante 

instrumento para orientar o processo pedagógico, fornecendo informações aos 
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alunos, aos professores e à instituição sobre a atuação dos mesmos. Desse modo, a 

prática da avaliação há de cumprir funções, tais como:  

- Diagnóstico: é importante investigar os conhecimentos que o aluno possui 

antes de se introduzir um novo assunto;  

- Acompanhamento: para saber se as competências, habilidades e os 

objetivos instrucionais propostos para o processo ensino- aprendizagem foram 

alcançados;  

- Retorno: os resultados de avaliações têm caráter de mão dupla, pois 

fornecem ao alunos informações sobre o seu desempenho acadêmico e ao 

professor dados para avaliar sua ação didática; e  

- Promoção ou não: a ascensão a um nível seguinte deve ser consequência 

do alcance das competências, habilidades e objetivos institucionais propostos, 

essenciais para o alcance do perfil projetado para o egresso.  

Os procedimentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem, que 

serão utilizados no curso de Administração, buscarão ser coerentes com as 

concepções teórico, filosóficas e sociais, que permeiam o PPC.  

Traduzirão um conjunto de procedimentos aplicados nas etapas formativa e 

somativa, objetivando, na primeira, a aferição da apreensão pelo acadêmico, das 

competências, habilidades e objetivos instrucionais previstos no plano de ensino de 

cada disciplina; e, na segunda, o consequente resultado. 

De modo geral, a avaliação de aprendizagem do curso de Administração 

será feita por disciplinas e incidirá sobre a frequência e o rendimento escolar, 

mediante acompanhamento contínuo do acadêmico e dos resultados por ele obtidos 

nas avaliações. 

Por fim, temos que o processo avaliativo do rendimento acadêmico do curso 

de Administração será regido pelas disposições gerais fixadas pelo Regimento 

Interno da Faculdade Dom Bosco de Capitão Leônidas Marques. 
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CAPÍTULO 2 

CORPO DOCENTE 

 

1. ATUAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

A atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE), que será implantado no 

curso de Administração terá como principal objetivo a qualidade do curso, 

considerando os seguintes aspectos: concepção, acompanhamento, consolidação e 

avaliação do PPC. 

O NDE do curso de Administração será constituído, de acordo com a 

Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010 e conforme o Regimento Interno da 

instituição. Será formado por um grupo de docentes que exercem liderança 

acadêmica no âmbito do curso, percebida na produção de conhecimentos, no 

desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões entendidas como importantes 

pela instituição.  

 

REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

a. Finalidade 

O Núcleo Docente Estruturante tem por finalidade a formulação, a 

implementação e o desenvolvimento/consolidação do projeto pedagógico do curso. 

b. Objetivos 

1) criar e difundir a cultura institucional, construindo uma identidade 

para o curso; 

2) formular as diretrizes do presente projeto pedagógico; e 

3) modernizar o projeto, acompanhando a evolução das condições de 

ensino. 

c. Integrantes 

A estratégia para a construção do NDE escolhida pela Faculdade é de 

que o mesmo seja integrado por uma equipe multidisciplinar, mas com formação 

na área do curso, assim constituída: 

1) coordenador do curso; 

2) professor de disciplina dos conteúdos básicos; 

3) professor de disciplina dos conteúdos de formação profissional; e 

4) professor de disciplina dos conteúdos de formação complementar. 
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Os integrantes do NDE serão nomeados por meio de resolução da 

Coordenação do curso, devendo ser observado os docentes de maior titulação. 

d. Atribuições 

Os integrantes do NDE tem as seguintes atribuições: 

1) participar da elaboração do presente projeto do curso; 

2) fiscalizar e responsabilizar-se pela implantação do mesmo; 

3) prestar informações à comissão de especialistas do INEP, por 

ocasião das  visitas de avaliação in loco; 

4) avaliar a execução e implementação do projeto; 

5) criticar os resultados; e 

6) construir ações para a atualização e modernização do mesmo. 

 

2. ATUAÇÃO DO COORDENADOR 

O Coordenador do Curso de Administração será o responsável pelo curso, 

devendo reunir os seguintes adjetivos, a saber: gestor eficaz, crítico, reflexivo, 

flexível e proativo. Deverá catalisar o comprometimento da comunidade acadêmica 

de seu curso, estimulando padrões elevados de desempenho de todo o corpo 

docente e corpo discente.  

A atuação deverá abranger, entre outras esferas, os seguintes pontos: 

gestão do curso; relação com os docentes e discentes; e a representatividade nos 

colegiados superiores. 

2.1. Da Gestão do Curso 

A gestão do curso de Administração será de responsabilidade do 

coordenador, devendo desenvolver as seguintes competências: elaborar, em 

consonância com o diretor da instituição, o planejamento estratégico do Curso sob 

sua gestão; elaborar, implementar e acompanhar o orçamento do Curso; gerenciar e 

se responsabilizar pela coordenação dos processos operacionais, acadêmicos e de 

registro do Curso; manter o clima organizacional e motivacional do corpo docente e 

corpo discente do Curso; gerenciar e manter padronizado o projeto pedagógico do 

Curso em conformidade com os princípios institucionais; coordenar o planejamento, 

(re) elaboração e avaliação das atividades de aprendizagem do Curso; buscar 

melhorias metodológicas de aprendizagem em sua área e implementá-las em seu 

Curso; supervisionar as atividades dos professores do Curso, buscando a 

maximização da qualidade do trabalho dos docentes; ser responsável pela 
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coordenação das instalações físicas, laboratórios e equipamentos do Curso; ser 

responsável pelo estímulo e controle da frequência dos docentes e discentes; ser 

responsável pela indicação da contratação e demissão de docentes do Curso; ser 

corresponsável pela fidelização de alunos, bem como pelo retorno de alunos 

evadidos; ser corresponsável pela divulgação do Curso; estimular atividades 

complementares, eventos e Cursos de extensão; ser responsável pelos estágios 

supervisionados e não-supervisionados realizados pelos discentes; ser 

corresponsável pela realização das atividades dos estudos dirigidos; ser responsável 

pelo estímulo para o bom desempenho dos discentes no Enade e pelo desempenho 

otimizado do Curso nas demais avaliações; ser corresponsável pela 

empregabilidade dos egressos; ser responsável pela utilização do portal 

universitário; ser corresponsável pelo reconhecimento do Curso e renovação 

periódica desse processo por parte do MEC; estimular a participação dos alunos na 

avaliação institucional; promover ações de autoavaliação do Curso; ser responsável 

pelo desenvolvimento do corpo docente para aplicação de novas metodologias e 

técnicas pedagógicas; ser responsável pela inscrição de alunos regulares e 

irregulares no Enade, nos termos legais; coordenar o processo de seleção dos 

professores da área profissional (específica do Curso); pronunciar-se sobre 

matrícula, quando necessário, e acompanhar o estudo do processo de transferência 

de aluno, inclusive no que se refere à adaptação, ao aproveitamento de estudos e à 

dispensa de disciplina, para deliberação superior; acompanhar o cumprimento do 

calendário acadêmico; dar parecer sobre representação de aluno contra professor, 

quando couber; controlar e minimizar índices de evasão do Curso; apreciar todos os 

requerimentos formulados pelos alunos; aplicar sanções disciplinares, na forma do 

Regimento. 

2.2. Da Relação com os Docentes e Discentes  

O desempenho do coordenador nesse quesito, será avaliado no processo 

da auto avaliação institucional desenvolvido pela Comissão Própria de Avaliação. 

2.3. Da Representação no Colegiado 

O coordenador do Curso de Administração, na forma do Regimento 

Interno, é o Colegiado do Curso, órgão deliberativo em matéria de natureza 

acadêmica operacional, administrativa e disciplinar. Além disso, atua também como 

membro no Conselho Acadêmico Superior, órgão máximo de natureza normativa, 
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consultiva e deliberativa em matéria de políticas e procedimentos, administrativa, 

disciplinar, e de natureza didático-científica da Faculdade. 

2.4. Regime de Trabalho do Coordenador 

O regime de trabalho do coordenador será de tempo parcial, sendo que o 

número de vagas anuais solicitados para o curso de Administração será de 100 

vagas. As horas semanais dedicadas à coordenação será de 24 horas. Ou seja, 

haverá uma relação de 4,2 vagas por 1 hora de coordenação. 

2.5. Dados do Coordenador 

Nome: Braz José de Lima 

CPF 899.798.187-00 

Graduado em Administração e Mestre em Aplicações Militares 

 

3. CORPO DOCENTE 

PRIMEIRO SEMESTRE 

Disciplina Docente Formação Titulação 

Comunicação e Expressão I Rita de Cassia Silva Letras Mestre 

Contabilidade Divanir Pereira da 

Silva 

Contabilidade Mestre 

Informática Cintya Fonseca Luiz Ciências 

Biológicas 

Mestre 

Matemática I Solange R Bordin Zen Matemática  Mestre 

TGA I Julie M S Pavinato Administração Especialista 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

Disciplina Docente Formação Titulação 

Comunicação e Expressão II Rita de Cassia Silva Letras Mestre 

Macroeconomia Rosana K Nazzari Economia Doutora 

Matemática II Solange R Bordin Zen Matemática  Mestre 

Metodologia da Pesquisa Rita de Cassia Silva Letras Mestre 

TGA II Julie M S Pavinato Administração Especialista 
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TERCEIRO SEMESTRE 

Disciplina Docente Formação Titulação 

Administração de Marketing I Julie M S Pavinato Administração Especialista 

Matemática Financeira Solange R Bordin Zen Matemática  Mestre 

Microeconomia Rosana K Nazzari Economia Doutora 

Estatística Solange R Bordin Zen Matemática  Mestre 

Psicologia Aplicada à 

Administração 

Sonia M de Belem de 

Sousa 

Psicologia Especialista 

 

QUARTO SEMESTRE 

Disciplina Docente Formação Titulação 

Administração de Custos Divanir Pereira da Silva Contabilidade Mestre 

Administração de Marketing II Julie M S Pavinato Administração Especialista 

Administração de Recursos 

Humanos I 

Julie M S Pavinato Administração Especialista 

Direito I Antonio M G Soares Direito Mestre 

Ciências Políticas e Sociais Antonio M G Soares Direito Mestre 

 

3.1. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE 

O curso de Administração possui 100 (cem)% dos docentes com 

experiência profissional de mais de 3 anos, conforme documentos comprobatórios 

anexados aos respectivos currículos profissionais. 

3.2. EXPERIÊNCIA NO MAGISTÉRIO DO CORPO DOCENTE 

O curso de Administração possui 100% dos docentes com mais de cinco anos de 

experiência profissional, conforme documentos comprobatórios anexados aos 

respectivos currículos profissionais. 

 

4. FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO 

O funcionamento do colegiado do curso de Administração está 

regulamentado e institucionalizado, no Regimento da Faculdade de Capitão 

Leônidas Marques. Considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos 
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de representatividade dos segmentos; periodicidade das reuniões; registros e 

encaminhamentos das decisões; teremos as seguintes ideias a registrar. 

 

a. Da Representatividade dos Segmentos 

Conforme o Regimento Interno da instituição, o Colegiado de Cursos, 

órgão deliberativo em matéria de natureza acadêmica operacional, administrativa e 

disciplinar, é constituído: 

I. pelo Coordenador de Curso; 

II. por três representantes dos professores; e 

III. por um representante dos alunos, indicado por seu órgão representativo, que 

esteja regularmente matriculado no curso e que não tenha sido reprovado em 

nenhuma disciplina, dentre as já cursadas. 

 

b. Da Periodicidade das Reuniões. 

As reuniões do colegiado do curso serão programadas e realizadas a 

cada semestre letivo. 

 

c. Do Registro das Reuniões 

As reuniões do colegiado do curso de Administração serão registradas em 

atas, observadas as devidas formalidades, serão arquivadas para registro 

documental na coordenação do curso. 

 

d. Do encaminhamento das Reuniões. 

Após a realização das reuniões, onde serão discutidos os temas da pauta,  

os encaminhamentos serão efetuados pelo coordenador do curso. 

De acordo com o Regimento Interno da instituição, compete ao Colegiado 

do Curso: 

- coordenar e supervisionar as atividades dos professores do Curso; 

- apresentar propostas relacionadas ao plano pedagógico do Curso; 

- acompanhar a execução do plano pedagógico do Curso; 

- coordenar os programas de ensino e as experiências pedagógicas; 

-regulamentar a verificação do rendimento escolar, o trancamento de 

matrícula, a re-opção, a transferência; 
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- acompanhar a execução do regime didático e o cumprimento de 

programas aprovados; 

- exercer outras funções na sua esfera de competência, de acordo com o 

Regimento; 

- emitir resoluções, normas complementares e ordens de serviço, dentro 

de sua 

esfera de competência. 

 

5. PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

De acordo com os respectivos currículos lattes, é possível comprovar que, 

pelo menos, 50 (cinquenta)% dos docentes do curso de Administração possuem nos 

últimos 5 anos, produções científica, cultural, artística ou tecnológica, entendidas 

como livros, capítulos de livros, material didático institucional, artigos em periódicos 

especializados, textos completos em anais de eventos científicos, resumos 

publicados em anais de eventos internacionais, propriedade intelectual depositada 

ou registrada, produções culturais, artísticas, técnicas e inovações tecnológicas 

relevantes, publicações nacionais com e sem Qualis e regionais, considerando sua 

abrangência. 

 

CAPÍTULO 3 

INFRAESTRUTURA 

 

1. GABINETES DE TRABALHO 

A Faculdade Dom Bosco de Capitão Leônidas Marques adota o conceito 

de Sala Integrada de Coordenadores e Professores, que tem por objetivo promover 

a integração e a convivência entre todos os professores e coordenadores, além de 

servir de ponto de atendimento aos alunos que necessitam do contato com os 

professores e coordenadores.  

Os espaços de trabalho na sala integrada para os docentes buscam 

atender com qualidade os aspectos: disponibilidade de equipamentos de informática 

em função do número de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 
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2. ESPAÇO DE TRABALHO PARA COODENAÇÃO E SERVIÇOS 

ACADÊMICOS 

O espaço destinado às atividades da coordenação está localizada na sala 

integrada e pode ser considerado com qualidade, em uma análise sistêmica e 

global, os aspectos: dimensão, equipamentos, conservação, gabinete para 

coordenador, número de funcionários e atendimento aos alunos e aos professores.  

A sala integrada tem por objetivo promover a convivência entre todos os 

professores e coordenadores, servir de ponto de atendimento aos alunos que 

necessitam contato com professores e coordenadores e executar os seguintes 

processos da faculdade: operacionalizar o Processo Seletivo na unidade, como a 

organização de salas que serão utilizadas, convocação de fiscais e garantir a 

segurança das provas; confeccionar e controlar processos de alterações de faltas, 

abono de faltas, transferências internas e externas; cadastro do quadro de horários 

das aulas que serão ministradas no próximo semestre com o vínculo de professores; 

cadastro, abertura e controle de salas especiais (solicitações de alunos); cadastro de 

aproveitamentos de estudos aprovadas pelos coordenadores de curso; coordenar o 

evento de ajuste de quadro de horários dos alunos no início de cada semestre; e o 

cadastro das datas de provas para cada disciplina dos cursos da Faculdade. 

 

3. SALA DOS PROFESSORES 

A convivência é considerada a melhor forma de adquirir e colocar em 

prática os valores fundamentos que regem a vida em comunidade. Se é mister que 

alunos dos diversos cursos convivam, é essencial que o corpo docente e os 

coordenadores também o façam. É com esse conceito que a Faculdade de Capitão 

Leônidas Marques irá implantar a Sala Integrada.  

A convivência e a cooperação são condições importantes do cotidiano dos 

educadores de todos os cursos, relações estas que, na medida em que se busca a 

melhoria da qualidade interpessoal e intrapessoal, pode-se desenvolver e 

aperfeiçoar competências na perspectiva de viver juntos e, a partir da troca de 

experiências, terem um desempenho melhor no processo de ensino-aprendizagem. 

Neste processo, o que se pretende com a Sala Integrada é resgatar e valorizar as 

atitudes e os comportamentos. Por meio dessa visão, a ideia será compartilhar o dia 

a dia acadêmico dos docentes dos cursos de Administração e Administração, 

visando o estreitamento do relacionamento interpessoal 
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É importante salientar que não estão aglutinadas instalações físicas, pois 

quando se disponibiliza estruturas, tanto físicas como de informatização e de 

recursos humanos, propicia-se uma convivência e cooperação entre educadores 

(professores, coordenadores e técnicos), que resultam na melhoria e na busca de 

atividades de ensino-aprendizagem conjuntas, refletindo-se, também, no diálogo e 

na convivência entre alunos dos diversos cursos.  

A sala dos professores implantada para os docentes do curso de 

Administração será integrada. É uma instalação de qualidade, em uma análise 

sistêmica e global, nos aspectos: disponibilidade de equipamentos de informática em 

função do número de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. 

