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Projeto Pedagógico de Curso – PPC 

  O Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia do Centro Universitário Paulistano – 

UniPaulistana é elaborado tendo como bases legais e considerando uma análise sistêmica e global: o 

Catálogo Nacional de Cursos, exclusivo para os Cursos Superiores de Tecnologia, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI / Projeto Pedagógico Institucional - PPI - e o contexto 

socioeducacional e econômico da região. Contempla conteúdos que favorecem a 

interdisciplinaridade, flexibilidade, compromissos institucionais em relação ao ensino, à pesquisa e a 

extensão. A metodologia empregada incentiva o desenvolvimento do espírito científico e formação 

de sujeitos autônomos e cidadãos, amparadas por políticas institucional, divulgadas amplamente por 

meio de Políticas Institucionais: 

PROGRAMA DE ENSINO, EXTENSÃO, AÇÃO SOCIAL E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 POLÍTICA DE LINHAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

 POLÍTICA DE EXTENSÃO, AÇÃO SOCIAL E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 REGULAMENTO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – CEP 

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO CORPO DOCENTE 

 PLANO DE CARREIRA DOCENTE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO PAULISTANO – 

UniPaulistana 

 POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO DOCENTE 

 POLÍTICA DE PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS DOCENTE E DISCENTE 

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO CORPO DISCENTE 

 POLÍTICA DE MONITORIA 

 POLÍTICA DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E PSICOLÓGICA DO DISCENTE 

 POLÍTICA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR E NIVELAMENTO DISCENTE 

 POLÍTICA DE BOLSAS DE ESTUDO 

 POLÍTICA DE PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS DOCENTE E DISCENTE 

 POLÍTICA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS 

PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

 POLÍTICA DE PLANO DE CARREIRA E CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO 

 POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

PROGRAMA DE GESTÃO ACADÊMICA  
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 POLÍTICA DA SECRETARIA GERAL  

 POLÍTICA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL  

PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

 POLÍTICA DE BIBLIOTECA  

 POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS 

 POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RECURSOS AUDIO-VISUAIS 

 POLÍTICA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA 

 

  O Centro Universitário Paulistano – UniPaulistana, por meio da articulação do conjunto de 

suas políticas acadêmicas e institucionais, assume como sua Missão: 

“Implementar e socializar o conhecimento e o saber, promovendo a formação profissional 

inicial, integral, competente e de excelência de seus alunos, voltada para o planejamento 

participativo e multiprofissional de ações, para o atendimento das demandas sociais e para 

a ampliação da cidadania”. 

As Linhas de Atuação Acadêmica admitem sublinhas e são: 

I. Ciências, Trabalho e Cidadania; 

II. Educação, Arte e Cultura; 

III. Promoção de Saúde;  

IV. Tecnologia e Sociedade. 

 
Salienta-se, o Projeto Pedagógico de Curso é composto pelos subitens: perfil do curso; 

objetivos; perfil do egresso; representação gráfica do perfil de formação; matriz curricular; ementas 

e bibliografia. 

  Ressalta-se, os discentes têm acesso eletrônico aos planos de ensino do semestre vigente por 

meio do portal do aluno. O Projeto Pedagógico de Curso, bem como, os planos de ensino de todas as 

disciplinas estão disponíveis no site do Centro Universitário Paulistano – UniPaulistana, na página do 

curso. 
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 PARÂMETROS OPERACIONAIS 

 

 Nome do curso: Administração 

 

 Tipo de Curso: Bacharelado  

 

 Modalidade: presencial 

 

 Endereço: Rua Madre Cabrini, 38, Vila Mariana, CEP: 04020-001, São Paulo, SP. 

 

 Regime letivo: Semestral 

 

 Turnos de funcionamento:  noturno 

 

 Período de integralização – mínimo: 08 semestres 

             máximo: 13 semestres 

 Número de vagas autorizadas – noturno: 120 vagas totais anuais 

          

 Ato autorizativo: decreto de 4 de julho de 1994 – D.O.U. em 05/07/1994 

 Reconhecimento: Portaria nº 718, de 6/10/2006 – D.O.U em 10/10/2006 

 Renovação de reconhecimento: Portaria nº 114, de 27/06/2012 – D.O.U. em 

28/06/2012  

  

 CPC do curso: ENADE: 2012 - sem conceito  

 Coordenador: Prof. Luis Carlos dos Santos Ferdinando (graduado em Administração, 

mestre em Administração) 

 Atuação na IES: 63 meses (desde 02 fevereiro de 2010) 

 Atuação na coordenação de curso: 52 meses (desde 16 de dezembro de 2010) 
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 PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 

O Projeto Pedagógico do Curso de Administração foi elaborado contemplando as dimensões: 

DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA; DIMENSÃO 2: CORPO DOCENTE; DIMENSÃO 

3: INSTALAÇÕES FÍSICAS, tendo como base legal o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

(Projeto Pedagógico Institucional) e Resolução CNE/CES 4, de 13 de julho de 2005. 

 

 DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

1.1 Contexto Educacional – Perfil do Curso 

  O Centro Universitário Paulistano está localizado na Rua Madre Cabrini, nº 38, Vila Mariana, 

São Paulo, SP., CEP: 04020-001. 

As informações a seguir permitem uma apreciação dos aspectos demográficos, das 

condições de vida do Município de São Paulo, que apresenta IDHM, classificado em Muito Alto 

Desenvolvimento Humano, de 0,805, com: longevidade de 0,855, renda na faixa de 0,843 e educação 

com 0,725, de acordo com os dados divulgados pelo Programa Das Nações Unidas Para o 

Desenvolvimento- Pnud, 2013 e as informação de natureza econômica, social, política e ambiental 

do distrito de Vila Mariana, região Centro-Sul do Município de São Paulo, onde é ofertado o Curso de 

Administração. 

 A economia do Município de São Paulo, entre os anos 2012 e 2013, segundo a 

Fundação SEADE – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - apresenta um PIB total de 

R$ 499.375,40 (milhões) e PIB per capita de R$ 43.885,26 com uma participação de 35,44% em 

relação ao Estado de São Paulo com um PIB total de R$ 1.408.903,87 (bilhões).  A economia 

fundamenta-se basicamente no segmento de serviços com 81,80%, seguido da indústria com 18,11% 

e 0,01% na agropecuária. O município, segundo dados do SEAD 2014, conta com uma população de 

11.513.836 habitantes em uma área de 1.521,11 Km², com uma estrutura etária de 19,75% com 

menos de 15 anos e 13,38% com 60 anos e mais, apresentando um índice de envelhecimento de 

66,80%. Essa população apresenta esperança de vida ao nascer de 76,3 anos. A mortalidade infantil 

até 01 ano de idade (para cada 1.000 nascidos vivos) é de 10,98% e a taxa total de fecundidade 

(filhos por mulher) é de 1,5. 
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O município conta com um grau de urbanização de 99,10%, com atendimento de coleta de 

lixo de 99,81%, abastecimento de água de 99,32% e esgoto sanitário de 92,26% (fonte IBGE). 

As participações nos setores produtivos apresentam  variações, nos setores econômicos 

sendo: 66,06% em serviços, 9,88% na indústria, 6,52% na construção e 0,006% na agropecuária O 

redimento médio nos empregos formais da indústria é de R$ 3.445,89, dos serviços R$3.182,95 e da 

construção R$ 2.617,60 (Fundação SEAD/2013) 

 No plano educacional, na capital paulista atualmente estão matriculados, no ensino médio e 

na educação profissional, dentre as esferas municipal, estadual, federal e privada, 1.885.107 alunos e 

356.962 alunos, respectivamente. Com destaque, 50.51% de jovens entre 18 a 20 anos possuem 

ensino médio completo e 68,92%, entre 15 a 17 anos, com ensino fundamental completo 

(Pnud/2013). A taxa de analfabetismo da população de 15 e mais é de 3,18% (SEAD/2013) 

A região centro-sul, do Município de São Paulo, subprefeitura da Vila Mariana, é composta 

por 03 distritos: Moema, Saúde e Vila Mariana. Quanto ao distrito da Vila mariana, tem uma área de 

8,60m², população de 130.484 habitantes e densidade demográfica de 15,173 e IDH de 0,950, renda 

média de R$ 3.541,62 e servida pelas linhas Verde e Azul do Metrô e terminais Ana Rosa e terminal 

Lins de Vasconcelos. Quanto ao distrito de Vila Mariana, é composto pelos bairros: Chácara do 

Castelo, Chácara Klabin, Vila Mariana, Jardim da Glória, Jardim Lutfala, Vila Clementino e Jardim 

Aurélio. A Vila Mariana tem como distritos limítrofes:  

 Norte: Avenida Paulista. Praça Osvaldo Cruz, Avenida Bernardino de Campos, Rua do 

Paraíso, Rua Topázio, Rua Batista Cepelos, Rua José do Patrocínio, Rua Ximbó, Rua 

Batista Caetano e Rua Coronel Diogo.  

 Leste: Avenida Doutor Ricardo Jafet. Sul: Rua Loefgreen.  

 Oeste: Avenida Rubem Berta, Avenida Ibirapuera, Avenida Conselheiro Rodrigues 

Alves, Rua Doutor Amâncio de Carvalho, Viaduto e Rua Tutoia e Avenida Brigadeiro 

Luís Antônio. 

 Historicamente, as origens da Vila Mariana, remontam a 1782 com a concessão de uma 

sesmaria, por parte do governador Francisco da Cunha Menezes a Lázaro Rodrigues Piques, situando-

se essas terras entre o ribeirão Ipiranga e a Estrada do Cursino, abrangendo o futuro bairro de Vila 

Mariana, outrora da Saúde; em torno de tal sesmaria surgiram muitas questões de terra. 

Originalmente foi chamado de Cruz das Almas - em virtude das cruzes colocadas no local por causa 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1782
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sesmaria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_(distrito_de_S%C3%A3o_Paulo)
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da morte de tropeiros por ladrões, na metade do século XIX, na continuação da "Estrada do 

Vergueiro" (atual Rua Vergueiro) aberta em 1864 por José Vergueiro e que era a nova estrada 

para Santos. Posteriormente passa a ser denominado de "Colônia" e finalmente de Vila Mariana, 

nome atribuído pelo coronel da guarda nacional Carlos Eduardo de Paula Petit, a partir da fusão dos 

nomes de sua esposa Maria e da mãe de sua esposa, Anna. Carlos Eduardo de Paula Petit, foi um dos 

homens mais importantes na Vila Mariana, foi eleito vereador e também atuou como juiz de paz. 

  Nos dias atuais, A Vila Mariana caracteriza-se por intensa atividade comercial e de serviços 

espalhada, em grande parte, ao longo das principais avenidas e no entorno das estações do Metrô, 

constitui-se em autêntico polo gerador de empregos vinculados ao setor terciário, cuja população 

busca na educação o desenvolvimento pessoal e ascensão profissional, demandando serviço de 

educação restrito ao período noturno Das empresas de pequeno porte representam 90% do total, 

contendo em média com aproximadamente 30 empregados cada. A inexistência de indústrias de 

grande porte pode ser atribuída à Legislação Municipal de 1972 que restringiu a instalação de novas 

grandes indústrias às zonas de uso predominantemente industrial (chamadas de Z6). Nesta região da 

cidade existem, entretanto, setores administrativos de grandes empresas industriais, em função da 

ótima localização e de bom número de edifícios com salas dedicadas a prestação de serviços. Nestas 

circunstâncias, dada a escassez de tempo para locomoção do trabalho para a escola, o atendimento à 

necessidade de formação é facilitado pela proximidade física com o Centro Universitário Paulistano – 

UniPaulistana, que é vizinha à Estação Metrô Vila Mariana. 

  Quanto a educação o Ensino Fundamental foi completado por quase 80% dos moradores, e 

71,34% dos moradores da região completaram o Ensino Médio, contra as médias municipais de 

49,9% e 33,68%, respectivamente. Os anos de estudo por pessoa chegam a 12,30 (a média da cidade 

é de 7,67 anos). Por fim, o analfabetismo é reduzido a apenas 1,10% dos mais de 120 mil moradores, 

enquanto na cidade, 4,88% da população é considerada analfabeta. Em relação à área da saúde, 

existem o Hospital São Paulo e o Hospital do Servidor Público Estadual, um complexo hospitalar que 

responde por quase 40% dos atendimentos dos servidores públicos estaduais. Há também 

instituições para o tratamento de jovens e idosos, fator que contribui para a alta qualidade de vida do 

distrito. Na área de cardiologia há o hospital Dante Pazzanese. A região também sedia a Casa Hope, 

uma ONG dedicada a crianças com câncer. 

  Em relação ao contexto socioambiental e cultural, destaco:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tropeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_do_Vergueiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_do_Vergueiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rua_Vergueiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1864
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_Fundamental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_M%C3%A9dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Analfabetismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cardiologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dante_Pazzanese
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Casa_Hope&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/ONG
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer
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 Instituto Biológico (IB): é um centro de pesquisa vinculado à Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento do Estado de São Paulo, voltado à produção, difusão e transferência de 

tecnologias e conhecimento científico nas áreas de agronegócio, biossegurança e atividades 

correlatas. O instituto foi criado em 1927, para combater uma praga que, três anos antes, 

havia devastado os cafezais paulistas. Em pouco tempo, tornou-se referência nacional na 

área de pesquisa agrícola. É um dos principais centros de formação de cientistas do estado, 

com forte atuação na área de pós-graduação.  

 Coleta Seletiva de Lixo: Destaco, a partir de abril de 2015, todas as ruas do distrito de vila 

mariana são atendidas pela coleta seletiva de lixo, mantendo-se a operação cata-bagulho 

(coleta de móveis e eletrodomésticos, com data agendada) e o Ecoponto para descarte de 

lixo não orgânico, incluindo entulhos. O Centro Universitário Paulistano – UniPaulistana, 

incentiva a coleta sel4etiva de lixo, no ambiente interno, para seu corpo social, 

disponibilizando coletores adequados e identificados, de acordo com a natureza do lixo 

coletado.  

 Parque do Ibirapuera: localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº (Portão 10), com Área: 

1.584.000 m², inaugurado em 21 de agosto de 1954 durante as comemorações do IV 

Centenário de São Paulo, e contém: Pista de Cooper, parque infantil, lanchonetes, áreas de 

estar, ciclofaixa, bicicletário com aluguel de bicicleta, fonte multimídia, quadras 

poliesportivas, campos de futebol, aparelhos de ginástica e Praça Burle Marx. Funcionam 

também na área do parque: Escola de Jardinagem, Divisão Fauna, Viveiro Manequinho 

Lopes, Planetário e Escola Municipal de Astrofísica, UMAPAZ, Herbário, Museu Afro-Brasil, 

CECCO (SMS), Pavilhão das Culturas Brasileiras, OCA e Bosque da Leitura (SMC), Fundação 

Bienal, Auditório Ibirapuera, MAC – Museu de arte Contemporânea, MAM – Museu de Arte 

Moderna e Pavilhão Japonês. 

  No que se refere a pontos turísticos, temos: 

 Parque Modernista - Casa Modernista: de autoria do arquiteto de origem russa Gregori 

Warchavchik (1896–1972), projetada em 1927 e construída em 1928, é considerada a 

primeira obra de arquitetura moderna implantada no Brasil. Neste período, São Paulo 

passava por um intenso processo de industrialização e urbanização, com a formação de uma 

burguesia sintonizada com os costumes da belle époque parisiense e a intensificação de 
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imigração para fornecimento de mão-de-obra fabril, refletidas na criação de bairros 

inteiramente novos. 

 Cinemateca Brasileira: A Cinemateca Brasileira surgiu a partir da criação do Clube de Cinema 

de São Paulo, em 1940. Seus fundadores eram jovens estudantes do curso de Filosofia da 

USP, entre eles, Paulo Emilio Salles Gomes, Decio de Almeida Prado e Antonio Candido de 

Mello e Souza. O Clube foi fechado pela polícia do Estado Novo. Após várias tentativas de se 

organizarem cineclubes, foi inaugurado, em 1946, o segundo Clube de Cinema de São Paulo. 

Seu acervo de filmes constituiu a Filmoteca do Museu de Arte Moderna (MAM), que viria a 

se tornar uma das primeiras instituições de arquivos de filmes a se filiar à FIAF - Fédération 

Internationale des Archives du Film (www.fiafnet.org), em 1948. Em 1984, a Cinemateca foi 

incorporada ao governo federal como um órgão do então Ministério de Educação e Cultura 

(MEC) e hoje está ligada à Secretaria do Audiovisual. 

  Diante do exposto e considerando as demandas efetivas de natureza econômica, social, 

cultural, política e ambiental, justifica-se, na região, considerando essa inserção regional, o Curso de 

Administração, de acordo com a Missão Institucional: implementar e socializar o conhecimento e o 

saber, promovendo a formação profissional inicial, integral, competente e de excelência de seus 

alunos, voltada para o planejamento participativo e multiprofissional de ações, para o atendimento 

das demandas sociais e para a ampliação da cidadania, e tendo a Linha de Atuação Acadêmica 

Tecnologia e Sociedade, o Curso de Administração foi elaborado de acordo com a Resolução 

CNE/CES 4, de 13 de julho de 2005, contempla uma carga horária de 3.074 horas, e o seu tempo 

mínimo de integralização é de 8 Semestres. 