 

4. SALAS DE AULA 

As salas de aula que serão implantadas para o curso de Administração, 

em uma análise sistêmica e global, buscam atender com qualidade os aspectos: 

quantidades e número de alunos por turma, disponibilidade de equipamentos, 

dimensões em função das vagas autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade.  

Para o curso de Administração serão disponibilizadas 4 salas de aulas. As 

salas de aula possuem um número adequado de cadeiras para uma boa 

acomodação dos alunos. As cadeiras são adequadas para manter a boa postura 

durante as aulas. Todas as 4 salas são bem iluminadas e com boa acústica, 

proporcionando ao aluno um ambiente agradável de estudo. As salas também 

possuem projetor multimídia, que auxilia o professor a trabalhar de modo interativo 

com assuntos e imagens, além de vídeos; quadro verde; mesa e cadeira para o 

professor atender os alunos de acordo com as atividades de sala de aula. As salas 

são de fácil acesso, bem conservadas e apresentam excelente comodidade aos 

alunos. A Faculdade Dom Bosco de Capitão possui infraestrutura adequada para 

atender os alunos com necessidades especiais, tais como rampas de acesso e 

banheiros adaptados. As salas de aula estão localizadas em um prédio amplo, 

arejado, com boa ventilação, computadores com data show e sistema de áudio, 

também disponibilizadas de acordo com os padrões de qualidade. 
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5. ACESSO AOS EQUIPAMENTOS DE INFOMÁTICA 

Os estudantes têm acesso a equipamentos de informática da Faculdade 

de Capitão Leônidas Marques, que atualmente apresenta 25 equipamentos.  

Considerando a quantidade de vagas previstas para o curso, a estrutura de 

informática é considerada plenamente suficiente em termos de quantidade, espaço 

físico, acessibilidade, velocidade de acesso à internet e atualização de 

equipamentos e softwares. A atualização dos equipamentos e dos softwares será 

realizado sempre antes do início do período letivo. 

O horário de funcionamento será das 14h00 às 22h40. Sendo que no 

período da tarde será aberto à comunidade local. 

Em face do exposto, comprova-se que o laboratório de informática para o 

curso de Administração atende, de maneira suficiente, considerando uma análise 

sistêmica e global, os aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao número 

total de usuários; acessibilidade plena; velocidade de acesso à internet; wi-fi; política 

de atualização de equipamentos e softwares e adequação do espaço físico. 

O Regulamento do Laboratório de Informática encontra-se no ANEXO III. 

 

6. BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 

As bibliografias básicas e complementares encontram-se no ANEXO IV. 

 

7. PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS 

Foram definidos os seguintes periódicos especializados para o curso de 

Administração: 

a. Administração Online 
b. Análise (PUCRS) 
c. BAR. Brazilian Administration Review 
d. BBR. Brazilian Business Review 
e. Cadernos EBAPE.BR (FGV)  
f. Comportamento Organizacional e Gestão 
g. Custos e @gronegócio Online 
h. Conjuntura & Planejamento 
i. E & G. Economia e Gestão 
j. Economia Global e Gestão (Lisboa)  
k. eGesta (UNISANTOS)  
l. FACEF Pesquisa 
m. Faces (FACE/FUMEC)  
n. Gestão & Regionalidade 
o. Gestão e Produção (UFSCar)  
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p. Interface (Natal)  
q. Novos Estudos. CEBRAP 
r. Organizações em Contexto 
s. Produção (São Paulo)  
t. RAC. Revista de Administração Contemporânea 
u. RAE Revista de Administração de Empresas 
v. RAM. Revista de Administração Mackenzie 

 

CAPÍTULO 4 

REQUISITOS LEGAIS 

 

1. Diretrizes Curriculares Nacionais 

O Projeto Pedagógico do Curso - PPC de Administração está coerente com a 

RESOLUÇÃO Nº 4, de 13 de julho de 2005, que Instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Administração, bacharelado. 

 

2. Diretrizes Curriculares nacionais da Educação Básica, conforme disposto na 

resolução CNE/CEB 4/2010. 

Não se aplica ao curso de Administração da Faculdade Dom Bosco de 

Capitão Leônidas Marques, objeto do presente pedido de autorização. 

 

3. Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étno-raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, nos termos da 

Lei Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 

11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer 

CNE/CP Nº 3/2004. 

A temática da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena está inclusa na 

disciplina Ciências Políticas e Sociais, no 4º semestre letivo, e em outras atividades  

transversais curriculares do curso.  A Faculdade Dom Bosco de Capitão Leônidas 

Marques entende que esta temática nos sistemas de ensino significa o 

reconhecimento da importância da questão do combate ao preconceito, ao racismo 

e à discriminação da sociedade em redução às desigualdades. 

A Lei 11.645 (BRASIL, 2008) e a Resolução CNE/CP n.1 (BRASIL, 2004), 

que concedem a mesma orientação quanto à temática indígena, não são apenas 

instrumentos de orientação para o combate à discriminação, são inclusive leis 

afirmativas, no sentido de que reconhece a escola como lugar da formação de 
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cidadãos e afirmam a relevância desta em promover a necessidade de valorização 

das matrizes culturais que fizeram do Brasil um país rico e múltiplo.  

Assim sendo, a educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens 

entre brancos, negros e índios, trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças e 

a criação de um projeto conjunto para construção de uma sociedade justa, igual, 

equânime.  

A proposta é que sejam discutidos os principais aspectos da sociedade 

brasileira multicultural e pluriétnica, com o objetivo de aprofundar a reflexão dos 

elementos da miscigenação étnico-racial e sua influência na construção social do 

Brasil. É estabelecido o cenário para o debate étnico-racial, com ênfase nos 

indígenas e afro-brasileiros, com o objetivo principal de levar ao reconhecimento e à 

igualdade de valorização das raízes africanas e indígenas, origem do racismo na 

constituição da sociedade brasileira.  

Os temas abordados estimulam o estudante a pensar e agir de forma ética na 

convivência em uma sociedade diversificada étnica, cultural e socialmente. Dessa 

forma, a Faculdade atenderá plenamente o requisito legal em comento. 

 

4. Diretrizes Nacionais para a Educação em 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 Educação em Direitos Humanos (Parecer CP/CNE N° 8, de 06/03/2012, 

que originou a Resolução CP/CNE N° 1, de 30/05/2012) está contemplada na 

disciplina Ciências Políticas e Sociais, no 4º semestre letivo, e, transversalmente, 

nas demais disciplinas do curso, como tema recorrente, garantindo atendimento ao 

requisito legal. 

 

5. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 

conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. 

O atendimento à Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, é garantido pelo 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico, que tem a missão de realizar o acompanhamento 

dos alunos caracterizados como público-alvo da Educação Especial, a saber, 

pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, desde o processo seletivo até o término do curso. Desta 

forma, buscar-se-á garantir os recursos de acessibilidade necessários à inclusão 
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deste público. Cabe ressaltar que compõe o grupo de indivíduos com transtorno 

Global do Desenvolvimento, as pessoas com transtorno do Espectro Autista, 

Síndrome de Rett, Síndrome de Asperger e Psicose Infantil.  

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico será responsável por garantir que a 

proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, nos termos 

legais, sejam completamente atendidas. 

 

6. Titulação do Corpo Docente (art 66 da Lei nr 9.394, de 20 de dezembro de 

1996) 

Os Termos de Compromisso atestam que os futuros integrantes do corpo 

docente do curso de Administração, na sua totalidade, possuem titulação de 

especialização, lato sensu ou stricto sensu. 

Portanto, o requisito legal referente à titulação do corpo docente, artigo 66 da 

Lei 9.394/96, está sendo plenamente atendido. 

 

7. Núcleo Docente Estruturante (NDE) (Resolução CONAES N° 1, de 

17/06/2010) 

O NDE do curso de Administração está de acordo com a Resolução CONAES 

nº 1, de 17/6/2010; com o Regimento da Faculdade; e com o Projeto Pedagógico do 

Curso. 

 

8. Carga horária mínima, em horas  

O Curso de Administração totaliza 3.013 horas e atende à carga horária 

mínima, em horas, estabelecida na legislação vigente. 

 

9. Tempo de integralização  

Resolução CNE/CES n. 02/2007 (graduação, bacharelado, presencial), 

Resolução CNE/CES n. 04/2009 (área de saúde, bacharelado, presencial), 

Resolução CNE/CP n. 2/2002 (licenciaturas).  

O tempo mínimo de integralização do curso de Administração é de 8 

semestres e atende ao tempo de integralização proposto na Resolução CNE/CES nº 

02/2007. O tempo máximo de integralização é de 14 semestres. 
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10. Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na 

NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 

5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. 

A Faculdade de Dom Bosco de Capitão Leônidas Marques apresenta as 

condições necessárias ao atendimento das pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida, conforme determinação das legislações vigentes sem barreiras 

arquitetônicas. 

 

11. Disciplina de Libras (Dec. N° 5.626/2005) 

O curso de Administração contempla a disciplina de Libras em sua estrutura 

curricular. A mesma é ofertada no oitavo semestre letivo, atendendo plenamente ao 

disposto no Decreto n. 5.626/2005. 

 

12. Informações acadêmicas (Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada 

pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 01/12/2010, publicada em 29/12/2010) 

As informações acadêmicas exigidas pela Portaria Normativa n. 40 de 

12/12/2007 alterada pela Portaria Normativa MEC 23 de 01/12/2010, publicada em 

29/12/2010 estarão disponibilizadas na forma impressa e virtual. 

Estarão afixadas em local visível, próximo à biblioteca, as seguintes 

informações:  

I. ato autorizativo expedido pelo MEC, com a data de publicação no DOU;  

II. dirigentes da instituição e coordenador do curso de Administração 

efetivamente em exercício;  

III. relação dos professores que integram o corpo docente do curso de 

Administração, com a respectiva formação, titulação e regime de trabalho;  

IV. matriz curricular do curso;  

V. resultados obtidos nas últimas avaliações realizadas pelo MEC, quando 

houver; e  

VI. valor corrente dos encargos financeiros a serem assumidos pelos alunos, 

incluindo mensalidades, e respectivos reajustes; e todos os ônus incidentes sobre a 

atividade educacional.  
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As seguintes informações estarão disponibilizadas na biblioteca e na forma 

virtual:  

I. projeto pedagógico do curso e os respectivos componentes curriculares; sua 

duração; requisitos e critérios de avaliação;  

II. conjunto de normas que regem a vida acadêmica, incluído o Regimento;  

III. descrição da biblioteca quanto ao seu acervo de livros e periódicos, 

relacionados à área do curso; a política de atualização e informatização; a área 

física disponível; e as formas de acesso e utilização;  

IV. descrição da infraestrutura física destinada ao curso de Administração, 

incluindo laboratórios, equipamentos instalados, infraestrutura de informática e redes 

de informação. 

 

13. Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e 

Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002) 

O reconhecimento do papel transformador da temática da Educação 

Ambiental torna-se cada vez mais visível diante do atual contexto regional, nacional 

e mundial em que a preocupação com as mudanças climáticas, a degradação da 

natureza, a redução da biodiversidade, os riscos socioambientais locais e globais, e 

as necessidades planetárias são evidenciados na prática social atual. 

Neste contexto, o curso de Administração dá especial atenção à temática em 

epígrafe por meio da oferta da disciplina Gestão Sustentável do Meio Ambiente I e II, 

no sexto e sétimo semestres letivos, respectivamente. 

Além disso, como política institucional, por meio de futuras ações de 

conscientização, junto à comunidade acadêmica, serão desenvolvidos debates 

sobre: novas práticas sociais de produção e consumo; a democratização do acesso 

às informações referentes à área socioambiental; participação individual e coletiva 

na preservação do equilíbrio do meio ambiente; e a construção de uma sociedade 

ambientalmente justa e sustentável. 

 

14. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 

plena. Resolução CNE N° 2, de 1° de julho de 2015 (Formação inicial em 

nível superior - cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura - e formação continuada). 
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Não se aplica ao curso de Administração da Faculdade Dom Bosco de 

Capitão Leônidas Marques, objeto do presente pedido de autorização. 

 



 

 46  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Para a sua construção levou-se em consideração a seguinte legislação: 

- Lei n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008, dispõe sobre estágio de 

estudantes. 

 - Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, art. 205; 

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), arts. 3º, 

inciso VII, 9º, 13, 43, 61, 62, 64, 65 e 67; 

- ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; 

- Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014; 

- RESOLUÇÃO Nº 4, de 13 de julho de 2005, que Instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração, bacharelado. 

- Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004 (DOU nº 72, de 15/04/2004, SEÇÂO 

1, p. 3-4) Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES 

e dá outras Providências. 

- DECRETO Nº 5.626, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005. Regulamenta a Lei 

nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 

Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 

BELLONI, I.; MAGALHÂES, H.; SOUZA, L. C. Metodologia de avaliação 

em políticas públicas: uma experiência em educação profissional. São Paulo: 

Cortez, 2000. 

BORDENAVE, Juan Diaz. Estratégicas de ensino-aprendizagem 

Petrópolis: vozes,1999. 

CANDAU, Vera L. (org.). Rumo a uma nova didática. Petrópolis: Vozes, 

1988.   

DEMO, Pedro. Educar pela Pesquisa. São Paulo: Autores Associados, 2002. 

ESTEBAN, M. T. Escola, Currículo e Avaliação. São Paulo, Cortez, 2003. 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação para promover. São Paulo: Mediação, 

2001. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 

ANÍSIO TEIXEIRA-INEP. Disponível em <http://www.inep.gov.br>. 

PERRENOUD, P. A Avaliação entre duas lógicas. In: PERRENOUD, P. 

Avaliação: da excelência à regulação de aprendizagens - entre duas lógicas. Trad. 

Patrícia C. Ramos. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999, p.09-23.



 

 47  

ANEXO I 

 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

1. DEFINIÇÃO 

O Estágio Supervisionado do curso de Administração é uma atividade de ensino, 

interdisciplinar, avaliativo, destinado ao desenvolvimento da aprendizagem 

profissional e sócio-cultural, proporcionando o contato com situações reais da vida 

das organizações públicas ou privadas. 

 

2. FINALIDADE 

O Estágio Supervisionado visa à articulação da teoria com a prática, permitindo a 

reflexão, a sistematização e o teste dos conhecimentos teóricos e instrumentais 

discutidos durante o curso de Administração. Visa, ainda, aprofundar os 

conhecimentos e habilidades em áreas de interesse do acadêmico, possibilitando 

interferir no processo de solução dos problemas organizacionais. 

 

3. REFERÊNCIAS 

3.1. Lei nr 11.788, de 25 de setembro de 2008. Segue abaixo a transcrição dos 

artigos primeiro e segundo: 

“Art. 1  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 

de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 

estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de 

educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais 

do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 

adultos. 

§ 1  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o 

itinerário formativo do educando. 

§ 2  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 

educando para a vida cidadã e para o trabalho. 
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Art. 2  O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme 

determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e 

do projeto pedagógico do curso. 

§ 1  Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga 

horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. 

§ 2  Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, 

acrescida à carga horária regular e obrigatória. 

§ 3  As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na 

educação superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser 

equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso. 

 

3.2. Resolução nº 4, de 13 de julho de 2005 (Institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Administração, bacharelado, e dá outras 

providências). 

3.3. O presente Regulamento. 

3.4. Regimento Interno da FACULDADE DOM BOSCO DE CAPITÃO L. 

MARQUES . 

3.5. As normas da entidade concessionária onde o estágio realizar-se-á. 

 

4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

4.1. A carga horária desempenhada no estágio não obrigatório poderá ser abatida 

da carga horária: 

a.  do estágio curricular obrigatório (estágio supervisionado), desde que 

cumpridas as formalidades do estágio supervisionado, tais como: época da 

realização; celebração de termo de compromisso, definindo a situação; e 

conteúdo do estágio não obrigatório condizente com as Diretrizes Curriculares e 

ao perfil do egresso do curso de Administração. 

b. das atividades complementares, quando não corresponder ao Estágio 

Supervisionado. 

 

4.2. Os alunos da Faculdade já estarão aptos a concorrer às vagas de estágio 

não obrigatório, desde que compatíveis com o currículo do curso, a partir do 

primeiro semestre letivo, inclusive. 
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4.3. O estágio curricular obrigatório (estágio supervisionado), poderá ser 

desenvolvido próprio local de trabalho do acadêmico. 

 

5. JUSTIFICATIVA 

5.1. Relevância do Projeto 

O projeto é relevante para o acadêmico, pois oportuniza contatos com 

métodos e tecnologias na resolução dos problemas organizacionais atuais, 

possibilitando demonstrar a capacidade empreendedora e técnica adquirida no 

decorrer do curso. 

 

5.2. Oportunidade do Projeto 

A oportunidade do projeto se apresenta à medida que as observações 

resultam na constatação das necessidades de desenvolvimento das áreas descritas 

e na aprovação da diretoria da empresa pela realização do estágio. 