A Matriz Curricular está elaborada em 4 núcleos: Formação Básica, Formação Profissional, 

Estudos Quantitativos e suas Tecnologias e Formação Complementar.  As disciplinas do núcleo de 

Formação Básica correspondem a 24,33% do curso, com 748 horas. As disciplinas do núcleo de 

Formação Profissional correspondem a 39,82% do curso, com 1.224 horas. As disciplinas do núcleo 

de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias correspondem a 9,95% do curso, com 306 horas. As 

disciplinas do núcleo de Formação Complementar correspondem a 16,14% do curso, com 496 horas, 

além dos Estágio Supervisionado, correspondente a 9,76% do curso, com 300 horas. O projeto 

contempla a disciplina optativa “Libras – Língua Brasileira de Sinais”, com 34 horas, conforme 

preceitua o Decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 2005. A Lei n° 11.645 de 10/03/2008; Resolução 
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CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004 que trata da Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena, Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, Decreto 

nº 4.281 de 25 de junho de 2002 e Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, referente às Políticas de 

Educação Ambiental e a Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, que trata da Educação em Direitos 

Humanos, tem seus conteúdos incluídos em disciplinas específicas, descritas no conteúdo curricular 

das disciplinas: Filosofia e Ética Profissional, Noções Gerais de Direito e Administração de Recursos 

Humanos, respectivamente. 

 POLÍTICAS DE LINHAS DE ATUAÇÃO ACADÊMICA 

              Art. 1º. O Centro Universitário Paulistano – UniPaulistana desenvolverá suas ações de ensino, 

extensão e ação social de acordo com as Linhas de Atuação Acadêmica da UniPaulistana. 

Art. 2º. No ensino as linhas refletir-se-ão prioritariamente nos trabalhos de conclusão de 

curso da graduação e da pós-graduação, nos estágios e nas atividades de ação social. 

Art. 3º. A extensão desenvolver-se-á junto a comunidade interna ou externa respeitando-se 

os projetos pedagógicos dos cursos e as linhas de Atuação Acadêmica vinculadas aos cursos ou a 

projetos institucionais com a participação de docentes da UniPaulistana. 

Art. 4º. As atividades de Ação Social deverão surgir nos cursos de graduação ou pós-

graduação e/ou em projetos específicos da Instituição, admitindo-se parcerias ou convênios externos 

em sintonia com as Linhas de Atuação Acadêmica da UniPaulistana. 

Art. 5º. A iniciação científica, quando houver, terá suas origens nos cursos de graduação 

e/ou em projetos institucionais desenvolvidos por docentes da UniPaulistana, admitindo-se parcerias 

em convênios externos desde que os projetos estejam em sintonia com as linhas de Atuação 

Acadêmica. 

Art. 6º. As Linhas de Atuação Acadêmica admitem sublinhas e são: 

I- Ciências, Trabalho e Cidadania; 

II- Educação, Arte e Cultura; 

III- Promoção de Saúde;  

IV- Tecnologia e Sociedade. 
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Art. 7º.  Os projetos de ensino, extensão e ação social deverão ser submetidos à aprovação 

do Conselho de Ensino, Extensão e Iniciação Científica – CONSEI, respeitando-se o planejamento 

financeiro previsto no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. 

        Art. 8º. Em atividades de pesquisa, se houver, as linhas de pesquisa e os procedimentos de 

operacionalização serão análogos aos do ensino, extensão e ação e social. 

       Art.9º. Os casos omissos serão dirimidos pela Pró-reitoria Acadêmica. 

      Art. 10. Esta Política de Linhas de Atuação acadêmica entrará em vigor após aprovação do 

Conselho de Ensino, Extensão e Iniciação Científica – CONSEI. 

1.2 Políticas Institucionais no âmbito do curso 

Para cumprir as metas previstas no PDI a UniPaulistana conta com o Programa de Gestão 

Participativa que, por meio do envolvimento das áreas acadêmicas e administrativas, dos Conselhos 

Superiores, dos Colegiados de Cursos/NDE e da CPA, resultam na implantação/atualização das 

políticas das Instituição por meio de Instruções Normativas e incremento da capacitação docente e 

dos coordenadores de cursos. A implementação das políticas para os cursos de graduação estão 

afetas à Pró-reitoria Acadêmica e aos Coordenadores de Cursos. 

 A UniPaulistana desenvolve suas ações de acordo com as Linha de Atuação Acadêmica da 

graduação. Todos os projetos são aprovados pelos Conselhos Superiores e Colegiados de 

Cursos/Programas de acordo com as normas estatutárias, regimentais e princípios epistemológicos 

disponibilizadas no PDI/PPI. O curso implementou por meio do Projeto Pedagógico as seguintes 

políticas: Nivelamento, Orientação Psicopedagógica, Procedimentos relativos à Atividade Discente 

Orientada; Interdisciplinaridade, Avaliação do Desempenho Discente, políticas da biblioteca; 

Autoavaliação por meio da CPA; normas para disciplinas cursadas em regime de dependência e 

adaptação 

 Atividades de ação social 

 

As atividades de extensão e iniciação científica da UniPaulistana são regulamentadas por 

política própria. 

- Semana Cultural – realizada em 2012; 
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- Campanha de arrecadação de agasalhos, realizada em maio de 2013 - 2014; 

- Semana Cultural e Científica – realizada em 2014 

- Campanha de Arrecadação de Alimentos, realizada em 2014 - 2015; 

 

1.3 Objetivos/competências e habilidades do curso: 

De acordo com a Missão Institucional: implementar e socializar o conhecimento e o saber, 

promovendo a formação profissional inicial, integral, competente e de excelência de seus alunos, 

voltada para o planejamento participativo e multiprofissional de ações, para o atendimento das 

demandas sociais e para a ampliação da cidadania, e tendo a Linha de Atuação Acadêmica 

Tecnologia e Sociedade O Curso de Administração foi elaborado de acordo com a Resolução CNE/CES 

nº 4, de 13 de julho de 2005  

Em coerência com a missão da instituição são garantidas formação humanística e visão global 

que habilitam o aluno a compreender o meio social, político, econômico e cultural onde está inserido 

e a tomar decisões em um mundo diversificado e interdependente, além de uma formação técnica e 

científica para atuar na área de Administração Empresarial, Privada e Pública. 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Administração contempla como objetivos e competências 

específicas desse profissional: 

I. promover a formação inicial do administrador e difundir os princípios de formação 
continua; 

 
II. promover a competência teórica e prática da leitura, compreensão e crítica da 

realidade micro e macro social; 
 

III. promover o desenvolvimento de competências de comunicação interpessoal e em 
negociação e tomada de decisão, 

 
IV. estimular no educando o espirito de pesquisa e através desse aplicar fundamentos a 

gestão no contexto da realidade; 
 

V. possibilitar a aquisição de conhecimentos e habilidades para que o educando seja 
capaz de gerir um negócio, revelando-se profissional adaptável e agente de mudanças 
e inovações; 

 
VI. assegurar ao educando capacitação técnica de profissional dinâmico e atualizado, 

despertando-lhe o interesse pela profissão e oferecendo-lhe uma formação voltada 
primordialmente a qualidade dos serviços prestados; 
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VII. ampliação da cidadania pela contribuição para ações de viabilidade econômica dos 

negócios e desenvolvimento social do país, atentando para implicações éticas do seu 
exercício profissional; 

 
VIII. formar profissionais conscientes e críticos para atuar na comunidade em que vive, 

bem como possuir a combinação de relações humanas e sensibilidade para perceber o 
clima organizacional e suas consequências. 

 
 
1.4 Perfil Profissional do Egresso 

  O egresso do Curso de Administração, de acordo com a missão da UniPaulistana e da Política 

de Linhas de Atuação Acadêmica e também em consonância com a Resolução CNE/CES nº 4, de 13 de 

julho de 2005 será um profissional que revele as seguintes competências e habilidades:  

I. leitura do mundo a partir de uma visão humanística; 

II. internalização de valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional; 

III. responsabilizar-se e comprometer-se com a sua formação profissional; 

IV. observar, interpretar, analisar e sintetizar diferentes situações propostas; 

V. tilizar o raciocínio lógico, crítico e analítico; 

VI. compreender o todo administrativo, inter-relacionado com as diferentes áreas do 
conhecimento administrativo; 

VII. expressar-se de forma oral e escrita corretamente; 

VIII. interpretar situações administrativas com significativo argumento técnico-científico; 

IX. realizar ações empreendedoras à partir de uma leitura no meio social, político, 
econômico e cultural; 

X. atuar na administração de organizações, consciente do impacto ambiental de ações 
administrativas, tendo o princípio de melhoria da qualidade de vida. 

O egresso desse curso, por meio de conteúdos específicos, estuda a Política de Educação 

Ambiental, como preceitua a Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999, de acordo com o Decreto nº 5.626, 

de 22 de dezembro de 2005 e Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, inserida na disciplina Noções 

Gerais do Direito. Contempla, o estudo da Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Africana, em conformidade com a Resolução CNE/CP n° 01 de 17 

de junho de 2004, inseridas na disciplina Filosofia e Ética Profissional. A Educação em Direitos 

Humanos, inserida na disciplina Administração de Recursos Humanos I, em conformidade com a 
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Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, além da possibilidade de estudos da disciplina opcional de 

Libras – Língua Brasileira de Sinais. Além de serem abordados nas disciplinas nas quais estão 

inseridos, todos esses conteúdos são também tratados por meio dos temas transversais e nas 

atividades interdisciplinares desenvolvidas ao longo do curso.  

Para atender a finalidade maior, os profissionais formados pelo curso estão aptos a atender a 

gestão empresarial nas áreas da indústria, comércio bancário, financeiro, serviços e outros e podem 

atuar nos seguintes postos: 

a) reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 

introduzir modificações no processo produtivo, administração de materiais e planejar o 

controle de produção. 

b) desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive 

nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais; 

c) refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e 

função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 

d) desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e administração 

financeira , formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre 

fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de 

modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

e) ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de  

desenvolver capacidade de administrar  os recursos humanos da empresa transferir 

conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o ambiente de trabalho através 

do treinamento dos profissionais, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se 

profissional adaptável; 

f) desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em 

organizações;  

g) desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, pareceres e 

perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais; 

h) desenvolver estratégias Mercadológicas para atender o mercado e garimpar novos 

clientes para a organização. 

i)  

1.5 Estrutura Curricular 

De acordo com a Missão Institucional: implementar e socializar o conhecimento e o saber, 

promovendo a formação profissional inicial, integral, competente e de excelência de seus alunos, 
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voltada para o planejamento participativo e multiprofissional de ações, para o atendimento das 

demandas sociais e para a ampliação da cidadania, e tendo a Linha de Atuação Acadêmica 

Tecnologia e Sociedade. O Curso de Administração foi elaborado de acordo com a Resolução 

CNE/CES nº 4, de 13 de julho de 2005. 

A matriz curricular tem sua carga horária delimitada de modo a atender a Diretriz Curricular e 

o Projeto Pedagógico Institucional – PPI, os objetivos do curso e o perfil do egresso. As disciplinas 

correspondentes são apresentadas em 34 ou 68 horas, de acordo com os conteúdos a serem 

desenvolvidos, de forma a propiciar condições para que as competências e habilidades do egresso se 

desenvolvam plenamente, tendo a integralização mínima de 8 semestres e a máxima de 13 

semestres, com carga horária de 3.074 horas. 

Na concepção de estrutura elaborada para o desenvolvimento do curso, tendo em vista 

alcançar os objetivos propostos, propiciando condições para a efetiva interdisciplinaridade, que 

ocorre entre as disciplinas de um mesmo semestre ou entre períodos. Quanto a flexibilização 

curricular, ocorre por meio da disciplina optativa de Libras, conteúdos e atividades transversais 

relacionados à educação ambiental, direitos humanos e educação etnorracial, das atividades 

complementares, bem como semanas da Administração, onde são desenvolvidos cursos, palestras e 

mesas de atividades. 

A integração entre teoria e prática ocorre por meio de aulas de laboratórios, visitas técnicas, 

preparação de seminários ação social, projeto de extensão, entre outros  

O Centro Universitário Paulistano tem objetivo precípuo a eliminação gradativa de barreiras 

físicas, de comunicação e de informação, que restrinjam a participação e o desenvolvimento 

acadêmico e social de estudantes portadores de deficiência, como medidas que assegurem não só o 

acesso, mas condições plenas de participação e aprendizagem a todos os discentes. Neste sentido, 

promove acessibilidade, em seu sentido pleno, não só aos estudantes com deficiência, mobilidade 

reduzida ou necessidades educacionais especiais, mas aos professores, funcionários e à comunidade 

de seu entorno. Desta forma, oferta às pessoas portadoras de deficiência visual e auditiva, 

fornecimento de todo o apoio necessário, incluindo a aquisição de material, acervo bibliográfico 

acessível, e oferecimento de serviço de tradutor e interprete de língua Brasileira de Sinais LIBRAS, 

sempre que necessário e solicitado, até que o aluno conclua o curso.  
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Disponibiliza, ainda, o NonVisual Desktop Access (NVDA) é uma fonte livre, aberta, portátil 

leitor de tela para Microsoft Windows. NVDA (NonVisual Desktop Access) é um "leitor de tela" 

gratuito, que permite às pessoas cegas e de visão com deficiência usar computadores. Ele lê o texto 

na tela em uma voz computadorizada. Você pode controlar o que é ler para você, movendo o cursor 

para a área relevante de texto com o mouse ou as setas do seu teclado. O NVDA também pode 

converter o texto em braile, se o usuário do computador possui um dispositivo chamado "display 

braile". 

 Apresenta-se, a seguir a representação gráfica de um perfil de formação, a matriz curricular 

com as respectivas ementas das disciplinas, acrescida de bibliografia básica, com, no mínimo, três 

títulos por disciplina e bibliografia complementar, com, no mínimo, cinco títulos por unidade 

curricular. Os periódicos são disponibilizados nos planos de ensino, por área de competência e no 

subitem Periódicos desse Projeto Pedagógico de Curso. 
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 Representação Gráfica de um Perfil de Formação 
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 Matriz Curricular  

 

1º semestre 

Disciplina: Hora-aula: Horas: 

Teoria da Administração I 80 68 

Língua Portuguesa e Comunicação Empresarial 80 68 

Matemática 80 68 

Informática I 40 34 

Noções Gerais do Direito 80 68 

Tópicos Especiais em Administração I 40 34 

Libras – optativa 40 34 

Carga horária 400 374 

   2º semestre 

Disciplina: Hora-aula: Horas: 

Teoria da Administração II 40 34 

Economia I 80 68 

Contabilidade Geral 80 68 

Psicologia Social e Organizacional 40 34 

Informática II 40 34 

Metodologia Científica 80 68 

Tópicos Especiais em Administração II 40 34 

Carga horária 400 340 

   3º semestre 

Disciplina: Hora-aula: Horas: 

Contabilidade Gerencial 80 68 

Inglês Técnico 40 34 

Matemática Financeira 40 34 

Organização, Sistemas e Métodos 80 68 

Filosofia e Ética Profissional 80 68 

Economia II 40 34 

Tópicos Especiais em Administração III 40 34 

Carga horária 400 340 
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4º semestre 

Disciplina: Hora-aula: Horas: 

Estatística 80 68 

Administração de Recursos de Materiais e Patrimoniais I 40 34 

Administração de Sistemas de Informação Gerenciais I 80 68 

Administração Mercadológica I 80 68 

Estrutura e Análise de Balanços 80 68 

Tópicos Especiais em Administração IV 40 34 

Carga horária 400 340 

   5º semestre 

Disciplina: Hora-aula: Horas: 

Administração de Recursos Humanos I 80 68 

Administração de Recursos de Materiais e Patrimoniais II 80 68 

Administração de Sistemas de Informação Gerenciais II 40 34 

Administração Mercadológica II 80 68 

Administração Financeira e Orçamentária I 80 68 

Tópicos Avançados em Administração I 40 34 

Carga horária 400 340 

   6º semestre 

Disciplina: Hora-aula: Horas: 

Análise Organizacional 80 68 

Administração de Recursos Humanos II 80 68 

Administração Financeira e Orçamentária II 80 68 

Administração da Produção 80 68 

Direito Empresarial 40 34 

Tópicos Avançados em Administração II 40 34 

Estágio Supervisionado 100 100 

Carga horária 500 440 

   7º semestre 

Disciplina: Hora-aula: Horas: 

Administração Financeira e Orçamentária III 80 68 

Administração de Sistemas de Informação Gerenciais III 80 68 

Planejamento Estratégico e Política de Negócios 80 68 

Projetos de Empresas I 80 68 

Análise de Demonstrações Contábeis 40 34 

Tópicos Avançados em Administração III 40 34 

Estágio Supervisionado 100 100 

Carga horária 500 440 

   8º semestre 
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Disciplina: Hora-aula: Horas: 

Gestão de Pequenos Negócios 40 34 

Projetos de Empresas II 80 68 

Administração de Vendas 80 68 

Espanhol Técnico 80 68 

Gestão da Tecnologia e da Inovação 80 68 

Tópicos Avançados em Administração IV 40 34 

Atividades Complementares 20 20 

Estágio Supervisionado 100 100 

Carga horária 520 460 

   Carga horária das disciplinas  3200 2.720 

Atividades Complementares 20 20 

Estágio Supervisionado 300 300 

Total Geral 3540 3.074 

 
 

 Ementário, Bibliografias Básica e Complementar 
 

1º SEMESTRE 
 
Teoria da Administração I 
68 horas 
 
Ementa: Bases Históricas. Abordagens clássica, humanista e organizacional. Novas configurações 

organizacionais. 