 

5.3. Viabilidade do Projeto 

A implementação do Projeto na empresa durante o estágio torna-o viável à 

medida que as análises e sugestões sejam aceitas pelos dirigentes da organização. 

 

6. OBJETIVOS 

6.1. Objetivo Geral 

Implementar um processo interdisciplinar avaliativo e criativo, destinado a 

articular a teoria com a prática, constituindo-se, ainda, numa atividade de 

investigação, explicação, interpretação e intervenção na realidade e de 

enriquecimento da formação profissional do discente. 

 

6.2. Objetivos Específicos 

O Estágio Supervisionado procura atingir os seguintes objetivos: 

- garantir a obediência à legislação vigente que regulamenta os estágios 

supervisionados nas instituições de ensino superior; 

- proporcionar ao acadêmico a oportunidade de desenvolver suas 

habilidades, analisar situações e propor mudanças no ambiente organizacional; 

- complementar o processo ensino-aprendizagem, incentivando a busca do 

aprimoramento pessoal e profissional; 
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- facilitar o processo de atualização de conteúdos disciplinares, permitindo 

adequar àquelas de caráter profissionalizante às constantes inovações 

administrativas, econômicas, tecnológicas, políticas e sociais a que estão sujeitas; 

- incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o 

surgimento de profissionais empreendedores, capazes de implantar novas técnicas 

de gestão, métodos e processos inovadores; 

- consolidar o processo ensino-aprendizagem, pela conscientização das 

deficiências individuais, incentivando a busca do aprimoramento pessoal e 

profissional; 

- promover a integração faculdade-empresa-comunidade; 

- complementar a formação teórica do acadêmico, dotando-o do instrumental 

prático indispensável ao perfeito desempenho de sua futura atividade profissional; 

- aperfeiçoar a formação profissional de acordo com as exigências do 

mercado de trabalho. 

 

7. DIMENSÃO OPERACIONAL 

O estágio será conduzido pelo Coordenador do curso de Administração. 

Os estágios supervisionados são curriculares. Assim, estão sujeitos às mesmas 

normas e diretrizes de qualquer outra disciplina, com avaliação de desempenho e de 

conteúdo, devendo alcançar o grau mínimo vigente para ser aprovado. 

No ambiente físico, onde realizar-se-á o estágio, o acadêmico submete-se às 

tarefas diversificadas e específicas, que lhe trarão, além da experiência necessária a 

seu preparo profissional, uma visão concreta do meio e das condições de trabalho, 

permitindo enriquecer seu currículo como Administrador. 

Como estagiário, o acadêmico terá sempre o acompanhamento de um 

profissional da empresa, orientando suas observações, pesquisas, tarefas e o 

desenvolvimento do trabalho. 

Todo o conhecimento será transformado no Projeto de Estágio e no Trabalho de 

Conclusão, módulos I e II, respectivamente, que fazem parte do quadro de avaliação 

acadêmica. 

A Equipe do Estágio Supervisionado está composta pelas seguintes personagens: 

- Coordenador do Curso; 

- Professor Orientador; 

- Supervisor da Empresa; 



 

 51  

- Estagiário. 

 

7.1. Premissas básicas. 

Para que o acadêmico possa frequentar as diferentes etapas de estágio, 

tanto em sala de aula, como receber orientação extra-classe, deve estar: 

- matriculado no semestre letivo em que conste a disciplina Estágio 

Supervisionado, nos seus módulos I e II, de acordo com o currículo do 

curso; 

- procurar orientação quanto à escolha da área, que é definida pela 

Coordenação do curso; 

- preencher a Ficha Cadastral de Estagiário, junto à Secretaria acadêmica; 

- a escolha da empresa onde estagiar, compete ao acadêmico estagiário; 

- o acadêmico terá prazo definido de entrega do Projeto de Estágio e do 

Trabalho de Conclusão. Seu descumprimento acarretará na sua 

reprovação no Estágio.  

- o Estágio I é pré-requisito para o Estágio II, que é pré-requisito para a 

diplomação. 

 

7.2. Das normas e atribuições 

7.2.1. Do Coordenador 

 definir as áreas e os temas dos estágios; 

 indicar os Professores Orientadores das etapas I e II do Estágio; 

 verificar se o pagamento do seguro de acidentes pessoais foi 

efetivado pela Mantenedora, antes do início de quaisquer atividades 

do estágio; 

 coordenar, acompanhar e orientar o desenvolvimento do Estágio 

Supervisionado, auxiliando o Estagiário, o Professor Orientador e o 

Supervisor da Empresa, durante todo o período de duração dos 

trabalhos. 

 confeccionar o cronograma do Estágio, em todos os seus módulos, 

e distribuí-lo, aos Professores Orientadores e aos Estagiários; 

 executar a política de estágios concebida pela Faculdade, redigir e 

baixar normas e instruções para os estagiários, bem como para o 
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Professor Orientador, devendo ser submetidas à apreciação do 

Colegiado do Curso e do Conselho de Administração Superior; 

 confeccionar toda a documentação, de acordo com a legislação 

vigente, que dê o devido amparo à realização dos Estágios; 

 divulgar, entre os acadêmicos do Curso de Administração, 

quaisquer informações ligadas ao estágio; 

 acompanhar o desenvolvimento dos estágios, mantendo para isso 

um cadastro que contenha todas as informações necessárias; 

 providenciar a abertura de campos de estágios; 

 implantar e desenvolver uma política de divulgação da importância 

do estágio junto às Entidades Concessionárias; 

 propor a mudança deste Regulamento; 

 convocar reuniões com os Professores Orientadores e com os 

acadêmicos para tratar de assuntos relacionados ao Estágio; 

 acompanhar e controlar a elaboração dos Relatórios dos Estágios, 

níveis I e II; 

 receber os trabalhos nas datas fixadas;  

 organizar a Banca Examinadora; 

 preencher as atas finais; 

 enviar à Secretaria, ao final de cada semestre letivo, os resultados 

obtidos pelos estagiários; 

 

7.2.2. Do Professor Orientador: 

Cabe ao Professor Orientador do estágio a função de facilitador, 

indicando caminhos, sugerindo alternativas, aprovando ou não os trabalhos em 

andamento. Na realidade, o Professor Orientador é o co-responsável pelo resultado 

do trabalho final. Deve ter o cuidado de não tomar o lugar do acadêmico, ou de 

pensar, ou de trabalhar no lugar dele. O trabalho intelectual e executivo é de 

responsabilidade do estagiário. 

 

7.2.2.1. São atribuições dos Professores Orientadores: 

 orientar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos 

dos acadêmicos durante o Estágio Supervisionado; 

 manter contato com o Supervisor do Estagiário na Empresa; 
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 indicar bibliografia e outras fontes de consulta; 

 avaliar os Relatórios entregues pelos acadêmicos, 

apresentando parecer, se necessário, à Coordenação de 

Estágio; 

 apresentar a frequência das orientações à Coordenadoria 

de Estágio; 

 acompanhar o cumprimento das etapas previstas pela 

Coordenadoria de Estágio; 

 avaliar periodicamente o estagiário, indicando, se 

necessário, as alterações no cronograma; 

 estar atento quanto à postura ética do trabalho; 

 receber o estagiário para prestar assistência e esclarecer as 

dúvidas desde a elaboração do Projeto até a conclusão do 

Estágio; 

 acompanhar o desenvolvimento do estágio, direta e 

indiretamente; 

 avaliar os estagiários, considerando-se tanto o conteúdo, 

como o processo de elaboração; 

 levar ao conhecimento do Coordenador do Curso, 

quaisquer dificuldades que venham a ocorrer no 

desenvolvimento dos trabalhos; 

 avaliar no final do semestre o desempenho do estagiário; 

 na Banca Examinadora, deverá ser o mediador entre a 

Banca e o acadêmico; 

 controlar a assiduidade do estagiário, registrando cada 

encontro. Após o término do estágio, entregá-la ao 

coordenador para arquivo. (ANEXO 6). 

 

7.2.3. Do Supervisor da Empresa 

7.2.3.1. Compete ao Supervisor da Empresa: 

 preencher a Avaliação Parcial do Estágio Supervisionado 

(ANEXO 5); 

 introduzir o acadêmico na empresa; 
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 orientar, acompanhar e organizar as atividades práticas do 

estagiário na empresa; 

 oferecer os meios necessários à realização de seus 

trabalhos; 

 auxiliar o estagiário nas suas dificuldades, medos e 

ansiedades; 

 manter contato com a Faculdade, quando necessário. 

 

 

7.2.4. Compete ao estagiário: 

7.2.4.1. São atribuições do estagiário: 

 

 escolher a área e o tema do trabalho, do universo fornecido 

pela Coordenação; 

 elaborar o Projeto do Estágio e o Trabalho de Conclusão, 

dos módulos I e II, respectivamente, de acordo com as 

instruções recebidas pelos Professores Orientadores; 

 cumprir as determinações constantes do Convênio e do 

Termo de Compromisso; 

 manter contatos periódicos com o Coordenador para 

discussão do andamento do estágio; 

 escolher a empresa e a área em que irá desenvolver suas 

atividades de estágio; 

 executar o projeto dentro do prazo vigente na Instituição; 

 manter contato com o Professor Orientador sempre que for 

necessário, deixando-o a par do andamento do trabalho;  

 realizar a sua avaliação do Estágio Supervisionado; 

 providenciar a documentação exigida, acatando às 

exigências legais da Faculdade; 

 identificar o responsável pela supervisão dos trabalhos a 

serem desenvolvidos na empresa; 

 comparecer aos encontros com seu Coordenador e/ou 

Professor Orientador de estágio (na Faculdade), cumprindo 

as tarefas que lhes forem atribuídas; 
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 cumprir as normas estabelecidas pela Coordenação; 

 

7.2.5. Das Entidades Concessionárias 

Entende-se por Entidade Concessionária a organização ou instituição 

que propicia campo de estágio aos acadêmicos do curso de Administração, dando-

lhes oportunidades para complementarem sua formação profissional. 

 

7.3. Das Áreas de atuação 

As sugestões sobre temas de estágio podem ser consultadas, entre outros 

autores de renome, a seguinte obra: ROESCH, S. M. A. Projetos de Estágio e de 

Pesquisa em Administração: guia para estágios, trabalhos de conclusão, 

dissertações e estudos de caso. 3 ed. São Paulo : Atlas, 2005. 

 

7.4. Da documentação exigida 

 

7.4.1. Acadêmico Estagiário. 

 Convênio de Cooperação Educacional (Anexo 1); 

 Termo de Compromisso (Anexo 2); 

 Ficha Cadastral de Estagiário I e II, contendo cópia do 

comprovante da contratação do seguro de acidentes pessoais 

(Anexo 3). 

 

7.5. Carga Horária 

A carga horária do Estágio Supervisionado do curso de Administração é de 

320 (trezentas e vinte) horas. 

Na integralização da carga horária total do Estágio poderão ser incluídas as 

horas destinadas ao planejamento, orientação paralela e avaliação das atividades, 

que não devem exceder de 20% da carga horária destinada ao Estágio e prevista no 

currículo pleno do curso. 

O volume de conhecimento e a importância do assunto exigem que o evento 

seja distribuído em duas fases distintas, porém intimamente ligadas. Podemos, 

então, destacar os seguintes módulos:  

- Módulo I: 120 horas.  

- Módulo II: 200 horas.  
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7.6. Avaliação do Projeto de Estágio e do Trabalho de Conclusão, módulos I e II. 

Caso o estagiário não alcance o conceito mínimo fixado pela Faculdade, o 

acadêmico terá um prazo de 15 dias, em 2ª época, para reformular o trabalho 

executado. 

Se após a reformulação do Projeto de Estágio ou do Trabalho de Conclusão, 

o mesmo não alcançar novamente o conceito mínimo, será reprovado na disciplina 

Estágio Supervisionado.  

 

7.7. ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

Carga horária: 120 horas. 

Período de execução: no 7º semestre. 

Local: em qualquer empresa, previamente escolhida pelo acadêmico. 

Forma: individual ou por equipe, contendo no máximo três alunos. 

Objetivo: após ter escolhido a área e a empresa, apontar uma possível 

solução teórica para uma necessidade ou problema identificado na Empresa 

Concessionária. 

Execução: é conduzida por meio de orientações do Supervisor da Empresa 

Concessionária e do Professor Orientador, realizadas na empresa e na Faculdade, 

respectivamente, e nos horários distintos dos turnos de aulas do curso. Deverá 

colocar em prática seu embasamento teórico obtido na Faculdade. 

Abrangência: o trabalho deverá ficar restrito ao estudo da área identificada 

como tema, buscando construir uma solução teórica para as necessidades 

encontradas na empresa. Neste momento, é intenção deste estudo apresentar 

propostas teóricas de mudança de sistemas, métodos ou processos de trabalho. 

Bibliografia: envolvem o estudo de metodologia científica, normas da ABNT 

para confecção de trabalhos e de literatura específica da área escolhida pelo 

acadêmico no Estágio I. Em qualquer circunstância, o acadêmico deverá submeter a 

proposta de trabalho ao Professor Orientador para efeito de aceitação e validação 

da empresa ou área escolhida para estágio. 

Produto final: Projeto de Estágio, de acordo com o preconizado por ROESCH 

(2005). Para a confecção deste documento, deverão ser observados os assuntos 

abordados na disciplina Metodologia da Pesquisa Científica; no livro “Projetos de 
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Estágio e de Pesquisa em Administração”, da autora Sylvia Maria Azevedo Roesch; 

e nas normas da ABNT. 

O Projeto de Estágio será elaborado em três (3) vias com a seguinte 

destinação: 

- 1ª via: ao Professor Orientador, que deverá:  

 corrigi-lo, atribuir grau, informar o grau obtido à Coordenação do 

Estágio, devolver o Projeto de Estágio para as devidas correções, 

recebê-lo corrigido e arquivá-lo na Coordenação do Curso; 

Após corrigido e reimpresso: 

- 2ª via: à Entidade Concessionária, se for o caso; 

- 3ª via: ao Estagiário. 

 

7.7.1. ROTEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 ROTEIRO 

1 Acadêmicos cursam as disciplinas, com aprovação, do 1º ao 6º semestre do 

Curso.  

2 Coordenador entrega aos acadêmicos todos os documentos e formulários 

necessários às formalizações legais, administrativas e pedagógicas do Estágio 

Supervisionado I. 

3 Acadêmicos formalizam a inscrição no Estágio Supervisionado I, mediante a 

entrega, à Coordenação, da Ficha Cadastral, anexo 3. 

4 Coordenador abre pasta individual para estagiário ou grupo de estagiários e 

procede ao arquivamento e guarda dos citados documentos. 

5 Coordenador estabelece com o Professor Orientador e com os acadêmicos os 

dias e horários de orientação na Instituição. 

6 Coordenador verifica se todos os acadêmicos matriculados estão com o 

seguro de acidentes pessoais contratado. O estágio somente será liberado 

aos acadêmicos com seguro. Após isto, informa à Direção da Faculdade o 

início do estágio. 

7 Acadêmico inicia o Estágio Supervisionado I, elaborando e apresentando o 

Pré-projeto ao Professor Orientador para análise/aprovação/reprovação do 

mesmo. A partir da aprovação iniciam-se os trabalhos. 

8 Professor Orientador fornece ao Coordenador, no prazo máximo de 10 dias 
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após a inscrição ou indicação como orientador, o roteiro mínimo a ser 

desenvolvido pelos acadêmicos. 

9 Acadêmicos iniciam o Estágio Supervisionado I, auxiliados pelo Supervisor da 

Empresa, conforme roteiro definido pelo Professor Orientador, durante o 

semestre letivo, num total de 120 horas. 

10 Professor Orientador acompanha, avalia e informa o Coordenador sobre o 

andamento do Estágio Supervisionado I. 

11 Professor Orientador contacta a empresa, durante a realização do Estágio 

Supervisionado I. 

12 Acadêmicos concluem o Estágio Supervisionado I. 

13 Acadêmicos entregam o Projeto de Estágio ao Professor Orientador na data 

prevista para a conclusão. 

14 Professor Orientador corrige o Projeto de Estágio, atribui grau, informa o grau 

obtido à Coordenação, devolve o Projeto aos acadêmicos para as devidas 

correções, recebe o Projeto corrigido e o entrega na Coordenação para 

arquivo. 

15 Coordenador registra o grau no Diário de Classe e o encaminha à Secretaria 

Acadêmica. 

16 Secretaria Acadêmica registra o grau da disciplina Estágio Supervisionado I no 

Histórico Escolar dos acadêmicos. 

 

7.7.2. Projeto de Estágio 

O roteiro para elaborar o Projeto de Estágio está definido no livro 

“Projetos de Estágio e de Pesquisa em Administração”, da autora Sylvia Maria 

Azevedo Roesch. 