 
 
Bibliografias básica: 
 

 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 6ª ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 2000.  

 KWASNICKA, Eunice. Teoria geral da administração: uma síntese. 3ª edição. Atlas, 2011. 

VitalBook file. Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788522464814 

 MAXIMIANO, Antonio. Teoria geral da administração - Edição compacta. 2ª edição. Atlas, 

2012. VitalBook file. Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca. com.br/ books/ 

9788522475902 

Bibliografia Complementar: 
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 FITZSIMMONS, James A.; FITZSIMMONS, Mona J. Administração de serviços: operações, 

estratégia e tecnologia de informação. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2000.  

 KWASNICKA, Eunice. Introdução à administração. 6ª edição. Atlas, 2012. VitalBook file.Minha 

Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522477890 

 MAXIMIANO, Antonio. Fundamentos de Administração: manual compacto para as disciplinas 

TGA e introdução à administração. 2ª edição. Atlas, 2012. VitalBook file.Minha Biblioteca. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522475865 

 MAXIMIANO, Antonio. Introdução à Administração. 2ª edição. Atlas, 2011. VitalBook 

file.Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522475889 

 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Introdução à administração: edição 

compacta. Atlas, 2009. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522473069 

 
 
Língua Portuguesa e Comunicação Empresarial 
68 horas 
 

Ementa: Qualificar o participante a produzir e interpretar de forma correta e eficaz, diversos tipos de 

textos através da compreensão de noções da gramática normativa, do exercício da ortografia; de 

regras de acentuação; do reconhecimento das variações linguísticas; e da reflexão e análise dos 

diversos manuais e modelos de Redação Oficial, Empresarial e Acadêmica. 

 
Bibliografia básica: 
 

 BOAVENTURA, Edivaldo M. Como ordenar as ideias. 8. ed. São Paulo (SP): Ática, 2001. 59 p. 

(Série Princípios; v.128)  

 TERCIOTTI, Sandra. Português na Prática: Para concursos de graduação e concursos públicos. 

Saraiva, 2011. VitalBook file. Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788502126091 

 MARTINO, Agnaldo. Português Esquematizado, Gramática, Interpretação de Texto, Redação 

Oficial, redação Discursiva. 1ª edição. Saraiva, 2011. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788502160453 

 
Bibliografia complementar: 
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 MASIP, Vicente. Gramática Sucinta de Português. LTC, 2011. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2098-3 

 MEDEIROS, João. Dicionário de erros correntes da língua portuguesa. 5ª edição. Atlas, 2009. 

VitalBook file. Minha Biblioteca. 

 http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522467648" 

 ANDRADE, Maria; HENRIQUES, Antonio.  Língua portuguesa: noções básicas para cursos 

superiores. 9ª edição.Atlas, 2009. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522481576 

 MOYSÉS, Carlos. Língua Portuguesa. Saraiva, 2009. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788502088948 

 NADÓLSKIS, Hêndricas. Normas de comunicação em Língua portuguesa. 27ª edição. 27th 

Edition. Saraiva, 2009. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788502202122 

 
Matemática 
68 horas 
 
Ementa: Matrizes e sistemas lineares. Limites e continuidades. Diferenciação. Integração simples. 

Funções de várias variáveis. 

 
Bibliografia básica: 
 

 MEDEIROS da Silva, S. Matemática para cursos de Economia, Administração e Ciências 

Contábeis. S. Paulo: Atlas, 1999 

 GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2001.  

 MENEZES, Paulo Blauth. Matemática Discreta para Computação e Informática - Vol.16 - Série 

Livros Didáticos Informática UFRGS. 4th Edition. Bookman, 2013. VitalBook file.Minha 

Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788582600252 

 
Bibliografia complementar: 
 

 ROSEN., and Kenneth H.. Matemática Discreta e suas Aplicações. 6ª edição. ArtMed, 2010. 

VitalBook file.  Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788563308399 
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 SCHEINERMAN, Edward R. Matemática discreta: uma introdução. São Paulo (SP): Thomson, 

2003.  

 ALENCAR FILHO, Edgard de. Iniciação à lógica matemática. São Paulo: Nobel 2006.  

 GRAHM, Ronald Lewis; KNUTH, Donald Ervin; PATASHNIK, Oren. Matemática concreta: 

fundamentos para ciência da computação. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002.  

 MACHADO, Nilson José. Matemática por assunto: lógica, conjuntos e funções. São Paulo (SP): 

Scipione, 1988. 

 

 

Informática I 
34 horas 
 
Ementa: O computador: origem, funcionamento, componentes básicos. Tecnologia. Hardware: 

processadores, memória. Dispositivos de E/S, redes de computadores. 

  

Bibliografia básica: 
 

 LIMA, Valter. Manual prático do seu PC. 4. ed. São Paulo (SP): Érica, 2002. 132p 

 Plínio, BARBIERI FILHO,, and HETEM Jr., Annibal. Fundamentos de Informática - Lógica para 

Computação. LTC, 2012. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-

216-2198-0 

 SANTOS., and Aldemar de Araújo. Informática na empresa, 5ª edição. Atlas, 2010. VitalBook 

file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522465644 

 
Bibliografia complementar: 
 

 VASCONCELOS, Laércio. Hardware total. São Paulo (SP): Makron Books do Brasil, 2002. 1505 

p., il. ISBN 85-346-1439-3. 

 MANZANO, Andre Luiz Navarro Garcia; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo dirigido de 

informática básica. 3. ed. São Paulo (SP): Érica, 2001. 178 p., il. ISBN 85-7194-562-4. 

 MEYER, Marilyn; BABER, Roberta; PFAFFENBERGER, Bryan. Nosso futuro e o computador. 3. 

ed. Porto Alegre: Bookman, 2000. 599 p., il. ISBN 85-7307-525-2 

 NORTON, Peter. Introdução à informática. Tradução de Maria Claudia Santos Ribeiro Ratto. 

São Paulo (SP): Makron Books do Brasil, 1996. 619 p., il. ISBN 85-346-0515-7. 51 

 PAIXÃO, Renato Rodrigues. Montando e configurando PCs com inteligência. 14. ed. São Paulo 

(SP): Érica, 2002. 282 p., il. ISBN 85-7194-632-9 
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Noções Gerais de Direito 
68 horas 
 

Ementa: Administrador/empresa e Administração pública. Legislação básica. Aspectos teóricos e 

práticos. Novas tendências do direito público frente ao contexto brasileiro e internacional. Direito 

civil e comercial. Aspectos teóricos e práticos. Novas tendências do direito civil e comercial frente ao 

contexto brasileiro e internacional. 

 
 
Bibliografia básica: 
 

 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito da internet e da sociedade da informação: estudos. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, 2002. 329 p. ISBN 85-309-1525-9 

 BETIOLI, ANTONIO. Introdução ao direito: lições de propedêutica jurídica tridimensional, 13ª 

edição. Saraiva, 2014. VitalBook file. Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/ 

books/9788502220003 

 DOWER, Nelson Godoy Bassil. Instituições de direito público e privado. 8. ed. São Paulo (SP): 

Nelpa, 2003. 516 p 

 
Bibliografia complementar: 
 

 BRASIL; OLIVEIRA, Juarez de (Org.). Código civil. Marcia Cristina Vaz dos S. Windt. 54. ed. São 

Paulo (SP): Saraiva, 2003. 1264 p. ISBN 85-02-04142-8 

 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 13 ed. São Paulo 

(SP): Saraiva, 1999. v. 7. 560 p. ISBN 85-02-02180-X 

 FÜHRER, Maximilianus Cláudio Américo; MILARÉ, Édis. Manual de direito público e privado 

(Max & Édis). 14. ed. São Paulo (SP): Revista dos Tribunais, 2004. 391 p. ISBN 85.203.2334.0 

 MAZZAFERA, Luiz Braz. Curso básico de direito empresarial. São Paulo (SP): Edipro, 2003. 375 

p. ISBN 85-7283-335-8 

 POLETTI, RONALDO. Introdução ao Direito, 4ª edição. Saraiva, 2009. VitalBook file. Minha 

Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788502135543 

 
Tópicos Especiais em Administração I 
34 horas 
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Ementa: Disciplina aberta que visa atender um determinado assunto e, que muitas vezes não existe 

literatura a respeito, valendo-se de material extraído de revistas, jornais e noticiários, que serão 

trabalhados durante a execução do conteúdo. 

 

Bibliografia básica e complementar: 

 As bibliografias surgem a partir do tema apresentado para a busca de literaturas específicas 

que atendam às necessidades do tema. 

 
 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) – Optativa 
34 horas 
 
Ementa: A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como recurso de comunicação e expressão da 

comunidade surda. O uso e difusão da Libras como meio legal de expressão e comunicação das 

comunidades surdas brasileiras. Estudo e análise da LIBRAS através de fundamentos práticos, 

possibilitando o início da comunicação básica entre os professores com alunos surdos. Compreensão 

do processo de aquisição de linguagem e comunicação através de pressupostos teóricos no campo 

da linguística. 

 

Bibliografia Básica: 

 Quadros, Ronice. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Lingüísticos. ArtMed, 2011. VitalBook 

file. Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788536311746 

 ______________. Língua de Sinais - Instrumento de Avaliação. ArtMed, 2011. VitalBook 

file. Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788536325200 

 Educação para Surdos - Práticas e Perspectivas II. Santos, 2011. VitalBook file. Minha 

Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412-0043-1 

 

Bibliografia Complementar:  

 SKLIAR, Carlos; SKLIAR, Carlos (Org.). Educação & exclusão: abordagens sócio-antropológicas 

em educação especial. Porto Alegre: Mediação, 2000. 153 p. (Cadernos de autoria).   

 QUADROS, Ronice Müller de. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua 

portuguesa. Instituição responsável Secretaria de Educação Especial, Programa Nacional de 

Apoio à Educação de Surdos. Brasília: MEC/SEESP, 2004. 94 p., il.  

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788536311746
http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788536325200
http://online.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-412-0043-1
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 KOCH, I V. & SILVA, M. C. P. S. Linguística Aplicada ao Português: sintaxe.  8ª ed. São Paulo, 

Cortez, 1989 

 CHOMSKY, Noam.  Linguagem e pensamento.  3ª ed. Petrópolis, Vozes, 1973.  

 PACHECO, José. Caminhos para a Inclusão. ArtMed, 2007. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788536309446 

 Quadros, Ronice. Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem. ArtMed, 2011. VitalBook 

file. Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788536316581 

 
 
2º SEMESTRE: 
 
Teoria da Administração II 
34 horas 
 
Ementa: Organização. Planejamento. Direção, Poder e Autoridade. Controle e Coordenação. As 

Funções Administrativas frente às novas tendências. 

 

Bibliografia básica: 
 

 S., BATEMAN, Thomas, and SNELL, Scott A.. Administração - Série A, 2ª Edição. AMGH, 2012. 

VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788580550825 

 MAXIMIANO., and Antonio Cesar Amaru. Introdução à Administração, 8ª edição. Atlas, 2012. 

VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788522475872 

 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 2000. 400 p. ISBN 85-352-0557-8 

 
Bibliografia complementar: 
 

 RIBEIRO., and Antonio de Lima. Teorias da Administração - 2ª Edição. Saraiva, 2010. 

VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788502121683 

 CHIAVENATO, Idalberto. Administração de empresas: uma abordagem contingencial. 3. ed. 

São Paulo (SP): Makron Books do Brasil, 1995. 742 p. 

 MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da escola científica a 

competitividade na economia globalizada. 2. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2000. 530 p. 

 ROBBINS, Stephen P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo (SP): Saraiva, 2000. 

524 p. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/%209788536316581
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 TAN, S. J. Matemática aplicada à Administração e Economia. São Paulo: Pioneira - Tomson, 

2001 [3x; 513.93 - T161m] 

 
Economia I 
68 horas 
 
Ementa: Conceitos de economia; Modelos microeconômicos; Mercados e preços. Demanda e Oferta. 

Teoria do consumidor; Mercados competitivos; Estruturas de mercado; Fundamentos da análise 

macroeconômica; Problemas macroeconômicos; Modelos macroeconômicos; Política econômica; 

Inflação; Setor externo. 

 
Bibliografia básica: 
 

 SILVA, Adelphino. Iniciação à Economia. 2ª edição. Atlas, 2006. VitalBook file. Minha 

Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522471744 

 VASCONCELLOS, MARCO. Fundamentos de Economia. 4ª edição. Saraiva, 2011. VitalBook 

file. Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788502137844 

 VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia: micro e macro - teoria e exercícios - 

glossário com os 300 principais conceitos econômicos. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

Bibliografia complementar: 
 

 FRANK, Robert H. Princípios de Economia. 4ª Edição. AMGH, 2012. VitalBook file. Minha 

Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788580550979 

 "MOREIRA, José. Economia: Notas Introdutórias. 2ª edição. Atlas, 2009. VitalBook file. Minha 

Biblioteca. 

 http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522465286" 

 PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de (Org.). Manual de 

economia. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007  

 ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2002.  

 VICECONTI, Paulo. Introdução à economia. 12ª edição. 12th Edition. Saraiva, 2009. VitalBook 

file. Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788502210615 

 
 
Contabilidade Geral 
68 horas 
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Ementa: Conceitos contábeis básicos. Registros e Sistemas contábeis. Análise de Questões contábeis. 

Relatórios contábeis. 

 

Bibliografia básica: 
 

 FIPECAFI; MARTINS, Eliseu (Coord.). Manual de contabilidade das sociedades por ações: 

aplicável também às demais sociedades: adaptada à legislação societária e fiscal até 31-12-

06. Direção de Sérgio de Iudícibus; Ernesto Rubens Gelbcke. 7. ed. São Paulo (SP): Atlas, 

2009. 646 p., il. ISBN 978-85-244-4648-3 

 Almeida, Marcelo. Contabilidade intermediária, 4ª edição. Atlas, 2013. VitalBook file. Minha 

Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478750 

 Padoveze , Clóvis. Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de informação contábil, 

7ª edição. Atlas, 2010. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522486960 

 
Bibliografia complementar:  
 

 Marion., and José Carlos. Contabilidade empresarial, 16ª edição. Atlas, 2013. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522480043 

 NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez. Contabilidade básica. 12. ed. São 

Paulo (SP): Frase, 2004. 516 p., il. ISBN 85-87065-46-7 

 Padoveze., and Clóvis Luis. Manual de Contabilidade Básica: Contabilidade Introdutória e 

Intermediária, 9ª edição. Atlas, 2014. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/ 

books/9788522489558 

 PRINCÍPIOS fundamentais e normas brasileiras de contabilidade de auditoria e perícia. 

Revisão de Andréa Ribas S. de Azevedo. Brasília: Conselho Federal de Contabilidade, 2003. 

320 p., il 

 MB- SOUZA, Acilon Batista de, Contabilidade de empresas comerciais. São Paulo (SP): Atlas, 

2002. 317 p., II. ISBN 85-224-3086-1. 

 
Psicologia Social e Organizacional 
34 horas 
 
Ementa: Sociologia geral e sociologia aplicada à administração. Paradigmas Sociológicos. Organização 

formal e informal. O indivíduo e a organização. Processo da organização do trabalho frente aos novos 

modelos de gestão. Mudança organizacional. Cultura das organizações. 
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Bibliografia básica: 
 

 Castorina, José A. Dialética e Psicologia do Desenvolvimento. ArtMed, 2011. VitalBook file. 

Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788536317441  

 Bergamini, Cecília. Psicologia aplicada à administração de empresas: psicologia do 

comportamento organizacional, 4ª edição. Atlas, 2005. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522481309 

 BERGER, Peter L; Luckmann, Thomas.  A construção Social da Realidade. Petrópolis: Vozes, 

2004. 

 
Bibliografia complementar: 
 

 BERNARDES, Cyro. Sociologia aplicada à administração. São Paulo: Atlas, 1990 

 Fiorelli , José. Psicologia para administradores: integrando teoria e prática, 8ª edição. Atlas, 

2013. VitalBook file. Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788522480654 

 Knapp, Paulo. Terapia Cognitivo-Comportamental na Prática Psiquiátrica. ArtMed, 2004. 

VitalBook file. Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788536310169 

 SPECTOR, PAUL. Psicologia nas organizações - 3ª EDIÇÃO. Saraiva, 2006. VitalBook file. Minha 

Biblioteca.  http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788502122024 

 SAWAIA, Bader. As artimanhas da Exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade 

social. Petrópolis: Vozes, 2006. 

 
 
Informática II 
34 horas 
 

Ementa: Software, Categorias, Sistemas operacionais, Programas Aplicativos, Sistemas Distribuídos, 

Internet, Sistemas de Gestão para Negócios, Aplicativos Avançados. 

 
Bibliografia básica: 

 Cruz., and Tadeu. Sistemas de Informações Gerenciais, 4ª edição. Atlas, 2014. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522488582 

 MANZANO, Andre Luiz Navarro Garcia; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo dirigido de 

informática básica. 3. ed. São Paulo (SP): Érica, 2001 
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 SANTOS., and Aldemar de Araújo. Informática na empresa, 5ª edição. Atlas, 2010. VitalBook 

file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522465644 

 
Bibliografia complementar:  

 CORNACLIONE: Junior, Edgard Bruno, Informática Aplicada ás Áreas de Contabilidade, 

Administração e Economia. 3º Edição. São Paulo. Atlas.2001 

 LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. Sistemas de informação gerenciais. Tradução de 

Thelma Guimarães; Revisão de Belmiro N. João. 7. ed. São Paulo (SP): Pearson Education: 

Prentice Hall, 2007 

 MEYER, Marilyn; BABER, Roberta; PFAFFENBERGER, Bryan. Nosso futuro e o computador. 3. 

ed. Porto Alegre: Bookman, 2000 

 NORTON, Peter. Introdução à informática. Tradução de Maria Claudia Santos Ribeiro Ratto. 

São Paulo (SP): Makron Books do Brasil, 1996 

 STALLINGS, Willian, Arquitetura e Organização de Computadores. Projeto para o 

Desenvolvimento. Editora Prentice Hall do Brasil. São Paulo, 2002 

 
Metodologia Científica 
68 horas 
 
Ementa: Contribuir para que o aluno desenvolva uma disciplina intelectual que por um lado, favoreça 

a construção de uma forma de pensar crítica, inclusive sobre o processo de produção e aquisição dos 

diferentes tipos de conhecimento e por outro lado, se constitua num instrumento auxiliar para a 

realização das diversas atividades acadêmicas e profissionais. 

 
Bibliografia básica: 

 AZEVEDO, Israel Belo de. O prazer da produção científica: diretrizes para a elaboração de 

trabalhos acadêmicos. 8ª ed. São Paulo: Hagnos, 2002.  

 FARIAS FILHO, Milton. Planejamento da pesquisa científica. Atlas, 2013. VitalBook file. Minha 

Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522476800 

 MÁTTAR, João. Metodologia Científica na Era da Informática. 3ª Edição. Saraiva, 2008. 

VitalBook file. Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788502088788 

 
Bibliografia complementar:  

 DE SORDI, José. Elaboração de pesquisa científica, 1ª edição. Saraiva, 2013. VitalBook 

file.Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788502210332 
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 MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3ª edição. Atlas, 2012. 

VitalBook file. Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788522477302 

 MICHEL, Maria Helena. Metodologia e pesquisa científica em ciências sociais. 2ª edição.Atlas, 

2009. VitalBook file. Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788522466115 

 PROETTI, Sidney. Metodologia do trabalho científico: abordagens para a construção de 

trabalhos acadêmicos. 5ª ed. São Paulo: Edicon, 2006.  

 RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode abrir o 

horizonte do conhecimento. Atlas, 2009. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522465989 

 
Tópicos Especiais em Administração II 
34 horas 
 
Ementa: Disciplina aberta que visa atender um determinado assunto e, que muitas vezes não existe 

literatura a respeito, valendo-se de material extraído de revistas, jornais e noticiários, que serão 

trabalhados durante a execução do conteúdo. 

 

Bibliografia básica e complementar: 

 As bibliografias surgem a partir do tema apresentado para a busca de literaturas específicas 

que atendam as necessidades do tema. 

 

3º SEMESTRE: 
 
Contabilidade Gerencial 
68 horas 
 
Ementa: Aplicação dos conhecimentos e da técnica contábil voltados a estruturação de balanços e do 

conjunto de demonstrativos contábeis. 

 

Bibliografia básica:  
 

 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade gerencial. 6. ed. São Paulo (SP): Atlas, 1998 

 Marion., and José Carlos. Contabilidade empresarial, 16ª edição. Atlas, 2013. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522480043 
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 Padoveze., and Clóvis Luis. Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de informação 

contábil, 7ª edição. Atlas, 2010. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788522486960 

 
Bibliografia complementar: 
  

 FIPECAFI; MARTINS, Eliseu (Coord.). Manual de contabilidade das sociedades por ações: 

aplicável também às demais sociedades: adaptada à legislação societária e fiscal até 31-12-

06. Direção de Sérgio de Iudícibus; Ernesto Rubens Gelbcke. 7. ed. São Paulo (SP): Atlas, 

2009. 646 p., il. ISBN 978-85-244-4648-3 

 LUCA, Márcia Martins Mendes de. Demonstração do valor adicionado: do cálculo da riqueza 

criada pela empresa ao valor do PIB. São Paulo (SP): Atlas, 1998 

 NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez. Contabilidade básica. 12. ed. São 

Paulo (SP): Frase, 2004. 516 p., il. ISBN 85-87065-46-7 

 PIZZOLATO., and Nélio D.. Introdução à Contabilidade Gerencial, 5ª edição. LTC, 2012. 

VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2097-6 

 SECURATO, José Roberto; SECURATO, José Roberto (Coord.). Testes para certificação em 

finanças: livro preparatório para certificação básica e qualificada da ANBID. São Paulo (SP): 

Saint Paul Institute of Finance, 2003 

 
Inglês Técnico 
34 horas 
 
Ementa: O processo de leitura: exploratória, seletiva, reflexiva e interpretativa. Introdução ao 

desenvolvimento das estratégias de leitura e estudo de estruturas básicas da língua inglesa. 

Elaboração de textos e estruturas gramaticais. Advérbios. Afixos. Formas ING. Conjunções. 

 
Bibliografia básica:  

 WITTE., and Roberto Edwald. Presentations and Meetings in English. Saraiva, 2005. VitalBook 

file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788502124646  

 MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice book for 

elementary students of english : with answers. 2th. ed. New York: Cambridge University, 

2002. 300 p., il. ISBN 0-521-55928-6 

 WITTE., and Roberto Edwald. Business English: A Pratical Approach,. Saraiva, 2006. VitalBook 

file. 
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Bibliografia Complementar:  

 LEECH, Geoffrey N.; SVARTVIK, Jan. A communicative grammar of English: selfstudy practice 

for Brazilian students. New York: Cambridge University, 2002 

 FRANK, Milo O. Como apresentar as suas ideias em 30 segundos ou menos. 13. ed. Rio de 

Janeiro: Record, 2000. 129 p. 

 MURPHY, Raymond. English grammar in use: a self study reference and practice book for 

intermediate students, with answers. 2. ed. New York: Cambridge University, 2003. x, 328 p., 

il. ISBN 0-521-43680-X 

 BURGESS, Anthony. A literatura inglesa. 2. ed. São Paulo (SP): Ática, 2001. 312 p. 

 MIGLIAVACCA, Paulo Norberto. Business dictionary: dicionário de termos de negócios: 

inglês/português - português/inglês. 2. ed. São Paulo (SP): Edicta, 2006. 343 p. ISBN 85-

87133-36-5. 

 
Matemática Financeira 
34 horas 
 
Ementa: Juros simples e compostos. Taxa de juros. Valor atual e montante. Séries de pagamentos: 

uniforme, gradiente, perpétua e variável. Empréstimos. 

 
Bibliografia básica: 
 

 Sobrinho, Vieira, and José Dutra. Matemática financeira, 7ª edição. Atlas, 2013. VitalBook 

file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522479412 

 MATHIAS, Washington Franco; GOMES, José Maria. Matemática financeira: com mais de 600 

exercícios resolvidos e propostas. 4. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2004. 1 cd, il. 

 Neto, Assaf, and Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações, 12ª edição. Atlas, 2012. 

VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522484935 

 
Bibliografia complementar: 

 FORTUNA, Eduardo. Mercado financeiro: produtos e serviços. 14. ed. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2001. 512 p 

 Oliveira., and Gustavo Faria de. Matemática Financeira Descomplicada: para os Cursos de 

Economia, Administração e Contabilidade. Atlas, 2013. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522479863 

 CRESPO., and Antônio Arnot. Matemática Financeira Fácil - 14ª Edição. Saraiva, 2009. 

VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788502125391 
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 BRUNI., and Adriano Leal. Matemática financeira para concursos. Atlas, 2008. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522465712 

 SECURATO, José Roberto; SECURATO, José Roberto (Coord.). Testes para certificação em 

finanças: livro preparatório para certificação básica e qualificada da ANBID. São Paulo (SP): 

Saint Paul Institute of Finance, 2003. 258 p. ISBN 85-85405-07-4 

 
Organização Sistemas e Métodos 
68 horas 
 
Ementa: Organização e reorganização. Distribuição do trabalho. Processamento do trabalho. 

Aproveitamento de espaço físico. Gráficos de organização. 

 
Bibliografia básica: 
 

 CLEGG, Stewart R.; CLEGG, Stewart R. (Org.) et al. Handbook de estudos organizacionais: 

reflexões e novas direções. São Paulo (SP): Atlas, 2001. v. 2 

 CURY, Antonio. Organização e métodos: uma visão holística. 8º ed. São Paulo: 2006 

 Oliveira., and Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas, organização e métodos: uma 

abordagem gerencial, 21ª edição. Atlas, 2013. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522482115. 

 
Bibliografia complementar: 
 

 CHINELATO FILHO, João.  O&M Integrado à Informática - Uma Obra de Alto Impacto na 

Modernidade das Organizações. 14ª edição. LTC, 2011. VitalBook file. Inha Biblioteca. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2278-9 

 CARREIRA., and Dorival. Organização, Sistemas e Métodos - Ferramentas para racionalizar as 

rotinas de trabalho e a estrutura organizacional da emprsa - 2ª Edição. Saraiva, 2009. 

VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788502089204 

 CRUZ, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais: tecnologias da informação e a empresa do 

século XXI. 3ª edição. Atlas, 2003. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522465026 

 LUPORINI, Carlos E. M.; PINTO, Nelson Martins. Sistemas administrativos: uma abordagem 

moderna de O&M. São Paulo (SP): Atlas, 1992. 239 p 

 Cruz., and Tadeu. Sistemas, organização e métodos: estudo integrado orientado a processos 

de negócio sobre organizações e tecnologias da informação, 4ª edição. Atlas, 2013. VitalBook 

file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788522478347 
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Filosofia e Ética Profissional 
68 horas 
 
Ementa: Fundamentos da Filosofia, Lógica e objetividade de valores, ética e moral, sua dimensão na 

empresa e atuação gerencial.  

 

Bibliografia básica: 

 CHAUÍ, Marilena de Souza. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo (SP): Ática, 2009. 424 p., il. 

ISBN 978-85-08-08935-2 

 NETO, MÁTTAR, and João Ausgusto. Filosofia e Ética na Administração, 2ª edição. Saraiva, 

2009. VitalBook file. 

 GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia: romance da história da filosofia. São Paulo (SP): Cia das 

letras, 2002. 555 p 

 
Bibliografia complementar: 

 GALLO, Sílvio; GALLO, Sílvio (Coord.). Ética e cidadania: caminhos da filosofia (elementos para 

o ensino de filosofia). 9. ed. Campinas: Papirus, 2002. 111 p 

 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à 

filosofia. 2. ed. São Paulo (SP): Moderna, 2000 

 ARRAHER, David William. Senso crítico: do dia-a-dia às ciências humanas. São Paulo (SP): 

Pioneira Thomson Learning, 2003. xxiv, 163 p., il. ISBN 85-221-0179-5 

 ARRUDA, Maria Cecília Coutinho de; WHITAKER, Maria do Carmo; RAMOS, José Maria 

Rodriguez. Fundamentos de ética empresarial e econômica. 2. ed. São Paulo (SP): Atlas, 

2003. 201 p. ISBN 85.224.3623.1 

 NAGEL, Thomas. Uma breve introdução à filosofia. São Paulo (SP): Martins Fontes, 2001. 107 

p 

 
Economia II 
34 horas 
 
Ementa: Evolução da economia catarinense e Ciclos econômicos. Ocupação econômica. Políticas e 

estratégias de desenvolvimento. Estrutura do produto interno bruto. Distribuição espacial do PIB. 

Economia Brasileira; Povo, habitação, Produção, Distribuição e Controle. Paralelos Históricos e 

Geográficos: condições políticas, povoamento, economia. Teorias Econômicas e aplicabilidade real 

brasileira. Elementos para análise, administração do Brasil, da América latina e Mundial. 
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Bibliografia básica: 
 

 COSTA, Fernando Nogueira da. Economia em 10 lições. São Paulo (SP): Makron Books do 

Brasil, 2000. 430 p 

 REGO, J. M.; MARQUES, R. M. Economia brasileira. São Paulo (SP): Saraiva, 2000. 262 p 

 ROSSETI, and José Paschoal. Introdução à economia: livro de exercícios, 4ª edição. Atlas, 

2004. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788522465347 

 
Bibliografia complementar: 
  

 BAER, Werner. A economia brasileira. 2. ed. São Paulo (SP): Nobel, 2002. 509 p 

 MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia: princípios de micro e macroeconomia. Rio de 

Janeiro: Campus, 1999. 803 p 

 MINDLIN, Betty. Planejamento no Brasil. Tradução de Regina Schnaiderman; Mary Amazonas 

Leite de Barros. 2. ed. São Paulo (SP): Perspectiva, 1973. 187 p., il. (Coleção Debates; v. 21) 

 PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de (Org.). Manual de 

economia. 5. ed. São Paulo (SP): Saraiva, 2007. xxiv, 606 p., il. ISBN 85-02-04662-4 

 Patrick, Gremaud, Amaury, Vasconcellos, Marco Antonio Sandoval de, and Toneto, Jr. 

Rudinei. Economia brasileira contemporânea, 7ª edição. Atlas, 2013. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522479436 

 
Tópicos Especiais em Administração III 
34 horas 
 
Ementa: Disciplina aberta que visa atender um determinado assunto e, que muitas vezes não existe 

literatura a respeito, valendo-se de material extraído de revistas, jornais e noticiários, que serão 

trabalhados durante a execução do conteúdo. 

 

Bibliografia básica e complementar:  

 As bibliografias surgem a partir do tema apresentado para a busca de literaturas específicas 

que atendam as necessidades do tema. 

 

 
4º SEMESTRE: 
 
Estatística 
68 horas 
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Ementa: Arredondamento de acordo com a precisão desejada. Gráficos. Séries estatísticas. 

Preparação de dados para análise estatística. Medidas estatísticas. Separatrizes. Assimetria e curtose. 

Probabilidades. Distribuição de probabilidades. Amostragem. Testes de hipóteses. Previsões. 

Correlação. Modelos lineares. Aplicação dos softwares estatísticos com uso do computador. 

 
Bibliografia básica: 
 

 ALZINA, Rafael B.; SARRIERA, Jorge C.; MARTÍNEZ, F. Introdução à estatística: um enfoque 

informático com o pacote estatístico SPSS. Tradução de Fátima Murad. Porto Alegre: ArtMed, 

2004.  

 Valério, NOVAES, Diva, and COUTINHO, Cileda de Queiroz e Silva. Estatística para Educação 

Profissional. Atlas, 2009. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788522465767 

 LOESCH, Claudio. Probabilidade e Estatística. LTC, 2012. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2172-0 

 
Bibliografia complementar:  
 

 NAVIDI, William. Probabilidade e Estatística para Ciências Exatas. AMGH, 2012. VitalBook 

file. Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788580550740 

 ROSEN, Kenneth. Matemática Discreta e suas Aplicações, 6ª edição. ArtMed, 2010. VitalBook 

file. Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788563308399 

 ROSS, Sheldon. Probabilidade: um Curso Moderno com Aplicações, 8ª edição. Bookman, 

2010. VitalBook file. Minha Biblioteca.  http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788577806881 

 SILVA, Paulo Afonso Lopes da. Probabilidades & estatística: conceitos, modelos, aplicações 

em Excel. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2000.  

 VIEIRA, Sonia. Princípios de estatística. Revisão de Fausto Alves Barreira Filho. São Paulo (SP): 

Pioneira Thomson Learning, 2003. 

  
Administração de Recursos de Materiais e Patrimoniais I 
34 horas 
 
Ementa: Evolução de conceitos de administração de materiais. Funções e objetivos da administração 

de materiais. Locação e alcance na adm. de materiais nas organizações. Normalização e qualidade. 

Armazenamento de materiais. 
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Bibliografia básica: 
 

 BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e 

distribuição física. Tradução de Hugo T. Y. Yoshizaki. São Paulo (SP): Atlas, 1993. 

 Dias., and Marco Aurélio P.. Administração de materiais: princípios, conceitos e gestão, 6ª 

edição. Atlas, 2009. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/ 

books/9788522481712 

 Campos, ALT, Paulo Renato, and MARTINS, Petrônio Gracia. Administração de Materiais e 

Recursos Patrimoniais - 3ª edição. Saraiva, 2009. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788502089167 

 
Bibliografia complementar: 
 

 Pozo., and Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem 

logística, 6ª edição. Atlas, 2010. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788522481248 

 FRANCISCHINI, Paulino G.; GURGEL, Floriano do Amaral. Administração de materiais e do 

patrimônio. São Paulo (SP): Thomson, 2004. 310 p., il. ISBN 85- 221-0261-9 

 MEREDITH, Jack R.; SHAFER, Scott M. Administração da produção para MBAs. Porto Alegre: 

Bookman, 2002. 391 p. ISBN 0-471-29828-X. 