7.7.3. Avaliação do Estágio Supervisionado I 

A avaliação dos trabalhos é individual, dentro de cada equipe. Será 

feita pelo Professor Orientador e pela Coordenação. De acordo com o Anexo 4. 

 

7.8. ESTÁGIO SUPERVISIONADO II  

Carga horária: 200 horas. 

Período de execução: no 8º semestre. 

Local: em qualquer empresa, previamente escolhida pelo acadêmico. 
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Forma: individual ou por equipe. 

Objetivo. aprofundar seus estudos e executar na prática uma das soluções 

definidas no Estágio I, buscando, como conclusão do trabalho, apontar uma possível 

solução para o problema ou necessidade anteriormente levantados na Empresa 

Concessionária. 

Execução: é conduzido por meio de orientações do Supervisor da Empresa 

Concessionária e do Professor Orientador, realizadas na empresa e na Faculdade, 

respectivamente, e nos horários distintos dos turnos de aulas do curso. Deverá 

colocar em prática seu embasamento teórico obtido no Estágio I. 

Abrangência: nesta fase, o acadêmico deve proceder às atividades práticas, 

em trabalhos de campo, na empresa devidamente conveniada, aplicando os 

procedimentos previstos e estabelecidos no Projeto de Estágio desenvolvido no 

Estágio Supervisionado I. 

Bibliografia: envolvem o estudo de metodologia científica, normas da ABNT 

para confecção de trabalhos e de literatura específica da área escolhida pelo 

acadêmico. Em qualquer circunstância, o acadêmico deverá submeter a proposta de 

trabalho ao Professor Orientador para efeito de aceitação e validação. 

Produto final: Trabalho de Conclusão, de acordo com o preconizado por 

ROESCH (2005). Para a confecção deste documento, deverão ser observados os 

assuntos abordados na disciplina Metodologia da Pesquisa Científica; no livro 

“Projetos de Estágio e de Pesquisa em Administração”, da autora Sylvia Maria 

Azevedo Roesch; e nas normas da ABNT. 

É importante salientar que na elaboração do Trabalho de Conclusão, o 

acadêmico deve demonstrar domínio no assunto abordado e saber propor soluções 

aos problemas existentes, indicar novos rumos e novas propostas, apresentando um 

trabalho de cunho profissional, criativo e factível. 

O Trabalho de Conclusão será elaborado em quatro vias com a seguinte 

destinação: 

- 1ª via: ao Professor Orientador, que deverá:  

 enviá-lo à Coordenação para ser avaliado pela Banca. 

Após corrigido e reimpresso: 

- 2ª via: encadernar com capa dura e entregá-lo à Coordenação para 

arquivo na Biblioteca da Faculdade. 

- 3ª via: à Entidade Concessionária, se for o caso; 
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- 4ª via: ao Estagiário. 

 

7.8.1. ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

 ROTEIRO 

1 Acadêmicos que estiverem aprovados na Etapa I, estarão aptos a realizarem 

a Etapa II do Estágio Supervisionado. 

2 Coordenador de Estágio entrega aos acadêmicos todos os documentos e 

formulários necessários à formalização legal, administrativa e pedagógica do 

Estágio Supervisionado II 

3 Acadêmicos formalizam a inscrição no Estágio Supervisionado II, mediante a 

entrega, à Coordenação, da Ficha Cadastral, anexo 3, que ficará arquivada na 

pasta do acadêmico. 

4 Coordenador abre pasta individual para estagiário ou grupo de estagiários e 

procede ao arquivamento e guarda dos citados documentos. 

5 Coordenador estabelece com o Professor Orientador e os acadêmicos os dias 

e horários de orientação na Instituição. 

6 Coordenador verifica se todos os acadêmicos matriculados estão com o 

seguro de acidentes pessoais contratado. O estágio somente será liberado 

aos acadêmicos com seguro. Após isto, informa à Direção da Faculdade o 

início do estágio. 

7 Acadêmico inicia o Estágio Supervisionado II, elaborando e apresentando o 

Pré-projeto ao Professor Orientador para análise/aprovação/reprovação do 

mesmo. A partir da aprovação iniciam-se os trabalhos. 

8 Acadêmicos iniciam o Estágio Supervisionado II, com a implementação do 

Projeto de Estágio, elaborado na Etapa I. 

9 Professor Orientador fornece ao Coordenador, no prazo máximo de 10 dias 

após a inscrição ou indicação como orientador, o roteiro mínimo a ser 

desenvolvido pelos acadêmicos. 

10 Acadêmicos realizam o Estágio Supervisionado II, durante o período letivo 

correspondente, num total de 200 horas, sob orientação do Professor 

Orientador e auxiliado pelo Supervisor da Empresa. 

11 Professor Orientador acompanha, avalia e informa o Coordenador sobre o 

andamento do Estágio Supervisionado II. 
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12 Professor Orientador faz contato com a empresa, durante a realização do 

Estágio Supervisionado II. 

13 Acadêmicos concluem o Estágio Supervisionado II. 

14 Acadêmicos entregam o Trabalho de Conclusão ao Professor Orientador na 

data prevista para a conclusão. 

15 Professor Orientador envia o Trabalho de Conclusão ao Coordenador para ser 

avaliado pela Banca. 

16 Coordenador do Curso publica edital de realização da Banca Examinadora, 

convocando acadêmicos e professores. 

17 Coordenador entrega o Trabalho de Conclusão à Banca Examinadora. 

18 Acadêmicos defendem o Trabalho de Conclusão perante a Banca 

Examinadora 

19 Banca Examinadora emite conceito do Trabalho de Conclusão e da sua 

defesa. 

20 Acadêmicos fazem as correções e alterações que porventura tenham sido 

determinadas pelo Professor Orientador ou pela Banca Examinadora no 

Trabalho de Conclusão, encadernam-no com capa dura, entregando-o na 

Coordenação de Estágio. 

21 Coordenador de Estágio, mediante recebimento do Trabalho de Conclusão 

encadernado em capa dura e do comprovante de entrega da via da empresa, 

registra conceito no Diário de Classe e encaminha à Secretaria Acadêmica, 

juntamente com todos os documentos relativos ao Estágio Supervisionado 

dos acadêmicos. 

22 Coordenação arquiva o Trabalho de Conclusão na Biblioteca. 

23 Secretaria Acadêmica registra o conceito da disciplina Estágio Supervisionado 

II no Histórico Escolar dos acadêmicos e arquiva os documentos nas pastas 

dos acadêmicos. 

 

7.8.2. Trabalho de Conclusão 

O trabalho escrito do estágio deverá refletir tanto a base teórica como o 

aprendizado obtido no trabalho de campo nas organizações, contemplando, entre 

outras idéias: 

• a aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o curso; 
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• a formação fundamental dos princípios de administração; 

• a capacidade investigativa e produtiva do acadêmico. 

O Trabalho deve conter descrição e análise das atividades 

desenvolvidas, destacando os resultados obtidos e os objetivos alcançados. 

Deverão ser descritas, detalhadamente, todas as atividades contidas no plano, 

realizadas e/ou observadas durante o estágio. 

 

7.8.3. Avaliação do Estágio Supervisionado II 

A avaliação dos trabalhos é individual, dentro de cada equipe. Será 

feita pelo Professor Orientador, pela Coordenação e pela Banca Examinadora. De 

acordo com os Anexos 4 e 7. 

 

7.9. Banca Examinadora 

Constituição: será integrada pelo Professor Orientador, pelo Coordenador e 

por um professor de área afim, entre outras composições. 

Numa primeira etapa, a Banca Examinadora analisará o conteúdo do 

trabalho, a forma lógica e coerente da apresentação, a elaboração dentro ou não 

das normas técnicas vigentes, o uso correto da língua, etc. O Professor Orientador, 

na sua avaliação, levará também em conta o processo de atuação do estagiário, tais 

como: assiduidade, interesse, idéias, prazos de entrega de documentos, etc. 

Numa segunda etapa, em data previamente marcada pelo Coordenador, o 

estagiário defenderá oralmente seu trabalho. 

Aprovação: grau 7,0 (sete), obtido pela média ponderada das duas etapas 

(análise do conteúdo e pela apresentação oral perante a Banca Examinadora). 

Cabe ressaltar que a aprovação decorrente da análise do conteúdo não 

significa a conquista da aprovação automática. Pois os conhecimentos evidenciados 

perante a apresentação à Banca poderão não condizer com o que está escrito no 

trabalho. Desta forma, o estagiário deve demonstrar domínio do conhecimento sobre 

o assunto e facilidade de expressão. 

 

7.10. Fraude no Estágio Supervisionado 

Ao acadêmico será atribuído o grau zero, como resultado da análise do 

Relatório, quando ficar confirmado que o trabalho apresentado não foi fruto de 

elaboração pelo(s) estagiário(s). 
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7.11. Orientações finais 

Visando normatizar os registros dos Relatórios dos Estágios I e II, a 

Faculdade DOM BOSCO DE CAPITÃO L. MARQUES segue o preconizado nas 

seguintes bibliografias: 

- ROESCH, S. M. A. Projetos de Estágios e de Pesquisa em 

Administração: guia para estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudos 

de caso. São Paulo: Atlas, 2005.  

- normas da ABNT. 

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos de acordo 

com a decisão do Colegiado do Curso de Administração.  

Este Regulamento é um instrumento flexível, sujeito a alterações, de 

acordo com legislação em vigor, e submete-se às inovações de metodologia que 

venham a melhorar a qualidade do aperfeiçoamento dos acadêmicos estagiários. 

 

 



 

 64  

 

Apêndice 1 

 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO EDUCACIONAL 

 

O Convênio de Cooperação Educacional que entre si fazem, de um lado, a 

Faculdade DOM BOSCO DE CAPITÃO L. MARQUES, doravante denominada 

FACULDADE, situada nesta cidade de Capitão L. Marques-PR, e, de outro, a 

empresa abaixo identificada, doravante denominada EMPRESA, e que participará 

reciprocamente no desenvolvimento das atividades do Estágio Curricular 

Supervisionado, conforme o que determina a Lei nr 11.788, de 25 de setembro de 

2008: 

 

Razão social da empresa: 

 

CNPJ/MF: 

 

Inscrição Estadual: 

Endereço completo: 

 

 

 

Telefone/Fax: 

 

E-mail: 

Ramo de atividade: 

 

 

A Faculdade DOM BOSCO DE CAPITÃO L. MARQUES, neste ato, 

representada por 

seu Diretor, 

______________

__________________, e a empresa acima qualificada, representada por  

 

Função na empresa: RG N°: 

Nome do(a) responsável: 
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firmam convênio para realização do Estágio Supervisionado, nos termos da Lei nr 

11.788, de 25 de setembro de 2008, conforme condições a seguir definidas: 

 

Cláusula 1ª - DO OBJETIVO DO CONVÊNIO 

O presente Convênio tem por objetivo estabelecer as condições para a 

realização dos Estágios Curriculares Supervisionados. 

 

Cláusula 2ª - DA NATUREZA  

Considera-se Estágio Curricular Supervisionado o conjunto de atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas aos acadêmicos pela 

participação em situações reais da vida empresarial. 

 

Cláusula 3ª - DAS FINALIDADES  

Registrar a data do início do Estágio Supervisionado. 

Ensejar a aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos, permitindo o 

desenvolvimento das habilitações técnico-científicas para a melhor qualificação do 

futuro profissional e oferecer subsídios à revisão curricular, à adequação de 

programas e de metodologias. 

Propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem a serem planejados, 

executados, acompanhados e avaliados em conformidade com os currículos, 

programas e calendários escolares, a fim de se constituírem em instrumentos de 

integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, 

científico e de relacionamento humano. 

 

Cláusula 4ª - DAS COMPETÊNCIAS DA FACULDADE 

Cabe, no presente Convênio, à Faculdade DOM BOSCO DE CAPITÃO L. 

MARQUES: 

a) preparar, preliminarmente, os acadêmicos para o Estágio Supervisionado, 

proporcionando-lhes a oportunidade de adquirirem conhecimentos práticos, 

dentro do contexto da atividade produtiva e preparando-os para sua 

inserção na estrutura empresarial; 

b) designar Orientadores de Estágio entre docentes com experiência prática 

na área objeto do estágio, a fim de orientarem e avaliarem os estagiários; 
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c) encaminhar à EMPRESA os estagiários sob sua responsabilidade; 

d) articular-se com a EMPRESA por meio do professor orientador;  

e) proceder a avaliação periódica dos estágios e dos estagiários; 

f) firmar o Termo de Compromisso com o estagiário, com a interveniência da 

EMPRESA; 

g) estabelecer critérios para o credenciamento de supervisores; 

h) analisar e discutir o plano de trabalho desenvolvido pelo estagiário no local 

de estágio, visando a relação teoria/prática; 

i) fornecer à EMPRESA instruções e orientações definidas pelo Regulamento 

do Estágio. 

 

Cláusula 5ª - DAS COMPETÊNCIAS DA EMPRESA 

Cabe à EMPRESA, no presente Convênio: 

a) definir sua política de estágios, planejando adequadamente a estrutura 

quanto ao ambiente e permissões de acesso do estagiário; 

b) oferecer, preferencialmente, oportunidade de estágio na área de estudo do 

estagiário; 

c) receber os acadêmicos encaminhados pela  Faculdade. 

d) definir, em cooperação com a Faculdade, as tarefas expressivas do 

conteúdo do estágio e o calendário ao longo do qual essas tarefas devem 

ser realizadas; 

e) designar um Supervisor de Estágio para acompanhamento do estagiário, 

preferencialmente que seja conhecedor da área do estágio a ser realizado; 

f) supervisionar as tarefas realizadas pelos estagiários e avaliar-lhes o 

desempenho, na pessoa do Supervisor de Estágios; 

g) articular-se com a Faculdade, por meio do Supervisor de Estágio e o 

Professor Orientador, com o objetivo de compatibilizar a orientação 

oriunda do ponto de vista da produção com a orientação decorrente da 

ótica do ensino; 

h) permitir o acesso de representantes credenciados da Faculdade ao local 

do estágio, segundo periodicidade a ser estabelecida com a Faculdade, 

objetivando a avaliação e o acompanhamento do estágio e do estagiário; 

i) firmar o Termo de Compromisso com o estagiário, com interveniência da 

Faculdade; 
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j) prestar ou comunicar oficialmente todo o tipo de informações sobre o 

desenvolvimento do estágio e da atividade do estagiário, que venham a 

ser solicitadas pela Faculdade ou que sejam oportunas. 

Cláusula 6ª - DA VIGÊNCIA 

O presente Convênio terá vigência equivalente à carga horária do Estágio 

Supervisionado, devendo, o estagiário, comunicar a EMPRESA sobre o 

esgotamento da carga horária, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis. 

Cláusula 7ª - DA RESCISÃO 

O presente TERMO DE COMPROMISSO poderá ser rescindido a qualquer 

tempo pela EMPRESA ou pela Faculdade, independente de aviso prévio ou de 

indenização. 

Cláusula 8ª - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

O Estágio Supervisionado, nos seus módulos I e II, observando-se o 

preceituado na Lei nr 11.788, de 25 de setembro de 2008, não acarretará vínculo 

empregatício de qualquer natureza. 

Cláusula 9ª - DA REMUNERAÇÃO 

O Estágio não é remunerado. 

Cláusula 10ª - DO SEGURO CONTRA ACIDENTES 

A FACULDADE compromete-se a fazer, para o início do Estágio, um seguro 

contra acidentes pessoais, (apólice nº __________ da 

Seguradora_________________________) em nome dos(as) próprios(as) 

ESTAGIÁRIOS(as), com os beneficiários por eles indicados, na forma legal, para 

cobertura de eventuais acidentes que possam ocorrer no local do estágio ou em 

outras dependências da EMPRESA, com vigência coincidente com o período de 

estágio, nos termos da Lei nr 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

 

E por estarem de acordo com as condições ora estipuladas, firmam o 

presente convênio em duas vias de igual teor. 

 Capitão L. Marques-PR, ______/_____________________/__________ 

 

DIREÇÃO GERAL 

  

 RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 
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Apêndice 2 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Termo de Compromisso que entre si celebram, de um lado, a pessoa jurídica, 

doravante denominada EMPRESA, abaixo identificada: 

Razão social da empresa: 

 

CNPJ/MF: 

 

Inscrição Estadual: 

Endereço completo: 

 

 

 

Telefone/Fax: 

 

E-mail: 

Ramo de atividade: 

 

Nome do representante da empresa, neste ato: 

 

Cargo do representante da empresa 

 

que irá possibilitar o desenvolvimento das atividades do Estágio Supervisionado, nos 

seus módulos I e II, conforme o que determina a Lei nr 11.788, de 25 de setembro 

de 2008, e de outro, o(s) acadêmico(s) abaixo identificado(s): 

1 Nome: 

 

RG: 

CPF: 

Endereço: 

 

Curso: 

 

Telefone/Fax: 

 

E-mail: 

22 Nome: RG: 
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 CPF: 

Endereço: 

 

Curso: 

 

Telefone/Fax: 

 

E-mail: 

3 Nome: 

 

RG: 

CPF: 

Endereço: 

 

Curso: 

 

Telefone/Fax: 

 

E-mail: 

 

regularmente matriculado(s) no Curso de Administração da Faculdade DOM BOSCO 

DE CAPITÃO L. MARQUES e que, doravante, será(ão) denominado(s) 

ESTAGIÁRIO(S), sendo que o presente Termo de Compromisso conta com a 

interveniência da Faculdade DOM BOSCO DE CAPITÃO L. MARQUES, doravante 

denominada FACULDADE, que, neste ato, é representada por seu Diretor, o Sr. 