 ROSA, Clóvis B. Administração de material na cadeia empresarial. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2012 

 SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. Tradução 

de Maria Teresa Corrêa de Oliveira, Fábio Alher; Henrique Luiz Corrêa. 2. ed. São Paulo (SP): 

Atlas, 2002. 726 p., il. ISBN 85-224-3250-3  

 

Administração de Sistemas de Informação Gerenciais I 
68 horas 
 
Ementa: Uso estratégico da Tecnologia da informação. Administração estratégica da informação. 

Desenvolvimento de ambientes eficientes / eficazes da tecnologia da informação. Tipos e usos de 

informações. Aplicação da tecnologia da informação nas diversas áreas da empresa para obtenção de 

vantagens competitivas. 

 
Bibliografia básica: 
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 A., O'BRIEN, James, and MARAKAS, George M.. Administração de Sistemas de Informação, 

15ª Edição. AMGH, 2012. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788580551112 

 LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. Sistemas de informação com internet. 4. ed. Rio 

de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 1999. 389 p 

 STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas de informação: uma 

abordagem gerencial. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2002. 496 p 

 
Bibliografia complementar: 
 

 BEDÊ, Marco Aurélio; BEDÊ, Marco Aurélio (Coord.). A informatização nas MPES paulistas. 

São Paulo (SP): SEBRAE, 2003. 52 p 

 FRIEDFERTIG, M.; WEST, G. Especulador eletrônico. São Paulo (SP): Makron Books do Brasil, 

2000. 178 p 

 LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. Sistemas de informação gerenciais: 

administrando a empresa digital. Tradução de Arlete Simille Marques; Revisão de Érico Veras 

Marques, Belmiro N. João. 5. ed. São Paulo (SP): Pearson Education: Prentice Hall, 2004. xx, 

562 p., il. ISBN 85-87918-39-7 

 MAÑAS, Antonio Vico. Administração de sistemas de informação. 3. ed. São Paulo (SP): Érica, 

2002. xiv, 282, il. ISBN 85-7194-635-3 

 CRUZ, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais: tecnologias da informação e a empresa do 

século XXI. 2. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2002. 249 p. http://online.minhabiblioteca.com.br/ 

books/9788522465026 

 
Administração Mercadológica I 
68 horas 
 
Ementa: Evolução do conceito de Marketing. História do Pensamento Mercadológico. Sistemas de 

Marketing. 

 
Bibliografia básica: 

 KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e 

controle. Tradução de Ailton Bomfim Brandão. 5. ed. São Paulo (SP): Atlas, 1998. 725 p., il. 

ISBN 85-224-1825-X. 

 Malhotra, Naresh. Planos de marketing, 1ª edição. Saraiva, 2009. VitalBook file. Minha 

Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788502206700 
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 Rocha, Angela. Marketing: teoria e prática no Brasil, 2ª edição. Atlas, 2008. VitalBook 

file. Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522470105 

 
Bibliografia complementar: 
  

 Luiz, CHIUSOLI, Cláudio, and IKEDA, Ana Akemi. Sistema de informação de marketing (SIM): 

ferramenta de apoio com aplicações à gestão empresarial. Atlas, 2010. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522471522 

 Duda, PINHEIRO,, and GULLO, José. Fundamentos de marketing: suporte às estratégias de 

negócios das empresas. Atlas, 2011. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/ 

books/9788522474387 

 Casas, Las, and Alexandre Luzzi. Marketing de Serviços, 6ª edição. Atlas, 2012. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522483143 

 Gracioso, Francisco. Marketing : o sucesso em 5 movimentos. Atlas, 2005. VitalBook 

file.Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522472451 

 SANDHUSEN, RICHARD. Marketing básico, 3ª edição. Saraiva, 2006. VitalBook file. Minha 

Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788502107533 

 
Estrutura e Análise de Balanços 
68 horas 
 

Ementa: Uso da informação contábil pela Administração. Estrutura das Demonstrações financeiras. 

Instrumental; Básico de Análise. Análise e interpretação Econômico-financeira. 

 

Bibliografia básica: 
 

 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de balanços. 7. ed. São Paulo (SP): Atlas, 1998. 225 p 

 MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade empresarial. 3. 

ed. São Paulo (SP): Atlas, 2006. 306 p., il. ISBN 85-224-4068--9. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478002 

 SOUZA, Acilon Batista de. Contabilidade de empresas comerciais. São Paulo (SP): Atlas, 2002. 

317 p., il. ISBN 85-224-3086-1. http://online.minhabiblioteca.com.br/ books/9788522472536 

 
Bibliografia complementar:  
 

 ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-financeiro. 

7. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2002 
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 KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. A estratégia em ação. 19. ed. Rio de Janeiro: Campus, 

2004. 344 p. ISBN 85.352.0149.1. 

 NEVES, Silvério das; VICECONTI, Paulo Eduardo Vilchez. Contabilidade básica. 12. ed. São 

Paulo (SP): Frase, 2004. 516 p., il. ISBN 85-87065-46-7 

 OLIVEIRA, Luís Martins de; PEREZ JÚNIOR, José Hernandez; SILVA, Carlos Alberto dos Santos. 

Controladoria estratégica. 4. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2007. 245 p., il. ISBN 85-224-4567-7. 

 Hernandez, PEREZ JUNIOR, José, and BEGALLI, Glaucos Antonio. Elaboração e Análise das 

Demonstrações Contábeis, 4ª edição. Atlas, 2009. VitalBook file.  

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522469925 

 
Tópicos Especiais em Administração IV 
34 horas 
 
Ementa: Disciplina aberta que visa atender um determinado assunto e que muitas vezes não existe 

literatura a respeito, valendo-se de material extraído de revistas, jornais e noticiários, que serão 

tratados durante a execução do conteúdo. 

 

Bibliografia básica e complementar:  

 As bibliografias surgem a partir do tema apresentado para a busca de literaturas específicas 

que atendam as necessidades do tema. 

 
 
5º SEMESTRE: 
 
Administração de Recursos Humanos I 
68 horas 
 
Ementa: As organizações e a administração de pessoal. Evolução da administração de pessoal. 

Funções administrativas e operacionais de administração de pessoal. Desafios da gestão de pessoal. 

 
Bibliografia básica: 

 BOHLANDER, George; SNELL, Scott A.; SHERMAN, Arthur. Administração de recursos 

humanos. Tradução de Maria Lúcia G. Leite Rosa; Revisão de Flávio Bressan. São Paulo (SP): 

Pioneira Thomson Learning, 2005. xxvi, 547 p., il. ISBN 5-221-0317-8 

 CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 7. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2002. 525 p 

 TOLEDO, Flávio de. Administração de pessoal: desenvolvimento de recursos humanos. 7. ed. 

São Paulo (SP): Atlas, 1989. 261 p. 
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Bibliografia complementar: 
 

 FRANÇA, Ana Cristina Limongi. Práticas de Recursos Humanos. PRH. Conceitos, Ferramentas 

e Procedimentos. 1ª. Edição, 9ª. Reimpressão. São Paulo, Atlas, 2013. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478507 

 REIS., and Germano Glufke. Avaliação 360 graus: um instrumento de desenvolvimento 

gerencial, 3ª edição. Atlas, 2010. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/ 

books/9788522469802 

 LUCENA, Maria. Planejamento de recursos humanos. Atlas, 2012. VitalBook file. Minha 

Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522468188 

 SERSON, José. Curso básico de administração de pessoal. 6ª ed. São Paulo (SP): LTr, 1980. 

497 p 

 "FLIPPO, Edwin Bly. Princípios de administração de pessoal. Tradução de Auriphebo Berrance 

Simões. 2. ed. São Paulo (SP): Atlas, 1980. v. 1, il." 

 
Administração de Recursos de Materiais e Patrimoniais II 
68 horas 
 
Ementa: Logística. A função compra. 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: 

 BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e 

distribuição física. Tradução de Hugo T. Y. Yoshizaki. São Paulo (SP): Atlas, 1993. 

 Campos, ALT, Paulo Renato, and MARTINS, Petrônio Gracia. Administração de Materiais e 

Recursos Patrimoniais - 3ª edição. Saraiva, 2009. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788502089167 

 BALLOU., and Ronald H.. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística Empresarial, 5ª 

edição. Bookman, 2011. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788560031467 

 
Bibliografia complementar: 
 

 ROSA, Clóvis B. Administração de material na cadeia empresarial, Rio de Janeiro. 

Qualitymark,2012 
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 ARNOLD, J. R. Tony. Administração de materiais: uma introdução. São Paulo (SP): Atlas, 1999. 

521 p. 

 DAVIS, Mark M.; AQUILANO, Nicholas J.; CHASE, Richard B. Fundamentos da administração 

da produção. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 1 cd, il. ISBN 85-7307-524-4 

 FRANCISCHINI, Paulino G.; GURGEL, Floriano do Amaral. Administração de materiais e do 

patrimônio. São Paulo (SP): Thomson, 2004. 310 p., il. ISBN 85-221-0261-9 

 Pozo., and Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem 

logística, 6ª edição. Atlas, 2010. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788522481248 

 SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. Tradução 

de Maria Teresa Corrêa de Oliveira, Fábio Alher; Henrique Luiz Corrêa. 2. ed. São Paulo (SP): 

Atlas, 2002. 726 p., il. ISBN 85-224-3250-3. 

 
Administração de Sistemas de Informação Gerenciais II 
34 horas 
 

Ementa: Aplicação da tecnologia da informação nas diversas áreas da empresa para obtenção de 

vantagens competitivas. 

 
Bibliografia básica: 
 

 Cruz, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais: tecnologias da informação e a empresa do 

século XXI, 3ª edição. Atlas, 2003. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/ 

books/9788522465026 

 MAÑAS, Antonio Vico. Administração de sistemas de informação. 3. ed. São Paulo (SP): Érica, 

2002. xiv, 282, il. ISBN 85-7194-635-3 

 Oliveira., and Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de informações gerenciais: 

estratégicas, táticas, operacionais, 15ª edição. Atlas, 2012. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522479375 

 
Bibliografia complementar:  
 

 STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas de informação: uma 

abordagem gerencial. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2002. 496 p. 

 BEDÊ, Marco Aurélio; BEDÊ, Marco Aurélio (Coord.). A informatização nas MPES paulistas. 

São Paulo (SP): SEBRAE, 2003. 52 p 
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 KROENKE., and David M.. Sistemas de informação gerenciais - 1ª Edição. Saraiva, 2008. 

VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788502183704 

 FRIEDFERTIG, M.; WEST, G. Especulador eletrônico. São Paulo (SP): Makron Books do Brasil, 

2000. 178 p 

 LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. Sistemas de informação com internet. 4. ed. Rio 

de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 1999. 389 p. 

 
Administração Mercadológica II 
68 horas 
 
Ementa: Tipos de mercados. Segmentação de mercado. Comportamento de consumidor. Composto 

de marketing. A gestão mercadológica. 

 
Bibliografia básica: 
 

 AAKER., and David A.. Administração Estratégica de Mercado, 9ª Edição. Bookman, 2012. 

VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788540701588 

 Malhotra, Naresh. Planos de marketing, 1ª edição. Saraiva, 2009. VitalBook file. Minha 

Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788502206700 

 KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e 

controle. Tradução de Ailton Bomfim Brandão. 5. ed. São Paulo (SP): Atlas, 1998. 725 p., il. 

ISBN 85-224-1825-X 

 
Bibliografia complementar: 
 

 HOOLEY, Graham J.; SAUNDERS, John A.; PIERCY, Nigel F. Estratégia de marketing e 

posicionamento competitivo. 2. ed. São Paulo (SP): Prentice-Hall do Brasil, 2001. 423 p. ISBN 

85-87918-52-4 

 COBRA., and Marcos. ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING, 2ª edição. Atlas, 2011. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478033 

 SIQUEIRA, Antonio Carlos Barroso de. Segmentação de mercados industriais. São Paulo (SP): 

Atlas, 2000. 233 p. ISBN 85-224-2348-5 

 Casas, Las, and Alexandre Luzzi. Administração de Marketing: Conceitos, Planejamento e 

Aplicações à Realidade Brasileira. Atlas, 2006. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522483075 
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 Rocha, Angela. Marketing: teoria e prática no Brasil, 2ª edição. Atlas, 2008. VitalBook file. 

Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522470105 

 

Administração Financeira e Orçamentária I 

68 horas 
 
Ementa: Conceitos básicos. Significado e objetivo da administração financeira. Administração do 

Ativo circulante. Administração do passivo circulante. Registros orçamentários e registros contábeis. 

 
Bibliografia básica: 

 HOJI., and Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira 

aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial, 10ª edição. Atlas, 2012. VitalBook 

file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788522456208 

 Souza., and Acilon Batista de. Curso de administração financeira e orçamento: princípios e 

aplicações. Atlas, 2014. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788522485642 

 ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade intermediária: de acordo com as novas 

exigências do MEC para o curso de Ciências Contábeis: textos, exemplos e exercícios 

resolvidos. 2. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2006. 235 p., il. ISBN 85-224-3850-1. 

 
 
Bibliografia complementar: 

 HELFERT, Erich A. Técnicas de análise financeira: um guia prático para medir o desempenho 

dos negócios . 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 411 p. 

 MATARAZZO, Dante Carmine. Análise financeira de balanços: abordagem básica e gerencial. 

6. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2003. 

 WESTON, J. Fred; BRIGHAM, Eugene F. Fundamentos da administração financeira. 10. ed. São 

Paulo (SP): Makron Books do Brasil, 2004. 1030 p. 

 STEPHEN, ROSS,, WESTERFIELD, Randolph, JORDAN, Bradford D., and LAMB, Roberto. 

Fundamentos de Administração Financeira, 9th Edition. AMGH, 2013. VitalBook file 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552256 

 A., ROSS, Stephen, WESTERFIELD, Randolph W., and JORDAN, Bradford D.. Administração 

Financeira, 8ª edição. ArtMed, 2010. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/ 

books/9788580550191 

 
Tópicos Avançados em Administração I 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522470105
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34 horas 
 

Ementa: Disciplina aberta que visa atender um determinado assunto e que muitas vezes não existe 

literatura a respeito, valendo-se de material extraído de revistas, jornais e noticiários, que serão 

tratados durante a execução do conteúdo. 

  

Bibliografia básica e complementar:  

 As bibliografias surgem a partir do tema apresentado para a busca de literaturas específicas 

que atendam as necessidades do tema. 

 
 
6º SEMESTRE: 
 
Análise Organizacional 
68 horas 
 
Ementa: Estrutura, Estratégia, Tecnologia e Ambiente Externo; Metodologia para análise 

organizacional.  

 

 Bibliografia básica:  

 Oliveira., and Djalma de Pinho Rebouças de. Estrutura organizacional: uma abordagem para 

resultados e competitividade, 3ª edição. Atlas, 2014. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522485888 

 Quadros, SEIFFERT, Peter, and COSTA, João Alípio da Silva. Estruturação organizacional: 

planejando e implantando uma nova estrutura. Atlas, 2007. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522470075 

 DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. Rio de 

Janeiro: Campus, 2002. 299 p 

Bibliografia complementar:  

 de, Araújo, Luis César Gonçalves, Torres, Adriana Amadeu Garcia, and Martines, Simone 

Silva. Gestão de processos: melhores resultados e excelência organizacional, 1ª edição. Atlas, 

2011. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522484881 

 ADIZES, Ichak. Os ciclos de vida das organizações: como e por que as empresas crescem e 

morrem e o que fazer a respeito. 3. ed. São Paulo (SP): Pioneira, 2002. 379 p 
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 OLIVEIRA., and Marco Antonio. Comportamento Organizacional para Gestão de Pessoas. 

Saraiva, 2010. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788502108950 

 CARREIRA., and Dorival. Organização, Sistemas e Métodos - Ferramentas para racionalizar as 

rotinas de trabalho e a estrutura organizacional da emprsa - 2ª Edição. Saraiva, 2009. 

VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/ books/9788502089204 

 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e 

práticas. 20. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2004. 335 p.,  il. ISBN 85-224-3674-6 

 
Administração de Recursos Humanos II 
68 horas 
 
Ementa: Responsabilidade social das organizações. Significado do Trabalho. Novos paradigmas de 

cargos e salários. Outplacement. Educação e Treinamento. Cenários futuros. 

 
Bibliografia básica: 

 BERGAMINI, Cecília Whitaker; BERALDO, Deobel Garcia Ramos. Avaliação de desempenho 

humano na empresa. 4. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2010. 290 p., il. ISBN 978-85-224-0370-7 

 BOOG, Gustavo Grüneberg; BOOG, Gustavo Grüneberg (Coord.). Manual de treinamento e 

desenvolvimento. São Paulo (SP): Makron Books do Brasil, 2001. 

 CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos. 7. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2002 

 
Bibliografia complementar: 
 

 BOHLANDER, George; SNELL, Scott A.; SHERMAN, Arthur. Administração de recursos 

humanos. Tradução de Maria Lúcia G. Leite Rosa; Revisão de Flávio Bressan. São Paulo (SP): 

Pioneira Thomson Learning, 2005. xxvi, 547 p., il. ISBN 85-221-0317-8. 