________________________________. 

O presente Termo reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

Cláusula 1ª - DOS OBJETIVOS 

a) Proporcionar treinamento profissional prático na área de preferência do(s) 

ESTAGIÁRIO(S), o(s) qual(ais) deve(m) estar ligado(s) à(s) área(s) de 

estudo(s) do curso de graduação; 

b) Possibilitar à Faculdade mais um caminho para a obtenção de subsídios 

necessários à permanente atualização de seus currículos e, à EMPRESA, 

mais um canal de informações indispensáveis a constante aproximação 

das fontes de conhecimentos técnicos e científicos; 
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Cláusula 2ª - DAS COMPETÊNCIAS DA EMPRESA 

a) Definir sua política de estágios, planejando adequadamente a estrutura 

quanto ao ambiente e permissões de acesso do estagiário. 

b) Oferecer oportunidade de estágio, preferencialmente na área de estudo do 

estagiário. 

c) Receber os acadêmicos encaminhados pela Faculdade. 

d) Definir, em cooperação com a Faculdade, as tarefas expressivas do 

conteúdo do estágio e o calendário ao longo do qual essas tarefas devem 

ser realizadas. 

e) Designar um Supervisor do Estágio, que seja conhecedor da área do 

estágio, para acompanhar o estagiário. 

f) Supervisionar as tarefas realizadas pelos estagiários e avaliar-lhes o 

desempenho, na pessoa do Supervisor do Estágio, juntamente com a 

Faculdade. 

g) Articular-se com a Faculdade, por meio do Supervisor do Estágio e do 

Professor Orientador, com o objetivo de compatibilizar a orientação 

oriunda do ponto de vista da produção com a orientação decorrente da 

ótica do ensino. 

h) Permitir o acesso de representantes credenciados da Faculdade ao local 

do estágio, segundo periodicidade a ser estabelecida com a Faculdade, 

objetivando a avaliação e o acompanhamento do estágio. 

 

Cláusula 3ª - DAS COMPETÊNCIAS DA FACULDADE 

a) Promover o cadastro do(s) candidato(s), segundo critérios estabelecidos 

previamente. 

b) Preparar, preliminarmente, os acadêmicos para o Estágio Supervisionado, 

proporcionando-lhes a oportunidade de adquirirem conhecimentos 

práticos, dentro do contexto da atividade produtiva e preparando-os para 

sua inserção na estrutura empresarial e para a prática da disciplina na 

EMPRESA. 

c) Designar Orientadores de Estágio entre docentes com experiência prática 

na área objeto do estágio, a fim de orientarem e avaliarem os estagiários. 

d) Articular-se com a EMPRESA por meio do professor orientador. 

e) Encaminhar à EMPRESA os estagiários sob sua responsabilidade. 
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f) Proceder a avaliação periódica dos estágios e dos estagiários. 

g) Firmar o Termo de Compromisso com o estagiário, com a interveniência 

da EMPRESA. 

h) Analisar e discutir o plano de trabalho desenvolvido pelo estagiário no 

local de estágio, visando a relação teoria/prática. 

i) Fornecer à EMPRESA instruções e orientações definidas pelo 

Regulamento do Estágio. 

 

Cláusula 4ª - DAS COMPETÊNCIAS DO(A) ESTAGIÁRIO(A) 

a) Estagiar a quantidade de horas definidas no Regulamento do Estágio, 

devendo a carga horária não exceder 320 horas, que é o total dos 

módulos I e II do Estágio Supervisionado em Administração. 

b) Realizar as tarefas previstas em seu plano de estágio. 

c) Cumprir rigorosamente as normas internas da EMPRESA, principalmente 

as relativas ao estágio, que neste ato toma conhecimento. 

d) Responder por perdas e danos consequentes da inobservância das 

normas internas da EMPRESA, ou das constantes deste Termo de 

Compromisso, seja por dolo ou culpa. 

e) Seguir a orientação do Supervisor da EMPRESA e do Prof. Orientador 

designado pela Faculdade. 

f) Apresentar os relatórios que lhe forem solicitados pela EMPRESA e pela 

Faculdade. 

g) Comunicar à EMPRESA fatos que impliquem na rescisão do presente 

TERMO DE COMPROMISSO, tais como: término do curso, trancamento 

de matrícula ou desistência dos estudos, com antecedência mínima de 10 

(dez) dias úteis. 

 

Cláusula 5ª - DA VIGÊNCIA 

O presente Convênio terá vigência equivalente à carga horária do Estágio 

Supervisionado da Faculdade, devendo o estagiário, comunicar a EMPRESA sobre 

o esgotamento da carga horária, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis. 
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Cláusula 6ª - DA RESCISÃO 

O presente TERMO DE COMPROMISSO poderá ser rescindido a qualquer 

tempo pela EMPRESA ou pelo(a) ESTAGIÁRIO(a), independente de aviso prévio ou 

indenização. 

 

Cláusula 7ª - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

O Estágio Supervisionado, nos seus módulos I e II, observando-se o 

preceituado na Lei nr 11.788, de 25 de setembro de 2008, não acarretará vínculo 

empregatício de qualquer natureza. 

 

Cláusula 8ª - DA REMUNERAÇÃO 

O Estágio não é remunerado. 

 

E, por estarem devidamente ajustados, EMPRESA e ESTAGIÁRIO(a), firmam 

o presente, com interveniência da Faculdade, para todos os efeitos legais. 

 

 Capitão L. Marques-PR, ______/_____________________/__________ 

 

 

________________________________________________ 

EMPRESA 

 

________________________________________________ 

DIRETOR DA FACULDADE 

 

________________________________________________ 

ESTAGIÁRIO(A) 

 

________________________________________________ 

ESTAGIÁRIO(A) 

 

________________________________________________ 

ESTAGIÁRIO(A) 
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Apêndice 3 

 

FICHA CADASTRAL DO ESTÁGIO _____  

 

ÁREA DO ESTÁGIO 

 

PROFESSOR ORIENTADOR 

 

DADOS PESSOAIS 

 Nome: 

CPF: RG: Órgão Expedidor: 

Endereço: 

 

Fone: E-mail: 

Curso: 

LOCAL DE TRABALHO 

Empresa: 

Ramo de Atividade: 

Função: 

Endereço: 

LOCAL DO ESTÁGIO 

Empresa: 

Ramo de Atividade: 

Endereço: 

Área do estágio: 

Tema: 

Estágio: início em ____/____/ ____; término em  ____/____/ _____; 

perfazendo___________ horas. 

Relatório entregue em:_____/______/________. 

Supervisor do Estágio na Empresa 

Nome: 

Função: 

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS (anexar cópia à presente ficha) 
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Apólice nº 

 

Observação:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________ 

 

Capitão L. Marques-PR, _______/_____________________/___________ 

 

_____________________________ 

Coordenador do Curso
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Apêndice 4 

AVALIAÇÃO 

ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS I e II 

1 

 

Aluno(a) 

Matrícula Curso 

 

2 

 

Aluno(a) 

Matrícula 

 

Curso 

 

3 

 

Aluno(a) 

Matrícula 

 

Curso 

 

Prof°(ª) Orientador(a) 

 

 

1. Avaliação do Projeto/Trabalho 

ITEM FATORES PESOS GRAU PESO x GRAU 

1.1 Identificação do(s) problema(s) 1,0   

1.2 Levantamento das hipóteses 1,0   

1.3 Justificativa do Trabalho 1,0   

1.4 Definição dos objetivos 2,0   

1.5 Metodologia de trabalho 1,0   

1.6 Cronograma de trabalho 1,0   

1.7 Roteiro de trabalho (plano) 2,0   

1.8 Bibliografia 1,0   

 Média Final   

 

2. Avaliação das Competências 

ITEM FATORES PESO GRAU PESO x 

GRAU 
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2.1 Iniciativa  1,0   

2.2 Raciocínio lógico, crítico e analítico 1,0   

2.3 Criatividade na elaboração 2,0   

2.4 Expressão e comunicação 2,0   

2.5 Segurança e desenvolvimento de idéias 2,0   

2.6 Conhecimentos técnicos 2,0   

 Média Final   

 

3. Avaliação do Conhecimento 

ITEM FATORES PESO

S 

GRAU PESO x 

GRAU 

3.1 Conhecimentos Técnicos Evidenciados 2,0   

3.2 Criatividade na aplicação do conhecimento 

no trabalho 

 

2,0 

  

3.3 Clareza de objetivos 2,0   

3.4 Utilidade Prática do Plano de Trabalho 2,0   

3.5 Desenvolvimento de Apresentação 2,0   

 Média Final   

MÉDIA GERAL   

 

 Capitão L. Marques - PR, _______/____________________/________ 

 

 

_____________________________ 

Prof°(ª) Orientador(a)
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Apêndice 5 

AVALIAÇÃO PARCIAL 

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  I e II  

(supervisor da empresa) 

Aluno(a) 

 

Matrícula 

 

Curso 

 

Empresa 

 

Supervisor(a) do Estágio na Empresa 

 

Período de realização do estágio: de _______/_______/_______ a 

_______/_______/_______. 

Total de horas:___________ 

 

Sr°(ª) Supervisor(a), em escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), atribua uma nota, 

correspondente ao desempenho do(s) estagiário(s), nos itens abaixo relacionados: 

 

QUESITOS NOTA 

PONTUALIDADE E ASSIDUIDADE  

PLANO ORIGINAL DO ESTÁGIO X ATIVIDADES 

REALIZADAS 

 

DESEMPENHO, INTERESSES E 

RELACIONAMENTO NAS ATRIBUIÇÕES 

 

TROCA DE EXPERIÊNCIAS RELATADAS NO 

ESTÁGIO (TEORIA/PRÁTICA) 

 

CAPACIDADE DE ASSIMILAÇÃO DE 

PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

 

DESEMPENHO NO CUMPRIMENTO DA CARGA  
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HORÁRIA DE ESTÁGIO 

CAPACIDADE DE LIDERANÇA  

CRIATIVIDADE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

 

Observações:________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 Capitão L. Marques-PR,______/____________________/___________ 

 

 

_________________________________________ 

                  SUPERVISOR DE ESTÁGIO NA EMPRESA 
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Apêndice 6 

 

ATIVIDADES ORIENTADAS DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO I e II 

 

 

Aluno Matrícula 

 

Curso: 

 

 

 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS ATIVIDADES 

Dia: 

 

 

Mês 

 

 

Carga horária: 

ATIVIDADE(S) ESPECÍFICA(S) REALIZADA(S) NO DIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS ATIVIDADES 

Dia: 

 

 

Mês 

 

 

Carga horária: 

ATIVIDADE(S) ESPECÍFICA(S) REALIZADA(S) NO DIA 
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 Capitão L. Marques-PR, ________ de _________________ de ___________ 

 

 

___________________________________ 

Professor Orientador 
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Apêndice 7 

ESTÁGIO II – BANCA EXAMINADORA 

Aluno Matrícula 

 

Curso: 

 

 

Prof°(ª) Orientador(a) 

 

 

1. Avaliação da Apresentação Escrita – Relatório 

ITEM FATORES PESO GRAU PESO x GRAU 

1.1 Justificativa do Tema 2,0   

1.2 Definição dos objetivos 1,0   

1.3 Embasamento teórico 1,0   

1.4 Conclusões e recomendações 1,0   

1.5 Bibliografia  1,0   

1.6 Normas da ABNT 1,0   

1.7 Planejamento, organização e 

sequência do conteúdo 

1,0   

1.8 Argumentação lógica 1,0   

1.9 Clareza e segurança no texto 1,0   

 Média Final   

 

2. Avaliação da Defesa Oral 

ITEM FATORES PESO GRAU PESO x 

GRAU 

2.1 Conhecimentos técnicos 

evidenciados na apresentação 

3,0   

2.2 Criatividade na Apresentação 1,0   

2.3 Segurança do Estagiário na Defesa 1,0   

2.4 Desenvolvimento da Apresentação 1,0   
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2.5 Clareza e unidade de exposição 1,0   

2.6 Qualidade da Apresentação 1,0   

2.7 Recursos audiovisuais 1,0   

2.8 Domínio do tempo de apresentação 1,0   

 Média Final   

 

MÉDIA GERAL  

 

Composição da Banca Examinadora (Nome e Assinatura) 

1   

2   

3   

 

 Capitão L. Marques - PR, ______/_________________/_________ 

_____________________________________ 

Coordenador do Curso
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Apêndice 8 

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO PELO ESTAGIÁRIO 

 

Nome do Aluno : Matrícula 

Curso;  

Empresa em que efetuou o Estágio : 

Área do Estágio: 

Professor Orientador: 

Início do Estágio :____/____/____      Término do Estagio: ____/____/____   

Total de meses :                                    Total de Horas :  

 

a. Oportunidade de melhoria: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________ 

 

b. Pontos fortes: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________ 

 

c. Sugestões 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 Capitão L. Marques-PR, _______de____________________de__________. 

 

____________________________________ 

Estagiário
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Apêndice 9 

CARTA DE CONCLUSÃO DE ESTÁGIO 

 (Papel timbrado da Empresa) 

 

 

Ilmo. Sr.  

Coordenador do Curso de Administração da Faculdade DOM BOSCO DE CAPITÃO 

L. MARQUES  -PR 

Ref.: Conclusão do Estágio Supervisionado do(a) acadêmico(a): 

___________________________________________________________________ 

Nome do(a) acadêmico(a) 

Matrícula: ________________. 

Orientado pelo Professor: ___________________________________. 

 

A 

empresa____________________________________________________________

________ comunica que o acadêmico, acima referenciado, concluiu o Estágio 

Supervisionado_______. 

 

Nome do Supervisor do Estágio na Empresa: 

_____________________________________ 

Área onde realizou o Estágio: 

_______________________________________________ 

Início do Estágio : ____/____/____ Término : ____/____/____. 

Carga horária:___________ horas. 

 

 

_________________________________________ 

Nome e assinatura do Supervisor da Empresa 
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Apêndice 10 

BAREMA DE CORREÇÃO DO RELATÓRIO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

(sugestão) 

Título:______________________________________________________________ 

Autor(es): 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 ESCORES PARCIAL OBSERVAÇÃO 

a. Capa                                (2) 2 escores   

TOTAL    

b. Folha de rosto 8 escores   

1) Nome                          (2)    

2) Título                          (2)    

3) Descrições laterais      (2)    

4) Local e Data                (2)    

    

TOTAL    

    

c. Apresentação 10 escores   

1) Acabamento e impressão 

gráfica                              (5) 

 

   

2) Formatação do texto    (5)    

    

TOTAL    

    

d. Estrutura geral 10 escores   

1) Sumário                       (2)    
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2) Texto                           (2)    

3) Anexos, Listas             (4)    

4) Bibliografia                 (2)    

    

    

    

TOTAL    

    

2. REDAÇÃO  

a. Introdução 10 escores   

1) Objetivo do trabalho   (4)    

2) Ambientação do leitor(4)    

         3) Forma                          (2)    

TOTAL    

    

b. Desenvolvimento 10 escores   

1) Raciocínio lógico        (2)    

2) Clareza                        (2)    

3) Compreensão              (2)    

4) Citações bibliográficas(2)    

         5) Forma                          (2)    

TOTAL    

    

 ESCORES PARCIAL OBSERVAÇÃO 

c. Conclusão 10 escores   

1) Ligação com assunto     (3)    

2) Concisão                        (3)    

3) Idéias novas                   (4)    

TOTAL    

    

d. Correção gramatical 10 escores   

1) Ortografia                    (5)    

2) Concordância verbal   (5)    
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TOTAL    

    

3. CONTEÚDO  

a. Criatividade 10 escores   

1) Idéias relevantes        (3)    

2) Informações atuais     (4)    

3) Idéias criativas           (3)    

TOTAL    

    

b. Pesquisas realizadas  10 escores   

1) Conteúdo                    (5)    

2) Citações                      (5)    

TOTAL    

    

c. Aproveitamento 10 escores   

- Aproveitamento do 

trabalho para consultas     (10) 
   

TOTAL    

TOTAL GERAL    

 

 

 Capitão L. Marques-PR, _____de _________________de _______ 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Professor Orientador  
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ANEXO II 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

1. Considerações Iniciais: 

 

O Art. 8º, da Resolução nº 4, de 13 de julho de 2005, publicada no D.O.U., de 

19 de julho de 2005, descreve que, 

  

“As Atividades Complementares são componentes curriculares 

que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de 

habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive 

adquiridos fora do ambiente escolar, incluindo a prática de 

estudos e atividades independente, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo 

do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 

Parágrafo único: As Atividades Complementares se constituem 

componentes curriculares enriquecedores e implementadores 

do próprio perfil do formando, sem que se confundam com o 

estágio curricular supervisionado.” 