 REIS., and Germano Glufke. Avaliação 360 graus: um instrumento de desenvolvimento 

gerencial, 3ª edição. Atlas, 2010. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788522469802 

 José, FIDELIS, Gilson, and BANOV, Márcia Regina. Gestão de Recursos Humanos - Tradicional 

e Estratégica, 2nd Edition. Erica, 2007. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/ 

books/9788536505589 

 FIDELIS., and Gilson José. Gestão de Pessoas - Rotinas Trabalhistas e Dinâmicas do 

Departamento de Pessoal, 3rd Edition. Erica, 2014. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788536505145 
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 Dave, ULRICH ,, YOUNGER , Jon, BROCKBANK , Wayne, and ULRICH, Mike. RH de Dentro para 

Fora: Seis Competências para o Futuro da Área de Recursos Humanos. Bookman, 2013. 

VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788582600849 

 
 
Administração Financeira e Orçamentária II 
68 horas 
 
Ementa: Fontes de recursos a longo prazo; Política de Dividendos; Formação de preços de venda; 

Papéis 

 
Bibliografia básica: 

 GROPPELLI, A. A.; NIKBAKHT, Ehsan. Administração financeira. 3. ed. São Paulo (SP): Saraiva, 

2002. 535 p. 

 Hoji., and Masakazu. Administração Financeira Na Prática: Guia Para Educação Financeira 

Corporativa E Gestão Financeira Pessoal, 4ª edição. Atlas, 2012. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522481965 

 Assaf, Neto, Alexandre, and lima, Fabiano Guasti. Fundamentos de Administração Financeira, 

2ª edição. Atlas, 2014. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/ 

books/9788522488018 

 
Bibliografia complementar: 
 

 HELFERT, Erich A. Técnicas de análise financeira: um guia prático para medir o desempenho 

dos negócios . 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 411 p 

 WHARTON SCHOOL; WHARTON SCHOOL; ASSUMPÇÃO FILHO, Milton Mira de (Ed.). 

Dominando finanças. São Paulo (SP): Makron Books do Brasil, 2001. 

 MB- MARION, José Carlos. Contabilidade Introdutória, São Paulo:  São Atlas,2007 

 MATARAZZO, Dante Carmine. Análise financeira de balanços: abordagem básica e gerencial. 

6. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2003. 

 WESTON, J. Fred; BRIGHAM, Eugene F. Fundamentos da administração financeira. 10. ed. São 

Paulo (SP): Makron Books do Brasil, 2004. 1030 p. 

 
Administração da Produção 
68 horas 
 
Ementa: Histórico, conceitos e estrutura da administração da produção. Sistemas de produção, 

planejamento e controle da produção. 
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Bibliografia Básica: 

 David G. Penof, Edson C. de Melo e Nelson Ludovico (org.) Gestão de produção e logística - 1a 

Edição. Ed. Saraiva, 2013. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788502201958/page/1 

 VENANZI, Délvio; SILVA, Orlando Roque da. Gerenciamento da Produção e Operações. LTC, 

2013. VitalBook file. Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-

216-2460-8 

 SLACK, Nigel; JOHNSTON, R. S. Administração da Produção. São Paulo: Atlas. 

Bibliografia Complementar: 

 CORREA, Luiz Henrique - Planejamento, programação e controle da produção MRP II/ERP: 

conceitos, uso e implantação – São Paulo, Atlas 2001.  

 DAVIS, Mark M. et al. Fundamentos da Administração da Produção – 3ª Edição – Ed. 

Bookman – 2001. 

 Antunes, Junico. Sistemas de Produção: Conceitos e Práticas para Projetos e Gestão da 

Produção Enxuta. Bookman, 2011. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788577802494 

 MEREDITH, J. Administração da Produção para Mbas. São Paulo: Bookman. 

 TUBINO, Dalvio F. Manual de Planejamento e Controle da Produção, 2ª ed. São Paulo: Atlas, 

1999. 

 
Direito Empresarial 
34 horas 
 
Ementa: Aspectos teóricos e práticos do Direito Empresarial. Direito comercial frente ao contexto 

brasileiro e internacional. O Código Civil. Lei das sociedades Anônimas. Lei de Falências. Novas 

tendências do direito comercial. O Código do Consumidor. 

 
Bibliografia Básica: 

 DOWER, NÉLSON G. BASSIL.  Instituições de direito público e privado. São Paulo: 1995. [12x, 

342-D746i]  

 NEGRÃO., and Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado, 5ª Edição. Saraiva, 2013. 

VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788502213562 

 Silva., and Gladston Gomes Mamede Da. Direito Empresarial Brasileiro (v. 5), 2ª edição. Atlas, 

2014. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788522490028 
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Bibliografia Complementar: 

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 

1988. Atualizada até a Emenda Constitucional n° 42, de 19-12-2003, acompanhada de novas 

notas remissivas e dos textos integrais das Emendas Constitucionais e das Emendas 

Constitucionais de Revisão. 33. ed. São Paulo (SP): Saraiva, 2004. 386 p. (Coleção Saraiva de 

legislação). ISBN 85-02-04645-4 

 DINIZ, MARIA HELENA Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil [3x, 342.81-

D585cd]  

 SANCHEZ., and Alessandro. Coleção saberes do direito; vol. 27 - Direito empresarial I : teoria 

geral do direito empresarial, concorrência e propriedade intelectual, 1ª Edição.. Saraiva, 

2012. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788502177314 

 TOMAZETTE., and Marlon. Curso de direito empresarial: títulos de crédito, (v. 2), 3ª edição. 

Atlas, 2012. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788522474578 

 GUSMÃO., and Mônica. Lições de Direito Empresarial, 11ª edição. Forense, 2012. VitalBook 

file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-4553-4 

 
Tópicos Avançados em Administração II 
34 horas 
 
Ementa: Disciplina aberta que visa atender um determinado assunto e que muitas vezes não existe 

literatura a respeito, valendo-se de material extraído de revistas, jornais e noticiários, que serão 

tratados durante a execução do conteúdo. 

 
Bibliografia básica e complementar:  

 As bibliografias surgem a partir do tema apresentado para a busca de literaturas específicas 

que atendam as necessidades do tema. 

 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

100 horas 

Ementa: A disciplina permitirá ao estudante a aplicação dos conhecimentos teóricos em ambientes 

empresariais, devidamente orientado por docentes titulares das disciplinas com abrangência nas 

áreas básicas empresariais, envolvendo planejamento, análise e interpretação de dados, informações, 

sugestões e recomendações que deverão compor o relatório final, apresentando as ações 

desenvolvidas. 
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Bibliografias básica e complementar:  

 Serão utilizadas bibliografias definidas pelo docente-orientador da disciplina correspondente 

à formação profissional do discente. 

 
 
7º SEMESTRE: 
 
Administração Financeira e Orçamentária III 
68 horas 
 
Ementa: Orçamento operacional; Orçamento econômico financeiro; Orçamento de investimentos; 

Execução orçamentaria; Análise Contábil financeira. 

 
Bibliografia Básica: 

 GROPPELLI, A. A.; NIKBAKHT, Ehsan. Administração financeira. 3. ed. São Paulo (SP): Saraiva, 

2002. 535 p. 

 Hoji., and Masakazu. Administração Financeira Na Prática: Guia Para Educação Financeira 

Corporativa E Gestão Financeira Pessoal, 4ª edição. Atlas, 2012. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522481965 

 Assaf, Neto, Alexandre, and lima, Fabiano Guasti. Fundamentos de Administração Financeira, 

2ª edição. Atlas, 2014. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/ 

books/9788522488018 

 
Bibliografia Complementar: 

 HELFERT, Erich A. Técnicas de análise financeira: um guia prático para medir o desempenho 

dos negócios . 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. 411 p 

 WHARTON SCHOOL; WHARTON SCHOOL; ASSUMPÇÃO FILHO, Milton Mira de (Ed.). 

Dominando finanças. São Paulo (SP): Makron Books do Brasil, 2001. 

 MB- MARION, José Carlos. Contabilidade Introdutória, São Paulo:  São Atlas,2007 

 MATARAZZO, Dante Carmine. Análise financeira de balanços: abordagem básica e gerencial. 

6. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2003. 

 WESTON, J. Fred; BRIGHAM, Eugene F. Fundamentos da administração financeira. 10. ed. São 

Paulo (SP): Makron Books do Brasil, 2004. 1030 p. 

 
Administração de Sistemas de Informação Gerenciais III 
68 horas 
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Ementa: Tipos e usos de informação. Sistemas especialistas. Sistemas de apoio à decisão. Sistemas 

executivos. Tópicos em gerenciamento de sistemas: integração, segurança, controle. O futuro da 

tecnologia da informação. 

 
Bibliografia Básica: 

 Cruz, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais: tecnologias da informação e a empresa do 

século XXI, 3ª edição. Atlas, 2003. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/ 

books/9788522465026 

 MAÑAS, Antonio Vico. Administração de sistemas de informação. 3. ed. São Paulo (SP): Érica, 

2002. xiv, 282, il. ISBN 85-7194-635-3 

 Oliveira., and Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de informações gerenciais: 

estratégicas, táticas, operacionais, 15ª edição. Atlas, 2012. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522479375 

 
Bibliografia complementar:  
 
 

 STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas de informação: uma 

abordagem gerencial. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 2002. 496 p. 

 BEDÊ, Marco Aurélio; BEDÊ, Marco Aurélio (Coord.). A informatização nas MPES paulistas. 

São Paulo (SP): SEBRAE, 2003. 52 p 

 KROENKE., and David M.. Sistemas de informação gerenciais - 1ª Edição. Saraiva, 2008. 

VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788502183704 

 FRIEDFERTIG, M.; WEST, G. Especulador eletrônico. São Paulo (SP): Makron Books do Brasil, 

2000. 178 p 

 LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. Sistemas de informação com internet. 4. ed. Rio 

de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 1999. 389 p. 

 
Planejamento Estratégico e Política de Negócios 
68 horas 
 
Ementa: Estratégia: abrangência e aplicação nos negócios. O processo do planejamento estratégico. 

Ferramentas auxiliares no desenvolvimento e implementação da estratégia. Conexão da estratégia 

com o desempenho da empresa. 

 
Bibliografia Básica: 
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 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e 

práticas. 20. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2004. 335 p., il. ISBN 85-224-3674-6. 

 Fernandes, Pereira, Maurício, and Kich, Juliane Ines Di Francesco. Planejamento estratégico: 

os pressupostos básicos para uma implantação eficaz (V.2). Atlas, 2011. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522481255 

 MATIAS-PEREIRA., and José. Curso de administração estratégica: foco no planejamento 

estratégico. Atlas, 2010. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788522473045 

 
Bibliografia Complementar: 
 

 Fernandes, Pereira, Maurício, and Beppler, Mônica Külkamp. Planejamento estratégico: a 

contribuição da cultura organizacional para o processo de implementação da estratégia. 

Atlas, 2013. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478125 

 LUCENA., and Maria Diva da Salete. Planejamento estratégico e gestão do desempenho para 

resultados. Atlas, 2012. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788522473595 

 Américo, Fischmann, Adalberto, and Almeida, Martinho Isnard Ribeiro de. Planejamento 

estratégico na prática, 2ª edição. Atlas, 1991. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522481545 

 Almeida., and Martinho Isnard Ribeiro de. Manual de planejamento estratégico: 

desenvolvimento de um plano estratégico com a utilização de planilhas Excel, 3ª edição. 

Atlas, 2010. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788522481316 

 Müller., and Cláudio José. Planejamento estratégico, indicadores e processos: uma 

integração necessária. Atlas, 2013. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/ 

books/9788522482894 

 
Projetos de Empresas I 
68 horas 
 

Ementa: A micro e a pequena empresa; Legislação específica; os programas de apoio, suporte e 

desenvolvimento; os programas de incentivo; o projeto de desenvolvimento estrutural. 

 
Bibliografia Básica: 
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 Maximiano., and Antonio Cesar Amaru. Administração de projetos: como transformar ideias 

em resultados, 4ª edição. Atlas, 2012. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/ 

books/9788522475858 

 SABBAG., and Paulo Yazigi. Gerenciamento de Projetos e Empreededorismo. Saraiva, 2009. 

VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788502089242 

 DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo (SP): Cultura, 2003 

 
Bibliografia Complementar: 

 ASSUMPÇÃO FILHO, Milton Mira de (Ed.). Dominando os mercados globais. Tradução de 

Cláudio Ribeiro de Lucinda; Revisão de Jean Jacques Salim. São Paulo (SP): Makron Books, 

2001. xx, 328 p. ISBN 85-346-1275-7. 

 BERNARDI, Luiz Antonio. Política e formação de preços: uma abordagem competitiva 

sistêmica e integrado. 2. ed. São Paulo (SP): Atlas, 1998. 355 p. 

 BIRLEY, Sue; MUZYKA, Daniel F. Dominando os desafios do empreendedor. São Paulo (SP): 

Pearson Education : Prentice Hall, 2004. 334 p., il. (Financial Times). ISBN 85-346-1274-9. 

 CHIAVENATO, Idalberto; MATOS, Francisco Gomes de. Visão e ação estratégica. 2. ed. São 

Paulo (SP): Prentice-Hall do Brasil, 2002. 159 p. ISBN 85-87918-08-7. 

 TACHIZAWA, Takeshy; REZENDE, Wilson. Estratégia empresarial: tendências e desafios-um 

enfoque na realidade brasileira. São Paulo (SP): Makron Books do Brasil, 2002. 193 p. 

 
Análise de Demonstrações Contábeis 
34 horas 
 
Ementa: Análise contábil pela administração; Estrutura e análise das demonstrações financeiras; 

Instrumental de análise. Análise e interpretações Econômico - financeiras. 

 
Bibliografia Básica: 

 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de balanços. 7. ed. São Paulo (SP): Atlas, 1998. 

 Marion., and José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade empresarial, 

7ª edição. Atlas, 2013. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 

9788522478002 

 de, Oliveira, Luís Martins, Perez Jr., José Hernandez Silva, and Santos, Carlos Alberto dos. 

Controladoria Estratégica: Textos e Casos Práticos com Solução, 10ª edição. Atlas, 2014. 

VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788522489497 
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Bibliografia Complementar: 

 ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-financeiro. 

7. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2002. 

 CATELLI, Armando (Coord.). Controladoria: uma abordagem da gestão econômica: GECON. 2. 

ed. São Paulo (SP): Atlas, 2007. 

 KAPLAN, Robert S. O balanced scorecard: gerenciando a performance futura. Belo Horizonte: 

MindQuest, [199_?]. (Harvard Business School Publishing). (vídeo) 

 KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. A estratégia em ação. 19. ed. Rio de Janeiro: Campus, 

2004. 344 p. ISBN 85.352.0149.1. 

 SILVA, José Pereira da. Análise financeira das empresas. 6. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2004. 

535 p. 

 
Tópicos Avançados em Administração III 
34 horas 
 

Ementa: Disciplina aberta que visa atender um determinado assunto e que muitas vezes não existe 

literatura a respeito, valendo-se de material extraído de revistas, jornais e noticiários, que serão 

tratados durante a execução do conteúdo. 

 

Bibliografia básica e complementar:  

 As bibliografias surgem a partir do tema apresentado para a busca de literaturas específicas 

que atendam as necessidades do tema. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

100 horas 

Ementa: A disciplina permitirá ao estudante a aplicação dos conhecimentos teóricos em ambientes 

empresariais, devidamente orientado por docentes titulares das disciplinas com abrangência nas 

áreas básicas empresariais, envolvendo planejamento, análise e interpretação de dados, informações, 

sugestões e recomendações que deverão compor o relatório final, apresentando as ações 

desenvolvidas. 

Bibliografias básica e complementar:  

 Serão utilizadas bibliografias definidas pelo docente-orientador da disciplina correspondente 

à formação profissional do discente. 
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8º SEMESTRE: 
 
Gestão de Pequenos Negócios 
34 horas 
 
Ementa: Gestão de negócios. Técnicas de gestão de micro e pequenas empresas. A certificação 

organizacional. Padrões de qualidade em serviços. A manutenção do mercado e atenção ao cliente. 

 

 Bibliografia Básica:  
 

 DOLABELA, Fernando. O segredo de Luisa: uma ideia, uma paixão e um plano de negócios: 

como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. Rio de Janeiro: Sextante, 2008. 299 p., 

il. ISBN 85-7542-338-7 

 DORNELAS., and José. Empreendedorismo - Transformando Ideias em Negócios, 5ª edição. 

LTC, 2013. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2512-

4/epubcfi/6/2 

 JR., ROBLES, and Antonio. CUSTOS DA QUALIDADE, 2ª edição. Atlas, 2008. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522474165 

 
Bibliografia Complementar: 
 

 DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo (SP): Cultura, 2003 

 SANTOS, Edno Oliveira dos. Administração financeira da pequena e média empresa. São 

Paulo (SP): Atlas, 2001. 252 p. ISBN 85.224.2692.9 

 DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e 

princípios. 6. ed. São Paulo (SP): Pioneira, 2000. 378 p. 

 MATARAZZO, Dante Carmine. Análise financeira de balanços: abordagem básica e gerencial. 

6. ed. São Paulo (SP): Atlas, 2003. 

 SILVA., and Edson Cordeiro da. Contabilidade empresarial para gestão de negócios: guia de 

orientação fácil e objetivo para apoio e consulta de executivos. Atlas, 2008. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466412 

 MB-ROBLES JUNIR, Antônio. Custos da qualidade: aspectos econômicos da gestão, qualidade 

e da gestão ambiental. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 
Projetos de Empresas II 
68 horas 
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Ementa: Desenvolver projetos de organizações. Projetar implantação e previsões / simulações. 

Estruturação de empresas. 

 
Bibliografia Básica: 
 

 DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. Rio de 

Janeiro: Campus, 2002. 299 p. 

 Américo, Fischmann, Adalberto, and Almeida, Martinho Isnard Ribeiro de. Planejamento 

estratégico na prática, 2ª edição. Atlas, 1991. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522481545 

 Almeida., and Martinho Isnard Ribeiro de. Manual de planejamento estratégico: 

desenvolvimento de um plano estratégico com a utilização de planilhas Excel, 3ª edição. 

Atlas, 2010. VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788522481316 

 
Bibliografia Complementar: 

 DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo (SP): Cultura, 2003. 275 p. 

 BUARQUE, Cristóvam; OCHOA, Jugo Javier (Colab.). Avaliação econômica de projetos: uma 

apresentação didática. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 266 p. 

 DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e 

princípios. 6. ed. São Paulo (SP): Pioneira, 2000. 378 p. 

 FILION, Louis Jacques; DOLABELA, Fernando. Boa idéia! e agora?: plano de negócio, o 

caminho seguro para criar e gerenciar sua empresa. São Paulo (SP): Cultura, 2004. 344 p. 

ISBN 85-293-0058-0. 

 KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. A estratégia em ação. 19. ed. Rio de Janeiro: Campus, 

2004. 344 p. ISBN 85.352.0149.1. 

 
Administração de Vendas 
68 horas 
 
Ementa: As vendas e o negócio. Motivação e liderança em vendas. Organização e estruturação do 

corpo de vendas. Planejamento e controle de vendas. 

 
Bibliografia Básica:  

 Casas, Las, and Alexandre Luzzi. Administração de vendas, 8ª edição. Atlas, 2005. VitalBook 

file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522483129 

 e, CASTRO, Luciano Thomé, and NEVES, Marcos Fava. Administração de vendas: 
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planejamento, estratégia e gestão. Atlas, 2005. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522464876 

 KOTLER, Philip. Administração de Marketing. São Paulo. Atlas, 1998    

 
Bibliografia Complementar:  

 Rocha, Angela. Marketing: teoria e prática no Brasil, 2ª edição. Atlas, 2008. VitalBook file. 

Minha Biblioteca. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522470105 

 COBRA., and Marcos. ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING, 2ª edição. Atlas, 2011. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478033 

 DAY, George S. A empresa orientada para o mercado: compreender, atrair e manter clientes 

valiosos. Porto Alegre: Bookman, 2004. 265 p. ISBN 85-7307-811-1. 

 Casas, Las, and Alexandre Luzzi. Marketing de Serviços, 6ª edição. Atlas, 2012. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788522483143 

 SIQUEIRA, Antonio Carlos Barroso de. Segmentação de mercados industriais. São Paulo (SP): 

Atlas, 2000. 233 p. ISBN 85-224-2348-5. 

 
Espanhol Técnico 
68 horas 
 
Ementa: Estruturas gramaticais de nível básico e intermediário. Leitura e compreensão de textos da 

área técnica de administração e iniciação à correspondência comercial. Vocabulário e estruturas 

elementares aplicadas a situações da vida cotidiana dos negócios voltados para o Mercosul. 

 
Bibliografia Básica: 
 

 SIERRA, Teresa V. Espanhol instrumental. 3ª ed. Curitiba: Ibpex, 2008. 

 NADIN, Odair L.; LUGLI, Viviane C. P. O espanhol como língua estrangeira: reflexões teóricas e 

propostas didáticas. Campinas/SP: Mercado de letras, 2013. 

 KINDRSLEY, Dorling. Guia de conversação ilustrado espanhol. São Paulo: Publifolha, 2009. 

 
Bibliografia Complementar: 

 SEDYCIAS, João (organizador). O ensino do espanhol no Brasil: presente, passado, futuro. São 

Paulo: Parábola 

 MASIP, Vicente. Gramática espanhola para brasileños. São Paulo: Parábola 

 KATAN-IBARRA, Juan. Espanhol para brasileiros. 2ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2005. 
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 PETROW, Jenny; TOMBOUTS, Sakia G. Conversação em espanhol sem mistério. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Alta BookS 

 SIERRA, Teresa V. Espanhol: a prática profissional do idioma. Curitiba: Ibpex, 2009. 

 
 
Gestão da Tecnologia e da Inovação 
68 horas 
 
Ementa: A pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Técnicas de gestão tecnológica. 

Inovação e manutenção industrial. As estratégias de atuação em diferentes mercados frente à 

tecnologia e a inovação. 

 

Bibliografia Básica:  

 Cruz, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais: tecnologias da informação e a empresa do 

século XXI, 3ª edição. Atlas, 2003. 

 OKAMURA., and Marcos. Coleção Resposta Certa 7 - Informática, 1ª edição. Saraiva, 2009. 

VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788502144170 

 MATTOS., and João Roberto Loureiro. Gestão da tecnologia e inovação: uma abordagem 

prática - 2ª edição, 2nd Edition. Saraiva, 2008. VitalBook file. 

http://online.minhabiblioteca.com.br/books/9788502178960 

 

Bibliografia Complementar: 

 STALLINGS, Willian, Arquitetura e Organização de Computadores. Projeto Para o 

Desenvolvimento. Editora Prentice Hall do Brasil. São Paulo. 2002. 

 FRIEDBERTIG, M. West. Especulador eletrônico. São Paulo: Makron books, 2000. 

 LAUDON, Kenneth. Sistemas de Informações Gerenciais. Administrando a Empresa Digital. 

Editora Pearson Education. 2004. 

 SEYBOLD. Patricia B. E Marshak, Ronni T. Clientes.Com. São Paulo. Editora Makron Books. 

2000. 

 VASCONCELOS. Laércio. Hardware Total. São Paulo, Makron Books do Brasil, 2002. 

 VASCONCELLOS., and Eduardo (Coord.). E-commerce nas empresas brasileiras. Atlas, 2011. 

VitalBook file. http://online.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788522466665 

 
Tópicos Avançados em Administração IV 
34 horas 
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Ementa: A disciplina deverá prover uma visão ampla sobre o contexto geral e os fatores que 

direcionam a estruturação de cargos e funções no trabalho das organizações. Deverá também 

permitir aos alunos aprender, em linhas gerais, a desenhar e analisar cargos, especificando as 

funções, atribuições e tarefas por eles compreendidas. Por fim, deverá mostrar ao aluno a 

importância e as várias utilidades que os trabalhos de análise e desenho de cargos tem nas 

organizações  

 

Bibliografia básica e complementar:  

 As bibliografias surgem a partir do tema apresentado para a busca de literaturas específicas 

que atendam as necessidades do tema. 

 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 

100 horas 

Ementa: A disciplina permitirá ao estudante a aplicação dos conhecimentos teóricos em ambientes 

empresariais, devidamente orientado por docentes titulares das disciplinas com abrangência nas 

áreas básicas empresariais, envolvendo planejamento, análise e interpretação de dados, informações, 

sugestões e recomendações que deverão compor o relatório final, apresentando as ações 

desenvolvidas. 

Bibliografias básica e complementar:  

 Serão utilizadas bibliografias definidas pelo docente-orientador da disciplina correspondente 

à formação profissional do discente. 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

20 horas 

Ementa: O cumprimento do aluno na atividade extraclasse direcionará o aluno no incremento de seu 

fundamento sociocultural e esportivo num primeiro momento, seguido da condição de entender, 

criticar e relatar o próprio aprendizado da atividade em que participar. 

 Bibliografias básica e complementar:  

 Serão adequadas as atividades escolhidas para a totalização das horas complementares do 

curso. 
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1.6 Conteúdos Curriculares 

  De acordo com a Missão Institucional: implementar e socializar o conhecimento e o saber, 

promovendo a formação profissional inicial, integral, competente e de excelência de seus alunos, 

voltada para o planejamento participativo e multiprofissional de ações, para o atendimento das 

demandas sociais e para a ampliação da cidadania, e tendo a Linha de Atuação Acadêmica 

Tecnologia e Sociedade O Curso de Administração foi elaborado de acordo com a Resolução CNE/CES 

nº 4, de 13 de julho de 2005. 

Os conteúdos curriculares, ementas, bibliografias e periódicos são desenvolvidos e 

atualizados por meio do Colegiado de Curso e Núcleo Docente Estruturante – NDE, tendo por base a 

Resolução CNE/CES nº 4, de 13 de julho de 2005, bem como a missão institucional e os princípios 

epistemológicos do Plano de Desenvolvimento Institucional. A atualização e desenvolvimento dos 

conteúdos e bibliografia são feitos pelo Colegiado de Curso, NDE, Coordenação do Curso e Gestão 

Acadêmica. A avaliação realizada pelo próprio curso, ou por meio da CPA, são indicativos também 

considerados nas atividades de atualização dos conteúdos citados.  

  Ao desenvolver os conteúdos, tem-se como foco o perfil profissional do egresso e, para tanto, 

a adequação da carga horária de cada disciplina é elaborada em 34 ou 68 horas e praticadas de 

acordo com a necessidade de cada conteúdo em um ou mais semestres, como por exemplo, as 

disciplinas de Teorias da Administração I e II, Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais I e 

II, Administração de Sistemas de Informações Gerenciais I , II e III  Administração Mercadológica I e II 

Administração Financeira e Orçamentaria I ,II e III Projetos de Empresas I e II.   

 Tais conteúdos se articulam visando a formação dos profissionais com competências e 

habilidades previstas na Resolução CNE/CES nº 4, de 13 de julho de 2005, garantindo sua inserção 

num panorama globalizado, que envolve questões técnicas e humanísticas. Os conteúdos do decreto 

nº 5.626/2005 são cumpridos pela disciplina optativa de Libras, ofertada no semestre 1º, com uma 

carga horária de 34 horas. Quanto a Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004, que trata da 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, 

os conteúdos / atividades são cumpridos, também, por meio de temas transversais, inseridos na 

disciplina Filosofia e Ética Profissional bem como, a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, Decreto nº 

4.281 de 25 de junho de 2002 e Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012, referente as políticas de 

educação ambiental, que se utiliza da mesma metodologia na disciplina Noções Gerais de Direito. 

Ainda, a Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012, que trata da Educação em Direitos Humanos está 

inserida na disciplina Administração de Direitos Humanos.  Tais objetivos são atingidos na medida em 

que se propõem metodologias adequadas de trabalho, articuladas aos conteúdos propostos para 
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cada disciplina. 

 

1.7 Metodologia 

  A metodologia que favorece a interdisciplinaridade, flexibilidade, articulação de teoria com 

prática, em apoio a carga horária prevista em cada disciplina, está explicita em estratégias de ensino 

que contemplam: situações-problemas, discussão de caso, preleção dialogada, pesquisa orientada, 

aulas práticas, prática assistida, elaboração de relatório de temas específicos de disciplina, 

seminários individuais e em grupos, visitas técnicas assistidas e apoio a projetos de ação social. A 

avaliação do desempenho discente contempla, entre outras avaliações, uma prova integrada, a qual 

aborda conteúdos do semestre corrente e de semestres anteriores, entre outras avaliações. 

  A escolha da metodologia proposta deve primar pela coerência com o objetivo e conteúdo 

propostos para cada disciplina e descritas no plano de ensino. 

  As metodologias empregadas objetivam garantir a aquisição evolutiva de conhecimento, 

tanto para conteúdos das disciplinas do núcleo básico, como na formação específica que objetivam 

trabalhar as competências e habilidades relacionadas à profissão e à formação técnica e humanística, 

contempladas, também, na missão institucional. Os alunos devem elaborar a cada semestre um 

projeto que visa ainda: 

a) possibilitar a aplicação dos conhecimentos teóricos, técnicos e práticos dos fundamentos da 

ética e da responsabilidade social no contexto organizacional contemporâneo; 

b) compreender a natureza e a forma da prática da ética nas organizações, bem como da 

condução de seus processos;  

c) estudar e entender a responsabilidade social do ponto de vista pessoal e organizacional;  

d) reconhecer na prática, a diferença entre ação responsável e obrigações sociais;  

e) fomentar o desenvolvimento da prática socialmente responsável adquiridos durante sua 

formação acadêmica, traduzindo-os de forma concreta na elaboração de um projeto 

específico para melhor compreensão da realidade; 

f) exercitar o trabalho em equipe, divisão de tarefas, bem como das responsabilidades 

assumidas. 

g) vivenciar o ambiente coorporativo, bem como seu vocabulário específico; 
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h) identificar o aspecto sistêmico dos processos de negócio e reconhecer a importância de suas 

intersecções. 

Desta forma, o Centro Universitário Paulistano – UniPaulistana apresenta as ações 

adaptativas, visando à flexibilização do currículo, para que ele possa ser desenvolvido de maneira 

efetiva em sala de aula, e atender as necessidades individuais de todos os alunos, temos: 

 Adaptações no nível do projeto pedagógico (currículo escolar) que devem focalizar, 

principalmente, a organização escolar e os serviços de apoio, propiciando condições 

estruturais que possam ocorrer no nível de sala de aula e no nível individual.  

 Adaptações relativas ao currículo da classe, que se referem, principalmente, à 

programação das atividades elaboradas para sala de aula. 

 Adaptações individualizadas do currículo, que focalizam a atuação do professor na 

avaliação e no atendimento a cada aluno. 

  Caso haja um aluno em condições especiais, este permanecerá em classe regular, 

aprendendo as mesmas coisas que os outros, mesmo que de modos diferentes, cabendo ao 

professor promover processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e utilização de 

recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência. 

 

1.8  Estágio Supervisionado 

            De acordo com a Missão Institucional: implementar e socializar o conhecimento e o saber, 

promovendo a formação profissional inicial, integral, competente e de excelência de seus alunos, 

voltada para o planejamento participativo e multiprofissional de ações, para o atendimento das 

demandas sociais e para a ampliação da cidadania, e tendo a Linha de Atuação Acadêmica no ensino, 

extensão social e iniciação científica. O curso de Administração foi elaborado de acordo com a 

Resolução CNE/CES nº 4, de 13/07/2005. 

  O Estágio Supervisionado é concebido como uma atividade pedagógica, planejada e 

supervisionada, com o objetivo de transformação do pensamento em ação, ou seja, de articulação 

teoria e prática, mediada por um processo de reflexão contínuo, fundamentado no saber acadêmico. 

O Estágio constitui-se em fator de integração das atividades de ensino, extensão e ação social, não se 

limitando a mera ação de terminalidade do curso, mas, incorporando-se ao processo de formação do 

aluno, estimulando sua reflexão crítica e sua criatividade a construção do conhecimento sobre a 
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realidade social, a sensibilização para o atendimento das necessidades sociais e o respeito aos 

princípios éticos que devem orientar a prática profissional. 

            A carga horária e a definição do início do Estágio são estabelecidas conforme o disposto nas 

Diretrizes Curriculares. É organizado de acordo com a Lei nº 11.788/08. É obrigatório o estágio de 300 

horas para o estudante, distribuídas no 6°,7º e 8º semestres do curso, com 100 horas por semestre. 

            O estágio curricular deverá ser elaborado, organizado e acompanhado por um docente, e será 

assegurada efetiva participação dos administradores do serviço de saúde onde se desenvolve o 

referido estágio. Todas as áreas dos Estágios Supervisionados do curso constituem o eixo central do 

curso de graduação e habilitam o aluno a ingressar no mercado de trabalho com as competências 

exigidas aos bons profissionais deste mercado, facilitando a formação de um profissional crítico e 

com um perfil investigativo. 

            Os estagiários são acompanhados por professor orientador e de acordo com regulamento de 

Estágio próprio. 

 

 POLÍTICA DE ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS E NÃO OBRIGATÓRIOS  

 Art. 1º O Estágio é um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho que visa ao aprendizado de competências e habilidades próprias para o exercício 

profissional, assim como à contextualização curricular. 

  Art. 2º O Estágio é compreendido como um processo singular da formação, já que contribui 

com o desenvolvimento profissional, social, cultural e ético do educando ao possibilitar o vínculo 

entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento profissional. 

  Art. 3º O Estágio caracteriza-se como obrigatório e não obrigatório, de acordo com as 

diretrizes curriculares dos cursos de graduação, estabelecidas pelo Ministério da Educação, bem 

como os projetos pedagógicos de cada curso e com as exigências de cada área de atuação 

profissional. 

  § 1º Estágio obrigatório é uma atividade que integra o currículo de cada curso e possui carga 

horária estabelecida nos projetos pedagógicos elaborados de acordo com a legislação vigente. O 

cumprimento da carga horária é requisito para a conclusão do curso e obtenção do diploma. 

  § 2º Estágio não obrigatório é uma atividade opcional e não constitui pré-requisito para a 

conclusão do curso, podendo ser realizado a partir do 1º período, desde que, as atividades 

relacionadas em contrato sejam compatíveis com sua formação. A carga horária cumprida será 

validada como Atividade Complementar. 