 

 

2. Regulamentação das Atividades Complementares: 

 

Art. 1º São consideradas Atividades Complementares todas as 

experiências acadêmicas e/ou sociais, presenciais ou a distância, na 

forma individual ou coletiva, realizadas na FACULDADE DOM 

BOSCO DE CAPITÃO L. MARQUES ou fora dela, mediante estudos 

e práticas que, contribuam para a construção do perfil 

profissiográfico e de cidadania expresso nos Projetos Pedagógicos 

do Curso de Administração da FACULDADE DOM BOSCO DE 

CAPITÃO L. MARQUES, sempre voltadas para as propostas e/ou 
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dimensões de ensino, incentivo à pesquisa ou extensão, mesmo que 

o conteúdo programático não esteja previsto na proposta curricular. 

 

§1º As Atividades Complementares privilegiam a formação social e 

profissional às atividades acadêmicas, enriquecendo, assim, os 

conhecimentos acadêmicos e técnicos. 

§ 2º A carga horária das Atividades Complementares do curso de 

Administração é de 160 (cento e sessenta) horas. Sendo que 

cinquenta por cento (50%) desta carga horária poderá ser 

integralizada na FACULDADE DOM BOSCO DE CAPITÃO L. 

MARQUES. 

§ 3º Ao aluno compete: 

1. Buscar a realização das Atividades Complementares, oferecidas 

dentro ou fora da FACULDADE DOM BOSCO DE CAPITÃO L. 

MARQUES; 

2. Cadastrar as atividades no site da Faculdade; e 

3. Confirmar, mediante a apresentação de documentação própria, 

sua participação. 

 

Art. 2º As Atividades Complementares configuram-se sob a forma de:  

Grupo I (aluno como expectador) - Eventos didático-científicos, 

convergentes com o curso, descritos como: seminários, 

congressos, simpósios, encontros, palestras, jornadas, semanas 

acadêmicas, grupos de estudo, conferências, visitas técnicas, e 

viagens de estudo. 

Carga horária: 60 horas. 

 

Grupo II (aluno como executante) - Atividades de extensão e de 

iniciação à pesquisa científica, descritas como: cursos de extensão, 

projetos comunitários, atividades artístico-culturais, monitoria, 

estágio curricular não obrigatório, treinamentos, trabalhos práticos, 

cursos de nivelamento e projetos de iniciação científica. 

Carga horária: 60 horas. 
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Grupo III (aluno como expectador ou executante) – Cidadania: 

atividades voluntárias desenvolvidas com organizações privadas, 

públicas e não governamentais. 

Carga horária: 40 horas. 

 

 

Art. 3º As Atividades Complementares deverão ser realizadas, e sua 

carga horária integralizada, durante o período em que o aluno 

estiver regularmente matriculado na FACULDADE DOM BOSCO 

DE CAPITÃO L. MARQUES. 

 

§ 1º O aluno deverá, visando a avaliação das Atividades 

Complementares, apresentar na Secretaria Acadêmica a 

certificação original, acompanhada da respectiva cópia, onde 

conste o evento e a carga horária integralizada. 

 

§ 2º A apresentação dos documentos comprobatórios deverá 

obedecer as datas definidas no calendário acadêmico. 

 

Art. 4º Caberá ao Coordenador do Curso verificar e validar o 

aproveitamento das Atividades Complementares, estabelecendo 

critérios e instrumentos de avaliação, tendo como referência as 

modalidades de participação e carga horária previstas. 

 

§ 1º  Para efeito do controle acadêmico, as Atividades 

Complementares devem ser tratadas como uma disciplina, devendo 

ser respeitado a carga horária para sua integralização. Cumpridas 

as normas de validação, pelo Coordenador do Curso, deverão ser 

encaminhadas à Direção Geral da FACULDADE DOM BOSCO DE 

CAPITÃO L. MARQUES para consignação no Histórico Escolar. 

§ 2º A integralização da carga horária deve ser realizada ao longo 

do curso, observando um mínimo de 20 horas por semestre letivo.  
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§ 3º Cumpridas as normas de validação, pelo coordenador do 

curso, os registros das atividades serão consignados no Histórico 

Escolar. 

Art. 5º A não integralização da carga horária total impedirá o aluno de 

receber o Diploma de bacharel em Administração. 

Art. 6º Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso. 

 

 

 

Capitão Leônidas Marques-PR, ____ de ___________ de ____. 

 

Coordenação do curso de Administração 
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ANEXO III 

REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Laboratório de Informática da Faculdade Dom Bosco oferece espaço e 

equipamentos de informática para as atividades de ensino. 

Os integrantes da comunidade acadêmica da Faculdade podem requisitar a 

reserva do Laboratório para atividades exclusivamente acadêmicas por meio de 

agendamento junto da Secretaria Acadêmica. 

Visando garantir: o bom atendimento aos usuários; a integridade do sistema e 

dos equipamentos; e um ambiente adequado e propício ao desenvolvimento das 

atividades acadêmicas de pesquisas; seus responsáveis reservam-se no direito de: 

a. Vistoriar arquivos dos usuários gravados, de forma a garantir os dados 

neles contidos; 

b. Não se responsabilizar por objetos pessoais deixados no Laboratório; 

c. Suspender o acesso de usuários que infrinjam as normas constantes 

neste regulamento; e 

d. Bloquear o uso do computador, caso este não esteja sendo utilizado 

para atividades acadêmicas. 

 

2. DOS PROCEDIMENTOS 

a. O Laboratório de Informática somente poderá ser utilizado para 

atividades acadêmicas; 

b. É de responsabilidade do docente titular da disciplina, que estiver 

utilizando o laboratório, manter a disciplina e a ordem na instalação; 

c. Qualquer conduta indevida deve ser comunicada ao Coordenador do 

curso; 

d. Não será permitida a entrada de comida e/ou bebida no recinto do 

Laboratório; 

e. Os usuários devem preservar o silêncio no interior da instalação; 

f. O pessoal técnico de suporte do Laboratório deverá desempenhar 

todas as funções de atendimento e apoio aos usuários. 
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3. DAS PROIBIÇÕES 

a. Fazer transferências de arquivos; 

b. Usar software ou sites de jogos; 

c. Utilizar salas de bate-papo, ICQ, MSN Messenger e outros 

semelhantes; 

d. Fazer consultas a sites de conteúdo adulto (pornográfico); 

e. Desenvolver e disseminar vírus de computador nos equipamentos; 

f. Abrir máquinas ou periféricos; 

g. Rodar programas com intenção de “travar” o sistema; 

h. Consertar os equipamentos; 

i. Desorganizar o Laboratório; 

j. Reconfigurar qualquer máquina / equipamento (microcomputador, 

impressora, etc.); 

k. Utilizar os equipamentos para fins pessoais ou qualquer outro tipo de 

atividade incompatível com as tarefas acadêmicas; 

l. Utilizar indevidamente o correio eletrônico; 

m. Usar vocabulário de baixo calão; 

n. Tornar público conteúdo de correspondências eletrônicas particulares 

sem autorização; 

o. Criar e/ou utilizar programas que tenham o objetivo de obter senhas de 

outros usuários; 

p. Fumar dentro do Laboratório; 

q. Ingerir qualquer tipo de alimento dentro do laboratório; 

r. Instalar softwares nos equipamentos, sem a prévia autorização da 

administração do Laboratório; 

s. Retirar qualquer material ou equipamento do Laboratório sem 

autorização prévia do Responsável pelo Setor. 

4. DO DOCENTE RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO 

a. Dar suporte técnico aos demais professores e alunos no desenvolvimento das 

atividades acadêmicas e pedagógicas; 

b. Supervisionar e controlar o comportamento dos usuários na utilização dos 

equipamentos; 

c. Promover a otimização no uso dos microcomputadores do Laboratório; e 

d. Zelar pela conservação e manutenção dos equipamentos do Laboratório. 
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5. DOS DEVERES DO USUÁRIO 

a. Respeitar e cumprir o presente regulamento; 

b. Prezar pelo bom uso e conservação dos equipamentos e móveis 

disponíveis; 

c. Respeitar os horários disponíveis e as reservas realizadas previamente 

por professores; 

d. Efetuar logoff e deixar o computador desligado, mesas e cadeiras 

devidamente arrumadas, quando do término de aula em meio aos turnos de 

atividades; 

e. Manter o silêncio e o bom ambiente de trabalho / estudo; 

f. Salvar arquivos de maneira correta para evitar perda dos dados; e 

g. Comunicar ao responsável pelo Laboratório sobre problemas e 

dificuldades enfrentadas no mesmo. 

6. DOS DIREITOS DO USUÁRIO 

a. Ter acesso aos recursos computacionais existentes no Laboratório 

para a concretização de suas atividades acadêmicas; 

b. Ter orientação e instrução sobre a utilização dos recursos de 

informática; 

c. Ter acesso à Internet para realizar pesquisas, acessar arquivos de 

apostilas e bases de dados que embasem ou complementem seus estudos e 

práticas; 

d. Elaborar trabalhos diretamente relacionados às disciplinas e/ou 

projetos de pesquisa da Faculdade; e 

e. Enviar e receber mensagens eletrônicas com conteúdos relacionados 

às atividades acadêmicas. 

7. DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

De segunda à sexta-feira– das 19h00 às 22h30. 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

a. Além das normas previstas no presente regulamento, ficam os usuários 

sujeitos, ainda, às Leis que regem o uso da Informática. 

b. Os casos omissos ao presente regulamento serão tratados pela 

Direção da Faculdade Dom Bosco. 

 



 

 96  

 

ANEXO IV 

 

EMENTÁRIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

PRIMEIRO SEMESTRE 

 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO I 

Ementa 

Técnicas de redação. Estudo da frase e do parágrafo. Coesão e coerência textuais. 

Redação: tipos e formas de conteúdo. Redação dissertativa e narrativa. Paráfrase. 

Redação técnica e científica: tipos e características da descrição, da dissertação, do 

resumo e da resenha. Redação oficial: documentos e correspondências. Redação 

comercial: tipos e formas. Redação criativa, opinativa, etc. 

Bibliografia Básica  

THEREZO, Graciema Pires. Redação e Leitura para Universitários. 3ª ed. São Paulo: 

Alínea, 2014. 

CUNHA, Celso. Gramática Essencial. São Paulo: Lexikon, 2013. 

CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto 

2014. 

Bibliografia Complementar  

BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de Comunicação Escrita. 23ª Ed. São Paulo: Contexto, 

2016. 

OTHERO, Gabriel de Ávila; KENEDY, Eduardo. Sintaxe, Sintaxes: uma Introdução. São 

Paulo: Contexto, 2015. 

KATO, Mary A.; NASCIMENTO, Milton do. Gramática do Português CultoFalado no 

Brasil. V2. São Paulo: Contexto, 2015. 

 

 

CONTABILIDADE 

Ementa 

Conceitos contábeis básicos. Registros e sistemas contábeis. Análise de questões 

contábeis. Relatórios contábeis. Aplicação dos conhecimentos da ciência e da técnica 
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contábil, voltado à estruturação de balanços e do conjunto dos demonstrativos 

contábeis. Uso da informação contábil pela administração. 

Bibliografia Básica 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso Básico de Contabilidade. São Paulo: Atlas, 1988. 

SILVA, Cesar Augusto Tibúrcio. Contabilidade Básica. 4. ed. São Paulo: Atlas , 2009. 

MÜLLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade Básica: Fundamentos Essenciais.São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2009. 

Bibliografia Complementar  

JIAMBALVO, James – Contabilidade Gerencial. Rio de Janeiro: LCT, 2009. 

MARTINS, Eliseu.  Contabilidade de Custos.  São Paulo: Atlas, 2008. 

ATHAR, Raimundo Aben. Introdução à Contabilidade. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 

 

 

INFORMÁTICA 

Ementa 

O Computador: origem, funcionamento, componentes básicos e periféricos. Sistemas 

Operacionais. Editores de Texto. Planilhas Eletrônicas. Aplicativos de Apresentação. 

Internet. 

Bibliografia Básica  

CAPRON, H.L.; JOHNSON, J.A. Introdução à Informática. Tradução de José Carlos 

Barbosa dos Santos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014. 

BARRIVIERA, Rodolfo; OLIVEIRA, Eder Diego de. Introdução à Informática. São Paulo, 

Atlas, 2013. 

PISKE, Rafael Bender. Introdução à Informática: Visando um Mundo da Máquina. São 

Paulo: Barauna, 2012. 

Bibliografia Complementar  

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: Conceitos Básicos. São Paulo: Campus. 

2004. 

SILVA, Gomes da. Informática:Terminologia Básica: Windows XP, Word XP, Excel XP. 

São Paulo: Érica, 2007. 

JOÃO, Belmiro N. Informática Aplicada. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. 
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MATEMÁTICA I 

Ementa 

Funções de 1º e 2º Grau. Conjuntos e subconjuntos. Exponencial e logaritmos. Matrizes 

e sistemas lineares. Diferenciação. Integração simples. Funções de várias funções. 

Juros simples e compostos. Taxas de juros. Valor atual e montante. Séries de 

pagamentos: uniforme, gradiente, perpétua e variável. Empréstimos. 

Bibliografia Básica  

SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da. 

Matemática Básica para Cursos Superiores. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

LEITHOLD, Louis.  Matemática Aplicada à Economia e Administração. São Paulo: 

Harbra, 1988. 

BONAFINI, Fernanda Cesar. Matemática. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. 

Bibliografia Complementar  

RUGGIERO, M. A. G. - Cálculo Numérico: Asp. Teóricos e Computacionais. São Paulo :  

McGraw Hill, 1989. 

GIMENES, Cristiano Marchi. Matemática Financeira com com HP 12c e Excel. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

FRANCO, Neide Bertoldi. Cálculo Numérico. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 

 

 

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO I 

Ementa 

Bases históricas da Administração. Sistemas Organizacionais. Abordagens clássica, 

humanística, burocrática, comportamental, neoclássica e administração por objetivos. 

 

Bibliografia Básica  

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral de Administração. 6ª ed. Rio de Janeiro: Editora 

Campus, 2001. 

MOTTA, Fernando C. Prestes & VASCONCELOS, Isabella F. G. Teoria Geral de Adm.2º 

ed. SP: Pioneira Thomson L., 2009. 

STONER, James A. & FREEMAN, R. Edward, Administração. 5º ed. Rio de Janeiro: JC 

Editora, 2009. 

Bibliografia Complementar  
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KWASNICKA, Eunice Laçava. Teoria Geral de Administração: uma síntese. 3º ed. São 

Paulo: Atlas, 2006. 

CARAVANTES, Geraldo R. Administração: Teorias e Processos. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2005. 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral de Adm.: abordagens prescritivas e normativas. 

Vol I. 7ª ed. Barueri: Manole, 2014. 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO II 

Ementa 

Prática de leitura e análise de textos argumentativos acadêmicos e não-acadêmicos. 

Prática de produção de respostas discursivas a questões de interpretação de textos 

argumentativos. Prática de produção de textos argumentativos acadêmicos - artigos de 

opinião e monografias acadêmicas – e não acadêmicos.  

Bibliografia Básica  

NUNO, Henrique. Interpretação de Textos. 2.ed. São Paulo: Ferreira, 2014. 

BECHARA, Evanildo. Lições de Português pela Análise Sintática. São Paulo: Nova 

Fronteira, 2014. 

GOLD, Miriam.Redação Empresarial: escrevendo com sucesso na era da globalização. 

3 ed. São Paulo: Prentice Hall. 

Bibliografia Complementar  

GOLDSTEIN, Norma Seltzer. O texto sem mistério: leitura e escrita na universidade. São 

Paulo: Ática, 2009. 

PIGNATARI, Nínive. Como escrever textos dissertativos. São Paulo: Ática, 2010. 

SQUARISI, Dad. Escrever melhor: guia para passar os textos a limpo. São Paulo: 

Contexto, 2008. 

 

MACROECONOMIA 

Ementa 

EMENTA: Conceitos básicos. Contabilidade Nacional. Oferta e demandas agregadas. 

Consumo e Poupança. Gastos com Investimentos. Moeda e crédito. Inflação e o 
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Desemprego. Setor externo e a Política Econômica. 

Bibliografia Básica 

PINHO, Diva Benevides & VASCONCELLOS, Marco Antonio S. (organizadores). 

Manual de economia – equipe de professores da USP. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

PARKIN, Michael. Macroeconomia. 5. Ed. São Paulo: AddisonWeslwy, 2003. 

Bibliografia Complementar 

JONES, Charles I. Introdução à teoria do crescimento econômico. Rio de Janeiro: 

Campus, 2000. 

PAULANI, Leda Maria & BRAGA, Márcio Bobik. A nova contabilidade social. São Paulo: 

Saraiva, 2001 

MOCHÓN, Francisco. Princípios de economia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

 

MATEMÁTICA II 

Ementa 

Médias. Funções do 1º E 2º Grau. Elaboração de Gráficos Cartesianos. Função 

Exponencial e Logarítmica. Limites e Continuidade. Derivadas. Integração Simples. 

Diferenciação Simples. 

Bibliografia Básica  

KARIKI, Seiji; ABDOU NUR, Oscar João. Matemática Aplicada (Administração, 

Economia e Contabilidade). São Paulo: Editora Saraiva,1999. 

LARRY J. Goldstein; et al. Matemática Aplicada - Economia, Administração e 

Contabilidade. São Paulo: Bookman, 2011. 

JACQUES, Ian. Matemática para economia e administração. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2010. 

Bibliografia Complementar  

CAMPOS, Frederico Ferreira Filho e CARVALHO,Márcio Luiz Bunte de, Cálculo 

Numérico (com aplicações),Volume Único,Editora Harbra Ltda. 2ª Edição, 1987. 

FLEMMING, Diva Marília. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2006. 

NAGLE, R Kent. Equações Diferenciais. 8 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2012. 
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METODOLOGIA DA PESQUISA 

Ementa 

Conceitos básicos em metodologia. O planejamento da pesquisa. O problema da 

pesquisa e sua formulação. Coleta de dados. Análise e interpretação de dados. O 

relatório da pesquisa e sua elaboração. Tipos de pesquisa: estudos exploratórios, 

estudos descritivos, estudos que verificam hipóteses e causas. Planejamento da 

pesquisa: revisão bibliográfica, delimitação do problema, formulação de hipóteses, 

definição de metodologia. Relatório de pesquisa: estrutura, estilo de redação, 

referenciamento bibliográfico. Coleta de dados: aplicação de questionários, uso de 

dados secundários. Tabulação, análise e interpretação de dados. 

Bibliografia Básica  

NASCIMENTO, Luiz Paulo do. Elaboração de Projeto de Pesquisa. Monografia, 

Dissertação, Tese e Estudo de Caso, com Base em Metodologia Científica. São Paulo: 

Cengage Learning, 2011. 

RAMOS, Albenides. Metodologia da Pesq. Científica: Como uma Monografia Pode Abrir 

o Horizonte do Conhecimento. São Paulo: Atlas,2009. 

DIEHL, Astor Antonio. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas. São 

Paulo: Prentice Hall, 2004. 

Bibliografia Complementar  

MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: A prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 11ª ed.  São Paulo: Atlas, 2009. 

CERVO, Amado Luiz et al. Metodologia científica. 6 ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2007. 

CASTRO, Claudio de Mora. A prática da pesquisa. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2006. 

 

 

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO II 

Ementa 

Abordagem sistêmica. Sistemas organizacionais. Organizações de aprendizagem. 

Estratégias Organizacionais. Relações interorganizacionais e ambiente. Abordagem 

contingencial e holística. Gestão organizacional frente aos novos paradigmas. 
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Bibliografia Básica  

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. 6ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 

2001. 

MOTTA, Fernando C. Prestes & VASCONCELOS, Isabella F. Gouveia. Teoria Geral de 

Administração. 2º ed. SP: Pioneira T.L. 2009. 

STONER, James A. & FREEMAN, R. Edward, Administração. 5º ed. Rio de Janeiro: JC 

Editora, 2009. 

Bibliografia Complementar  

CAROTA, José Carlos. Gestão corporativa: teoria e prática. Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 2015. 

CARAVANTES, Geraldo R. Administração: Teorias e Processos. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2005. 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral de Administração: abordagens prescritivas e 

normativas. Vol I. 7ª ed. Barueri: Manole, 2014. 

 

 

TERCEIRO SEMESTRE 

ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING I 

Ementa 

O processo de marketing. Conceitos básicos. O ambiente organizacional: análise 

ambiental. Pesquisa de marketing: o sistema de informações mercadológicas. Estudo do 

consumidor. Segmentação, seleção de mercado-alvo e posicionamento. Estratégias de 

produto e diferenciação. Determinação de valor e estratégias de preços. Gerenciamento 

estratégico de canais e da cadeia de valor. Estratégias de comunicação integrada de 

marketing. Construção do relacionamento social e ético do marketing . 

 

Bibliografia Básica  

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral de Administração: abordagens prescritivas e 

normativas. Vol I. 7ª ed. Barueri: Manole, 2014. 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane.Administração de Marketing. 14ª Ed.São Paulo: 

Pearson Education, 2012. 

MALHOTRA, Naresh K.; et al. Introdução à pesquisa de Marketing. São Paulo: Prentice 
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Hall, 2005. 

Bibliografia Complementar  

HOOLEY, Graham J. Estratégia de Marketing e posicionamento competitivo. 3 ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 

MAGALHÃES, Marcos Felipe. Planejamento de Marketing: conhecer, decidir, agir. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

KOTLER, Philip. Princípios de marketing. 12 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Ementa 

Juros simples e compostos. Descontos simples e compostos. Real e nominal. Rendas. 

Tipos de taxas. Operação de descontos. Sequência de pagamentos. Amortização de 

dívidas. Sistemas de empréstimos. Anuidades. Capitalização. Correção monetária. 

Amortização de débitos.  Comparação entre alternativas de investimentos. Depreciação. 

Custos operacionais. Preço Atual. Preço Futuro. 

Bibliografia Básica  

HAZZAN, Samuel; e POMPEO, José Nicolau. Matemática Financeira. 7ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. 

PUCCINI, Abelardo Lima. Matemática Financeira - Objetiva e Aplicada. 8ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 

SAMANEZ, Carlos Patricio. Matemática Financeira. 5 ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2010.  

Bibliografia Complementar  

CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Matemática Financeira Aplicada. Curitiba: 

InterSaberes, 2012. 

WAKAMATSU, André. Matemática financeira. São Paulo: Pearson, 2012. 

GIMENES, Cristiano Marchi. Matemática Financeira. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2009. 

 

MICROECONOMIA 

Ementa 

Conceitos básicos em economia. Conceito e papel dos mercados. Consumo e 

consumidor. Teoria do consumidor. Teoria da Firma. Equilíbrio de Mercado. Estruturas 
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de Mercado: Concorrência Perfeita, Monopólio, Oligopólio, Concorrência Monopolística. 

Bibliografia Básica  

VARIAN, Hal R. Microeconomia - Uma Abordagem Moderna. 9ª ed. São Paulo: Elsevier- 

Campus, 2015. 

NABAIS, Carlos; e VISEU, Ricardo Ferreira. Microeconomia - Lições e Exercícios. - 2ª 

ed. São Paulo: Lidel – Zmboni, 2012. 

PINDYCK, Robert S. Microeconomia. 8 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 

2013. 

Bibliografia Complementar  

TEBCHIRANI, Flávio Ribas. Princípios de economia: micro e macro. Curitiba: 

InterSaberes, 2012. 

HAFFNER, Jacqueline Angélica Hernandez. Microeconomia. Curitiba: InerSaberes, 

2013. 

SILVA, Adalberto de Oliveira da; e MENDES, Judas Tadeu Grassi. Economia e Gestão. 

São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. 

 

ESTATÍSTICA 

Ementa 

Séries estatísticas. Preparação de dados para análise estatística. Medidas estatísticas. 

Separatrizes. Assimetria e curtose. Probabilidade. Distribuição de probabilidades. 

Aplicações de softwares estatísticos com o uso do computador. 

Bibliografia Básica  

BUSSAB, Wilton de Oliveira; e MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística Básica. 8ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2013. 

SWEENEY, Dennis J; et al. Estatística Aplicada à Administração e Economia. 3ª ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2013. 

LEVIN, Jack; et al. Estatística para ciências humanas. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil, 2012 

Bibliografia Complementar  

BONAFINI, Fernanda Cesar. Estatística. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 

BONAFINI, Fernanda Cesar. Matemática e estatística. São Paulo: Pearson Education do 

Brasil, 2014. 

MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística Básica: probabilidade e inferência. Pearson 
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Prentice Hall, 2010. 

 

PSICOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO 

Ementa 

Estudo do comportamento humano pelos princípios científicos. Motivação, satisfação e 

produtividade no trabalho. Visão da administração voltada para os aspectos 

relacionados a liderança e relações humanas no contexto organizacional. Aplicação de 

teorias e modelos conceituais aos problemas atuais na administração. 

Bibliografia Básica  

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Psicologia Aplicada à Adm. de Empresas. Psicologia do 

Comportamento Organizacional. SP: Atlas, 2014. 

AGUIAR, Maria. Psicologia Aplicada à Administração. São Paulo: Saraiva, 2012. 

ROBBINS, Setephen P. Comportamento Organizacional. 11 ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2005. 

Bibliografia Complementar  

SAMARA, Beatriz Santos. Comportamento do consumidor: conceitos e casos. São 

Paulo: Prentice Hall, 2005. 

MORRIS, Charles G. Introdução à psicologia. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

FRIEDMAN, Howard S. Teorias da personalidade: da teoria clássica à pesquisa 

moderna. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

 

 

QUARTO SEMESTRE 

ADMINISTRAÇÃO DE CUSTOS 

Ementa 

Conceitos e terminologia. Classificação dos custos. Custos gerais: base de rateio, taxa 

de absorção e departamentalização. Custos de material. Custo de pessoal. Sistema de 

apuração (custo por ordem de produção, custo por processo, produção conjunta). Custo 

para decisão: Margem de contribuição, custo de oportunidade, análise custo-volume-

lucro, efeitos dos tributos sobre custos e preços, fixação do preço de vendas, decisão 

sobre compra ou produção, Custeio ABC. 

Bibliografia Básica  

CLEMENTE, Ademir. Gestão de Custos. Aplicações Operacionais e Estratégicas. 
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Exercícios Resolvidos e Propostos com Utilização do Excel. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

SOUZA, Marcos A.de; e DIEHL, C.A. Gestão de Custos.Uma Abordagem Integrada 

entre Contab. Engenharia e Adm. SP: Atlas, 2009. 

MEGLIORINI, Evandir. Custos: análise e gestão. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2007. 

Bibliografia Complementar 

FERREIRA, José Antonio Stark. Contabilidade de custos. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2007. 

FERREIRA, José Antonio Stark. Finanças Corporativas: conceitos e aplicações. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.  

MEGLIORINI, Evandir. Custos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING II 

Ementa 

O processo de marketing. Conceitos básicos. O ambiente organizacional: análise 

ambiental. Pesquisa de marketing: o sistema de informações mercadológicas. 

Estratégias de comunicação integrada de marketing. Construção do relacionamento 

social e ético do marketing. 

Bibliografia Básica  

FARRIS, Paul W; et al. Métricas de Marketing. O Guia Definitivo de Avaliação de 

Desempenho do Marketing. SPo: Bookman, 2012. 

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de Marketing. Uma Orientação Aplicada. 6ª ed. São 

Paulo: Bookman, 2012. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 12 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2006. 

Bibliografia Complementar  

HOOLEY, Graham J; et al. Estratégia de marketing e posicionamento competitivo. 3 ed. 

SP: Pearson Prentice Hall, 2005.  

MAGALHÃES, Marcos Felipe. Planejamento de marketing: conhecer, decidir, agir. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

KOTLER, Philip; e ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 12 ed. São Paulo: 
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Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS I 

Ementa 

As organizações e a administração de pessoal. Evolução da administração de pessoal. 

Subsistemas de Recursos humanos. Desafios da gestão de pessoal. Responsabilidade 

social das organizações. Significado do trabalho. Recrutamento, seleção e treinamento. 

Cargos e salários 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. O Capital Humano das Organizações. 9ª 

ed. São Paulo: Campus, 2009. 

GARCIA, Adriana Amadeu. Gestão de Pessoas. Estratégias e Integração 

Organizacional. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

BOOG, Gustavo G; e BOOG, Magdalena T. Manual de treinamento e desenvolvimento: 

processos e operações. SP: Pearson P.H. 2006. 

Bibliografia Complementar 

CHIAVENATO, Idalberto. Treinamento e desenvolvimento de recursos humanos: como 

incrementar talentos na empresa. 7 ed. SP: Manole, 2009. 

CHIAVENATO, Idalberto. Remuneração, benefícios e relações de trabalho: como reter 

talentos na organização.6 ed. Barueri-SP: Manole, 2009. 

CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como 

agregar talentos à empresa. 7 ed. Barueri-SP: Manole, 2009. 

 

 

DIREITO I 

Ementa 

Conhecimento sobre ramos do Direito Público e Privado. Constituição. Estado. Direitos e 

Garantias fundamentais. Personalidade Jurídica. Trabalho: conceito. Direito do trabalho: 

evolução legislativa. Relação jurídica do emprego: sujeitos. Contrato de trabalho: 

formação, vida e extinção. Regulamentação do trabalho (duração da jornada, proteção 

ao trabalho do menor, mulher e trabalhador nacional, repouso semanal e férias). Noções 

de Direito Coletivo do Trabalho. Direito administrativo. Sujeito direito. Pessoas jurídicas 
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administrativas. Objeto do Direito. Atos e fatos jurídicos. Atos administrativos.  

Bibliografia Básica  

MARTINS, Sergio Pinto. Instituições de Direito Público e Privado. 15ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2015. 

BRANCATO, Ricardo Teixeira. Instituições de Direito Público e de Direito Privado. 14ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

ACQUAVIVA, Marcus Claudio. Teoria geral do Estado. 3 ed. Barueri-SP: Manole, 2010. 

Bibliografia Complementar  

BRASIL. Constituição Federal: Códigos Civil, Penal: legislação complementar e súmulas 

do STFe STJ. Barueri-SP: Manole, 2011. 

SILVA, Roberto Baptista Dias da. Manual de Direito Constitucional. Barueri-SP: Manole, 

2007. 

PANTALEÃO, Leonardo. Teoria geral das obrigações; parte geral. Barueri-SP: Manole, 

2005. 

 

 

CIÊNCIAS POLÍTICAS E SOCIAIS 

Ementa 

Ciência Política. A Ciência Política e as demais ciências sociais. A sociedade e o 

Estado. População e povos. A nação. A História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. A 

Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012). 

Bibliografia Básica  

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 23ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2016.  

STRECK, Lenio Luiz. Ciência Política e Teoria do Estado. 8ª ed. São Paulo: Livraria do 

Advogado, 2013. 

DIAS, Reinaldo. Introdução à Sociologia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. 

Bibliografia Complementar  

KIELING, Francisco dos Santos; et al. Ciências sociais nas organizações. Curitiba: 

InterSaberes, 2012. 

WEFFORT, Francisco C. Os clássicos da política. 14 ed. Vol 1. São Paulo: Ática, 2006. 

WEFFORT, Francisco C. Os clássicos da política. 14 ed. Vol 2. São Paulo: Ática, 2006. 
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QUINTO SEMESTRE 

 

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS 

Ementa 

Evolução e conceitos de administração de materiais. Funções da administração  de 

materiais. Localização e alcance nas organizações. Normalização e qualidade. 

Armazenamento de materiais. Logística. A função compras. A organização e o pessoal 

de compras. Compra na qualidade  certa. Compra no preço certo. Fontes de 

fornecimento. Organizações alternativas para compras. Fabricar ou comprar. 

Bibliografia Básica  

DIAS, Marco Aurélio, Gerência de materiais. São Paulo:  Atlas, 1989.  

DIAS, Marco Aurélio. Transportes e distribuição física. São Paulo: Atlas, 1996. 

Bibliografia Complementar  

HARMON, R.L.  Reinventando a distribuição: logística de distribuição classe mundial. 

Rio de Janeiro : Campus, 1994. 

MATOS, Francisco G. - Estratégia de Empresa. Rio de Janeiro:  Makron Boooks, 1993. 

LIVISGSTONE, James, - Pesquisa de Mercado: Uma Abordagem Operacional. São 

Paulo:  Atlas, 1989. 

ARAÚJO, Jorge Siqueira de. - Almoxarifados: Administração e Organização. São Paulo:  

Atlas, 1991. 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS II 

Ementa 

Avaliação de desempenho e carreira. Segurança e higiene no trabalho. 

Responsabilidade social das organizações. O significado do trabalho. Novos paradigmas 

de cargos e salários. Outplacement. Educação e treinamento. Empregabilidade. 

Cenários futuros. 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas; o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1999 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de recursos humanos. 1ª ed. S.Paulo: Atlas, 

1999. 
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Bibliografia Complementar  

BERGAMINI, C. Coda, Marcos. Psicodinâmica da vida organizacional: Motivação e 

liderança. São Paulo: Atlas, 1996 

LUCENA, M. D. Avaliação de desempenho: Métodos e acompanhamento. São Paulo: 

Atlas, 1996 

BERGAMINI, C. Beraldo, D.G.R. Avaliação de desempenho humano na empresa. São 

Paulo: Atlas, 1986. 

 

 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA I 

Ementa 

Introduzir conceitos básicos e reflexões sobre as atividades financeiras. O papel das 

finanças. O ambiente financeiro das empresas. Análise das demonstrações financeiras. 

Planejamento financeiro de curto prazo. O Capital de Giro. 

Bibliografia Básica  

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Harbra, 2002. 

Bibliografia Complementar  

ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços - um enfoque econômico-

financeiro – comércio e serviços, indústrias, bancos comerciais e múltiplos. 7 ed. São 

Paulo: Atlas, 2002. 

ASSAF NETO, Alexandre & SILVA César Augusto Tibúrcio. Administração do capital de 

giro. 3 ed.  São Paulo: Atlas, 2002. 

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

SANVICENTE, Antonio Zoratto. Administração financeira. 3 ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES I 

Ementa 

Administração estratégica da informação. Desenvolvimento de ambiente da tecnologia 

da informação. Aplicação da tecnologia da informação nas diversas áreas da empresa. 

Internet Worked business. Intranet. 

Bibliografia Básica 
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AUDY, Jorge Luis Nicolas; ANDRADE, Gilberto Keller de; CIDRAL, Alexandre. 

Fundamentos de Sistemas de Informação. Porto Alegre: ArtMed, 2005. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de Informações Gerenciais. São 

Paulo: Atlas, 1997. 

Bibliografia Complementar 

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. Sistemas de Informações Gerenciais: 

Administrando a Empresa Digital. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

O’BRIEN, James A. Sistemas de Informação e as decisões gerenciais na era da Internet. 

São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

 

DIREITO II 

Ementa 

Política Nacional das Relações de Consumo. Legislações. Responsabilidade objetiva e 

subjetiva. Danos do produto e serviços.  Responsabilidade dos fabricantes. Defesa legal 

do consumidor. Publicidade enganosa. Repressão à fraude publicitária.  Código de 

Defesa do Consumidor e suas relações com as demais disciplinas jurídicas.  

Direito Comercial e sua evolução. Pessoas físicas e jurídicas. Empresário. Empresa. 

Estabelecimento comercial. Propriedade Industrial. Obrigações profissionais do 

comerciante. Sociedades comerciais. Títulos de crédito. Noções de falência e 

recuperação judicial. 

Bibliografia Básica  

GRINOVER, Ada Pelegrini... [et al.]. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: 

comentado pelos autores do anteprojeto. 8ª edição. Rio de janeiro: Forense 

Universitária, 2006. 

COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 16ª ed. rev. e atual. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

MARTINS, Fran.Títulos de Crédito, ed. Forense.  

CÓDIGO COMERCIAL BRASILEIRO 

Bibliografia Complementar  

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988 

BRASIL, Código Civil Brasileiro, 2002 

CAVALIERI,  Sergio Filho. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 
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2000. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva,  2005. 

CAHALI, Yussef Said. Dano Moral – 3ª ed. rev., ampl. e atual. conforme o Código Civil 

de 2002. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005 

MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial, Forense, 2005 

 

SEXTO SEMESTRE 

 

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES I 

Ementa 

Histórico. Conceitos e estrutura da administração de produção. Sistemas de produção. 

Planejamento e controle da produção. Localização das empresas e noções de 

desenvolvimento de novos produtos. 

Bibliografia Básica  

SLAK, Nigel et al. Administração da  Produção. 2. ed. São Paulo:  Atlas, 2002. 

STEVENSON, William J. Administração das Operações de Produção. 6 ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2001. 

Bibliografia Complementar 

MARTINS, Petrônio Garcia; LAUGENI Fernando P. Administração da Produção. 2. ed. 

rev. aum. atual. São Paulo. Saraiva, 2005.  562 p. 

MOREIRA, Daniel Augusto. Administração de Produção e Operações. São Paulo: 

Thonson Learning, 2001. 

FRAZIER, Greg; GAITHER, Norman. Administração da Produção e Operações. São 

Paulo: Thonson Learning, 2001.  

 

 

ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES II 

Ementa 

Administração estratégica da informação. Aplicação da tecnologia da informação nas 

diversas áreas da empresa. Gestão do conhecimento. 

Bibliografia Básica 

AUDY, Jorge Luis Nicolas; ANDRADE, Gilberto Keller de; CIDRAL, Alexandre. 

Fundamentos de Sistemas de Informação. Porto Alegre: ArtMed, 2005. 
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Bibliografia Complementar 

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. Sistemas de Informações Gerenciais: 

Administrando a Empresa Digital. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

O’BRIEN, James A. Sistemas de Informação e as decisões gerenciais na era da Internet. 

São Paulo: Saraiva, 2004. 

ROSINI, Alessandro Marco. PALMISANO, Angelo. Administração de Sistemas de 

Informação e a Gestão do Conhecimento. São Paulo: Thomson Learning, 2003. 

 

 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA II 

Ementa 

Planejamento do orçamento empresarial. Conceitos e modelagem estrutural. Diferentes 

métodos orçamentários - orçamento empresarial, orçamento contínuo, orçamento base 

zero, orçamento flexível, orçamento por atividades e orçamento perpétuo.  

Bibliografia Básica  

FREZAT, Fabio. Orçamento Empresarial: Planejamento e Controle Gerencial. São 

Paulo: Atlas, 2007. 

Bibliografia Complementar  

SANVICENTE, Antonio Zoratto & SANTOS COSTA, Celso da. Orçamento na 

administração de empresas – planejamento e controle.  2 ed. São Paulo. Atlas. 2000. 

LUNKES, Rogério João. Manual de Orçamento. São Paulo: Atlas, 2007. 

PADOVEZE, Clovis Luis. Planejamento Orçamentário. São Paulo: Thomson Learning, 

2005.  

 

 

GESTÃO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE I 

Ementa 

Desenvolvimento Sustentável. Aspectos Ambientais. Ecologia Humana. Política 

Ambiental. 

ISO 14000.Legislação Paranaense de Recursos Hídricos. Agenda 21 do Paraná 

Bibliografia Básica  
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Clóvis Cavalcanti – 4ª edição, Cortez Editora 

Univel (união educacional de Cascavel) Edunioeste Cascavel 2000 

Agenda 21 do Paraná 

Bibliografia Complementar  

Legislação Paranaense de Recursos Hídricos 

Índices Hidro-Ambientais: Análise e avaliação do seu uso na estimativa dos impactos 

ambientais de projetos hídricos 

Gestão Ambiental na Empresa – (Denis Donaire –Editora Atlas 2ª edição) 

O mito do desenvolvimento sustentável – (UFSC – Editora da UFSC 2001) 

 

 

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

Ementa 

Análise de oportunidade. Estratégias de mercado. Vantagem competitiva do  

planejamento estratégico. Plano estratégico. Conceitos e tipos de planejamento. Missão. 

Avaliação estratégica da empresa. Tipos de estratégias. Diagnóstico estratégico 

Bibliografia Básica  

OLIVEIRA, Djalma Pinho R. Planejamento estratégico: conceitos, metodologias e 

práticas. 20ª ed. São Paulo: Atlas, 2004.  

TAVARES, Mauro Calixta. Gestão estratégica. São Paulo: Atlas, 2005. 

Bibliografia Complementar  

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Estratégia empresarial e vantagem 

competitiva, como estabelecer, implementar e avaliar. São Paulo: Atlas, 2001. 

CERTO, Samuel C. Administração estratégica: planejamento de implantação da 

estratégia, 2004. 

 

 

SÉTIMO SEMESTRE 

 

GESTÃO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE II 

Ementa 

A Política Nacional do Meio Ambiente. O Licenciamento Ambiental. O Estudo de Impacto 

Ambiental. Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. O RIMA e a Audiência Pública. O 
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Processo Produtivo e as Agressões ao Meio Ambiente. Sistemas de tratamento de 

resíduos sólidos. Impactos Ambientais. 

Bibliografia Básica  

Robles Jr, Antonio e Bonelli, Valério Vitor, 1º ed. Gestão da qualidade e do meio 

ambiente enfoque economico, financeiro e patrimonial, São Paulo: Atlas, 2006 

MANO, Eloísa Biasotto, et al. 1ª ed. Meio ambiente, poluição e reciclagem. São Paulo: 

Edgard Blucher, 2005 

Bibliografia Complementar  

GONÇALVES, Luiz Cláudio. Gestão ambiental em meios de hospedagem. 1ª ed. São 

Paulo: ALEPH, 2004 

SOARES, Guido Fernando Silva, Proteção internacional do meio ambiente. São Paulo: 

Manole, 2003. 

PHILIPPI,  Arlindo Jr., BRUNA, Gilda Collet. Curso de gestão ambiental, São Paulo: 

Marcelo de Andrade Romero Editores, 2004 

 

 

FILOSOFIA E ÉTICA 

Ementa 

Análise do fenômeno da filosofia com a concepção de mundo. As correntes filosóficas 

contemporâneas. Filosofia e administração. Ética e seus objetivos. Objetividade dos 

valores. Ética empresarial. Discussão dos múltiplos usos da Ética: na profissão, nas 

organizações e na sociedade. 

Bibliografia Básica  

NETO, João Augusto Mattar. Filosofia e Ética na Administração. São Paulo: Saraiva. 

2004. 

Bibliografia Complementar 

GOMES, Roberto. Crítica da Razão tupiniquim. 11 ed. São Paulo: FTD, 1994. 

CHAUI, M. Convite a Filosofia. 12ª ed. São Paulo: Ática, 1999. 

LEISINGER, Kalaus M. e SHMITH, Karin. Ètica Empresarial. Responsabilidade global e 

gerenciamento moderno. Petrópolis: Vozes, 2001. 

VASQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. São Paulo: Editora Civilização Brasileira, 1999. 
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GESTÃO ESTRATÉGICA DO AGRONEGÓCIO 

Ementa 

Conceituar a Empresa Agrícola: Fases do planejamento, Orçamento e Viabilidade 

Econômica das Atividades. Planejamento, Organização, Controle e Direção.  Resultado 

Econômico. Sistema de Informações. Cadeias Produtivas. Comercialização e 

abastecimento. Desenvolvimento agrícola e agroindustrial. 

Bibliografia Básica  

CANZIANI, José R. Fernandes; GUIMARÃES, Vania Di Addario, Setor de Máquinas e 

implementos agrícolas no Brasil. Curitiba: apostila, 2003. 

CANZIANI, José R. Fernandes; GUIMARÃES, Vania Di Addario, Cadeia produtiva da 

soja. Curitiba: apostila, 2003. 

Bibliografia Complementar  

GITMAN, Lawrence J. Princípios da Administração Financeira. São Paulo: Harbra, 1997. 

CASTRO, Gomes & Outros (Editores). Cadeias produtivas e sistemas naturais: 

prospecção Tecnológica. Brasília: Embrapa, 1998. 

FURTUOSO, M.C.O. O Produto Interno Bruto do complexo agroindustrial brasileiro. 

Tese de Doutorado (ESALQ), Piracicaba, 1998. 

SANTOS, Gilberto José dos &  MARION, José Carlos. Administração de custos na 

agropecuária. São Paulo: Atlas, 1996. 

WOILER,  S. & MATHIAS, W. F. Projetos – planejamento, elaboração e análise. São 

Paulo: Atlas, 1996. 

CANZIANI, José R. Fernandes; GUIMARÃES, Vania Di Addario; WATANABE, melissa,  

Cadeia produtiva da cana de açúcar. Curitiba: apostila, 2003. 

CANZIANI, José R. Fernandes; GUIMARÃES, Vania Di Addario; WATANABE, melissa,  

Cadeia produtiva do milho. Curitiba: apostila, 2003. 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES II 

Ementa 

Técnicas modernas de administração de produção. Manutenção industrial. 

Balanceamento de produção. Qualidade e produtividade. Modelos de qualidade. 

Administração de redes. 

Bibliografia Básica  
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STEVENSON, William J. Administração das Operações de Produção. 6 ed. Rio de 

Janeiro: LTC. 2001. 

SLAK, Nigel et al. Administração da  Produção. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

Bibliografia Complementar  

MARTINS, Petrônio Garcia; LAUGENI Fernando P. Administração da Produção. 2ª ed. 

rev. aum. atual. São Paulo: Saraiva, 2005.   

MOREIRA, Daniel Augusto. Administração de Produção e Operações. São Paulo: 

PioneiraThomson Learning, 2001 

SCHOLTES, Peter R. Times da qualidade. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002. 

STONER, James A.F; FREEMAN, R. Edward. Administração. 5ª ed. Rio de Janeiro: 

LTC. 1999. 

 

 

OITAVO SEMESTRE 

 

ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS EMPRESARIAIS 

Ementa 

Planejamento, fases de um projeto, metodologia, roteiro básico e aspectos normativos 

para a  elaboração de projetos, tipos de projetos, gerenciamento de projetos e 

documentos necessários. 

Bibliografia Básica  

RIBEIRO, Carlos Vitor Timo. Como Fazer Projetos de Viabilidade Econômica: Manual de 

Elaboração. São Paulo: Carlini e Caniato, 2006. 

Bibliografia Complementar  

JUNIOR, Roque Rabechini. O Gerente de Projetos na Empresa. São Paulo: Atlas, 2007. 

CHERQUES, Hermano Roberto Thiry. Modelagem de Projetos. São Paulo: Atlas, 2004. 

DUFFY, Mary. Gestão de Projetos. São Paulo: Campus, 2006.  

 

 

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

Ementa 

Conceitos sobre análise de alternativas de investimento. Empréstimos ou 

financiamentos. Métodos de análise de investimentos, orçamento de capital, substituição 
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de equipamentos, elaboração do fluxo de caixa, leasing, precificação de ativos (CAPM e 

APM), análise de riscos (árvores de decisão, função utilidade) e custo médio ponderado 

Bibliografia Básica  

MOTTA, Regis da Rocha; CALOBA, Guilherme Marques. Análise de Investimentos. São 

Paulo: Atlas, 2002. 

Bibliografia Complementar  

SOUZA, Alceu; CLEMENTE, Ademir. Decisões Financeiras e Análise de Investimentos: 

Fundamentos. São Paulo: Atlas, 2004. 

SOUZA, Acilon Batista de. Projetos de Investimentos de Capitais. São Paulo: Atlas. 

2003. 

SAMANEZ, Carlos Patrício. Gestão de Investimentos e Geração de Valor. São Paulo: 

Prentice Hall, 2006. 

 

 

PESQUISA OPERACIONAL 

Ementa 

Amostragem, regressões, análise discriminante, séries temporais, simulação, análise da 

decisão, programação linear, Goal programming (programação multiobjetiva), 

programação não linear.  Técnicas de modelagem,  Método Simplex, Teoria das Filas, 

Simulação de Monte Carlo.  

Bibliografia Básica  

LACHTERMACHER, Gerson. Pesquisa Operacional na Tomada de Decisões. São 

Paulo: Campus, 2006. 

Bibliografia Complementar  

THEOPHILO, Carlos Renato; CORRAR, Luiz J. Pesquisa Operacional para Decisão em 

Contabilidade e Administração. São Paulo: Atlas, 2003. 

ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à Pesquisa Operacional. São Paulo: 

LTC, 2004. 

MACULAN, Nelson; FAMPA, Márcia H. Costa. Otimização Linear. Brasília: UNB, 2006.  

 

 

TEORIA DOS JOGOS 

Ementa 
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A Teoria dos Jogos e sua aplicação nos negócios. 

Bibliografia Básica  

FIANI, Ronaldo. Teoria dos Jogos: com Aplicação em Economia, Administração e 

Ciências. São Paulo: Campus, 2006. 

Bibliografia Complementar  

MARINHO, Raul. Prática na Teoria: Aplicação da Teoria dos Jogos e da evolução aos 

Negócios. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

 

 

DISCIPLINA OPTATIVA 

 

LÍGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS 

Ementa 

Aspectos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais. Princípios da Inclusão da língua de 

sinais na Educação.  Orientações metodológicas e didáticas para a implementação das 

expectativas de aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais – Libras. 

Bibliografia Básica  

DE CASTRO, Alberto Rainha. Comunicação por Língua Brasileira de Sinais. Distrito 

federal: Senac. 2005. 

Bibliografia Complementar  

Dicionário LIBRAS. 

São Paulo (SP). Secretaria Municipal de Educação. Diretoria de Orientação Técnica. 

Orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem para 

Educação Infantil e Ensino Fundamental : Libras / Secretaria Municipal de Educação 

– São Paulo : SME / DOT, 2008. 

REIS, Benedicta Aparecida Costa dos. ABC em Libras. São Paulo: Panda Books, 2009. 

 

 

 