  § 3º O Estágio, tanto na hipótese do § 1º quanto do § 2º deste artigo, não cria vínculo 
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empregatício de qualquer natureza, de acordo com a legislação vigente. 

Art. 4º O local de realização do Estágio Obrigatório respeitará as especificidades de cada curso. 

§ 1º Nos cursos de Licenciatura deve ser desenvolvido obrigatoriamente junto às escolas 

oficialmente credenciadas da rede pública e/ou da rede particular de ensino. 

Art. 6º Cabe ao Centro Universitário Paulistano – UniPaulistana celebrar Termo de 

Compromisso com o educando e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do 

Estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade de formação escolar do estudante e ao 

horário e Calendário Acadêmico. 

Art. 7º O Centro Universitário Paulistano – UniPaulistana pode, a seu critério, recorrer a 

serviços de agentes de integração públicos e privados. 

Art. 8º No caso de Estágio Obrigatório, a empresa contratante se responsabiliza pela 

contratação de seguro de vida contra acidentes pessoais em favor do estagiário. 

Art. 9º A validação ou não de carga horária realizada em atividades remuneradas – estágios 

remunerados, contrato de trabalho pela CLT, serviço público, organizações do terceiro setor – 

dependerá de orientações previstas no projeto pedagógico de cada curso respeitadas as diretrizes 

curriculares nacionais. 

Parágrafo único: A validação da carga horária só será possível se as atividades realizadas 

estiverem alinhadas às disciplinas do curso em que o aluno estiver matriculado. 

Art. 10º Caberá a coordenação do curso a indicação do professor orientador e supervisor de 

estágio. 

Art. 11º Caberá ao professor orientador e supervisor de estágio: 

I – planejar, orientar, acompanhar e avaliar as atividades propostas a cada semestre contidas 

no projeto pedagógico do curso; 

II – prestar esclarecimentos às dúvidas sobre a realização do Estágio Obrigatório; 

III – divulgar dia e horário de atendimento de supervisão quando esta não estiver prevista em 

horário de aula e/ou não for realizada in loco no momento do Estágio; 

IV – receber, conferir e validar os documentos comprobatórios das horas de estágio realizadas 

que deverão estar devidamente assinados pela autoridade responsável pelo local em 

que os estágios foram realizados; 

V – Encaminhar à coordenação do curso esses documentos mediante protocolo de entrega; 

VI – registrar a aprovação ou a retenção do aluno nos prazos estabelecidos pela Instituição. 

Art. 12º A instituição concedente do estágio deverá indicar um funcionário de seu quadro 

pessoal, com formação e/ou experiência profissional na área do estágio para orientar e supervisionar 
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o estagiário. 

Parágrafo único: Caberá ao responsável pela supervisão do estágio avaliar e registrar o 

desempenho do aluno em documento próprio elaborado pela --- a ser anexado ao relatório de 

estágio. 

Art. 13º As atividades do Estágio Obrigatório devem ser desenvolvidas individualmente pelos 

alunos. 

Art. 14º As atividades de Estágio não poderão ultrapassar 6 horas diárias e nem 30 horas 

semanais, de acordo com a legislação em vigor. 

Art. 15º O aluno deverá elaborar plano de atividade respeitando-se a proposta contida no 

projeto pedagógico de cada curso. 

Art. 16º O plano de atividade deverá ser validado pelo professor responsável pelo estágio. 

Art. 17º Os relatórios de estágio deverão conter: 

I – dados pessoais e acadêmicos do aluno; 

II – dados do local em que o estágio foi realizado; 

III – descrição das atividades realizadas; 

IV – autoavaliação de desempenho realizada pelo próprio aluno; 

V – documento contendo apreciação de desempenho a ser preenchido pelo responsável pela 

orientação e supervisão do estágio no local em que foi desenvolvido. 

Art. 18º O modelo de relatório a ser preenchido pelo aluno será apresentado pelo professor 

orientador e supervisor de estágio em consonância com o projeto específico de seu curso. 

Parágrafo único: A produção do relatório pelo aluno deverá respeitar as normas acadêmicas 

institucionais. 

Art. 19º A avaliação de Estágio Obrigatório será realizada pelo professor orientador e 

supervisor de estágio com base nos critérios estabelecidos no plano de ensino. 

Art. 20º Será considerado “Aprovado” o aluno que: 

I – cumprir 100% da carga horária designada para o semestre letivo; 

II – participar de todas as atividades propostas pelo professor responsável; 

III – entregar o relatório final de estágio de acordo com o padrão previamente estabelecido 

no projeto específico de cada curso. 

Art. 21º O Estágio Obrigatório é parte integrante do currículo do curso em que é prevista a 

sua realização, portanto deverá ser cumprido de acordo com os prazos e normas estabelecidos no 

projeto pedagógico de cada curso e na legislação vigente. 

Parágrafo único: É necessário que o Estágio Obrigatório seja cumprido dentro do prazo 
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máximo para a integralização de cada curso. 

Art. 22º As atividades de extensão, de monitoria e de iniciação científica desenvolvidas pelo 

estudante, somente poderão ser validadas como carga horária de Estágios Obrigatórios se assim 

prever o projeto pedagógico do curso. 

Art. 23º No caso de trancamento ou abandono de cursos as atividades de Estágio Obrigatório 

serão validadas exceto se ocorrerem, no período em questão, mudanças na matriz curricular e/ou 

legislação vigente. 

Art. 24º Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador de Curso e pelo Pró-Reitor 

Acadêmico, segundo sua especificidade. 

Art. 25º Esta política de estágio entra vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

1.9 Atividades Complementares 

  De acordo com a Missão Institucional: implementar e socializar o conhecimento e o saber, 

promovendo a formação profissional inicial, integral, competente e de excelência de seus alunos, 

voltada para o planejamento participativo e multiprofissional de ações, para o atendimento das 

demandas sociais e para a ampliação da cidadania, e tendo a Linha de Atuação Acadêmica no 

ensino, extensão social e iniciação científica. O curso de Administração foi elaborado de acordo com 

a Resolução CNE/CES nº 4, de 13/07/2005. 

  As Atividades Complementares são parte integrante do Projeto Pedagógico do Curso 

Administração e se caracterizam como instrumento de integração do aluno com a realidade social, 

econômica, cultural, do trabalho e de iniciação à pesquisa, propiciando oportunidade de 

participação em diferentes ambientes de estudo. O aluno poderá escolher, dentro das possibilidades 

oferecidas, a saber: palestras, seminários, congressos e conferências; cursos de extensão realizados 

pela UniPaulistana, em órgãos de classe, em entidades públicas ou privadas, desde que previamente 

aprovadas pela Instituição; monitoria em disciplinas teóricas ou práticas; estágios extracurriculares; 

publicação de resumos e artigos em congressos, participação em encontros acadêmicos, bem como 

publicação em jornais e revistas científicas; validação de disciplinas não aproveitadas na análise 

curricular, desde que tenha aderência com o respectivo curso de graduação; oficinas, visitas 

técnicas, cursos técnicos, cursos de formação em serviços realizados na UniPaulistana, em órgãos de 

classe, em entidades públicas ou privadas, desde que reconhecidas pela UniPaulistana; realização de 

cursos livres (idiomas e informática); participação em projetos de extensão comunitária; e visitas 
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monitoradas a museus, centros culturais, exposições, galerias de arte, concertos, espetáculos de 

dança, teatro e cinema, desde que comentadas e com certificação. 

            A carga horária das Atividades Complementares é de 20 horas, podendo ser integralizada a 

qualquer momento do curso. 

 A atividade complementar dever ser realizada pelo aluno enquanto acadêmico, não sendo 

aceitas experiências anteriores ao seu ingresso na graduação, salvo nos casos de transferências. 

Além disso, deve ser previamente autorizada pela supervisão de atividades complementares e 

devidamente comprovada por meio de certificado, atestado, declaração ou documento equivalente, 

emitido pelo órgão organizador da mesma. O critério para credenciamento de uma atividade como 

válida será a sua importância na formação das habilidades do futuro profissional. 

 As atividades complementares são regidas por regulamento próprio 

POLÍTICA DE PROCEDIMENTOS RELATIVOS ÀS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

    Art. 1º O presente regulamento tem como finalidade normatizar as Atividades 

Complementares previstas no art. 44, inciso IV, da LDB 9.394/96, dos cursos superiores do Centro 

Universitário Paulistano – UniPaulistana. 

  Art. 2º As Atividades Complementares compreendidas nas normas legais (Diretrizes 

Curriculares) e/ou nos Projetos Pedagógicos dos respectivos cursos objetivam: 

I – enriquecer o processo de ensino-aprendizagem; 

II – complementar o currículo pedagógico; 

III – amplia os horizontes de conhecimento; 

IV – favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais; 

V – incentivar os alunos; 

VI – propiciar a inter e a transdisciplinaridade do currículo; 

VII – fortalecer a conduta ética e a prática da cidadania; e 

VIII – envolver a comunidade através de eventos que propiciem uma adequada integração 

junto a Instituição. 

  Art. 3º As modalidades objeto do presente regulamento devem ser realizadas fora do horário 

da matriz curricular acadêmica, devendo ser cumpridas pelo aluno, conforme previsto na matriz 

curricular de cada curso, obedecendo à carga horária exigida e às diretrizes curriculares; 

  Art. 4º As Atividades Complementares são práticas obrigatórias e a respectiva conclusão, 

dentro das horas designadas, deverão ocorrer durante o período em que o aluno estiver 

regularmente matriculado, sendo condição necessária para a colação de grau. 
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  Art. 5º Não serão aceitos trabalhos assistenciais, religiosos ou voluntários, nem atividades 

realizadas de forma regular, em razão de cargo, emprego ou função. 

  Art. 6º As atividades desenvolvidas e propostas por professores em disciplinas regulares do 

curso, não poderão ser validadas como Atividade Complementar. 

  Art. 7º O aluno deverá entregar documentação comprobatória das atividades realizadas, de 

acordo com o prazo estipulado pela Instituição, caso contrário não serão aceitas. 

  Art. 8º A avaliação das mesmas será contemplada ou não sob o Conceito “Cumpriu” 

(Realizada) ou “Não Cumpriu” (Não Realizada). 

  Art. 9º Serão consideradas Atividades Complementares, a participação nos seguintes 

eventos: 

- palestras, seminários, congressos e conferências; 

- cursos de extensão realizados no Centro universitário Paulistano – UniPaulistana, em órgãos 

de classe, em entidades públicas ou privadas, desde que previamente aprovadas pela Pró-

reitoria Acadêmica. 

- monitoria em disciplinas teóricas ou práticas; 

- estágios extracurriculares; 

- publicação de resumos e artigos em congressos, participação em encontros acadêmicos, 

bem como publicação em jornais e revistas científicas; 

- participação em programas de Iniciação Científica; 

- validação de disciplinas não aproveitadas na análise curricular, desde que tenha aderência 

com o respectivo curso de graduação; 

- oficinas, visitas técnicas, cursos técnicos, cursos de formação em serviços realizados na IES 

ou em órgãos de classe, em entidades públicas ou privadas, desde que reconhecidas pela 

Pró-reitoria Acadêmica; 

- realização de cursos livres (idiomas e informática); 

- participação em projetos de extensão comunitária; 

- visitas monitoradas a museus, centros culturais, exposições, galerias de arte, concertos, 

espetáculos de dança, teatro e cinema, desde que comentadas e com certificação. 

  Art. 10 Para o cumprimento das Atividades Complementares, o aluno deverá preencher 

formulário específico no Portal do Aluno e entregá-lo à Coordenação do curso, juntamente com os 

documentos comprobatórios. 
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  Art. 11 O controle acadêmico do cumprimento dos créditos referentes às Atividades 

Complementares é de responsabilidade do Coordenação do curso, que deverá entregar o relatório 

de lançamento das atividades no sistema acadêmico à secretaria geral, para arquivo. 

  Art. 12 Esta política entra vigor na data de sua publicação.. 

 

1.10 Apoio ao Discente 

  A UniPaulistana apoia o discente desde o período de processo seletivo e matrícula, por meio 

do Programa de Acompanhamento do Corpo Discente. Ao início das aulas lhe é ofertado programas 

de Nivelamento, desenvolvido por docentes e com apoio de monitores e Apoio Psicopedagógico, 

sendo que este pode ser utilizado em qualquer etapa da vida acadêmica. 

  No decorrer do curso é propiciado aos alunos, além das aulas regulares, semanas de curso, 

palestras e eventos diversos, de forma gratuita, visitas técnicas assistidas, como maneira de ampliar 

e atualizar as experiências acadêmicas e conteúdos disponibilizados pela matriz curricular. 

  As jornadas, os congressos, as semanas de estudos, workshops, entre outros, estabelecem 

parcerias externas e internas, no seu ambiente de organização. Merece destaque o setor de 

audiovisual da Instituição que disponibiliza recursos de multimídia utilizados como apoio pedagógico 

em sala de aula, em eventos diversos realizados nos auditórios ou em espaços.  

  Os discentes da UniPaulistana contam com espaço de convivência adequado ao seu bem–

estar, com praça de alimentação, estacionamento, livrarias, entre outros espaços. 

O Programa de Acompanhamento do Corpo Discente é constituído de políticas internas que 

objetivam: 

1. orientar o discente nos planos: pedagógico, psicológico, didático e científico; 

2. estimular e capacitar para  a docência e projetos de extensão e ação social . 

As políticas internas que compõem o Programa de Acompanhamento do Corpo Discente 

são: 

 Política de Monitoria 

 Política de Orientação Pedagógica e Psicológica do Discente 

 Política de Formação Complementar e de Nivelamento Discente 

 Política de Bolsas de Estudo 

 Política de Publicações Acadêmicas Discente 

 Política de Acompanhamento de Egressos 
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As políticas de responsabilidade social do Centro Universitário Paulistano – UniPaulistana incorporam 

o plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário, imediato e diferenciado para a 

utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos 

urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de 

comunicação e informação, serviços de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

Disciplina essa, presente em todos os Projetos Pedagógicos de Cursos – PPC.  

  A infraestrutura para pessoas portadoras de necessidades especiais, estão caracterizadas 

por:  

a) Acessibilidade:  

I. rampas, construídas em concreto, para acesso ao prédio destinado aos cursos da 

área de Educação, Ciências da Saúde, Ciência Gerenciais, Superior de Tecnologia e 

Extensão, Biblioteca e Secretaria;  

II. vagas exclusivas e demarcadas, nos estacionamentos dos prédios destinados aos 

cursos e prédio Administrativo;  

III. elevadores que atendem desde o subsolo, identificados por placas em braile em 

todos os andares;  

IV. Piso tátil nas principais áreas de acesso do prédio.  

 

b) Edificações:  

I. os prédios são dotados de sanitários adaptados ou exclusivos para pessoas 

portadoras de deficiência física.  

 

  c) Equipamentos:  

I. telefone público exclusivo para deficientes, instalado na área da Biblioteca.  

 

  A infraestrutura mencionada foi desenvolvida e executada seguindo as diretrizes dos padrões 

das normas técnicas pertinentes:  

1. Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003/Norma brasileira NBR 9050;  

2. Norma canadense CAN/CSAB 355-94.121  
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  O Centro Universitário Paulistano oferece, em caso de necessidade, os serviços de tradutor e 

intérprete de Libras. Disponibiliza, ainda, o NonVisual Desktop Access (NVDA) é uma fonte livre, 

aberta, portátil leitor de tela para Microsoft Windows. NVDA (NonVisual Desktop Access) é um "leitor 

de tela" gratuito, que permite às pessoas cegas e de visão com deficiência usar computadores. Ele lê 

o texto na tela em uma voz computadorizada. Você pode controlar o que é ler para você, movendo o 

cursor para a área relevante de texto com o mouse ou as setas do seu teclado. O NVDA também 

pode converter o texto em braile, se o usuário do computador possui um dispositivo chamado 

"display braile". 

 

1.11 Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 

  A Comissão Própria de Avaliação – CPA, responsável pela implementação dos processos de 

avaliação interna, visa à melhoria do desempenho e das áreas de atuação da Instituição. A CPA, 

constituída por ato da Reitoria e aprovada pelos órgãos colegiados superiores – Portaria-CPA nº 

5/2013, de 04 de setembro de 2.013, é composta por representantes de todos os segmentos da 

comunidade universitária (docentes, discentes e funcionários técnico-administrativos) e da sociedade 

civil, como preconizado no Art. 11, inciso I, da Lei nº 10.861/2004. 

Tomando por base, o resultado da Autoavaliação realizada, junto aos corpos docente e 

discente, a Coordenação do Curso e a Gestão Acadêmica da IES realizaram as ações a seguir 

relacionadas, visando à melhoria dos quesitos com menor índice de aprovação, a seguir elencados: 

 atualização do Projeto Pedagógico do Curso, dos Planos de Ensino e respectivas bibliografias, 

realizado pelo Colegiado de Curso e pelo NDE. 

 atualização do acervo bibliográfico do curso, laboratórios e equipamentos e aquisição da 

biblioteca virtual Minha Biblioteca. 

 sensibilização do corpo docente do curso para participação nas atividades de Capacitação 

Docente. 

 orientação aos professores para um melhor aproveitamento das aulas práticas. 

 ampliação e aperfeiçoamento de ambientes virtuais online para gestão acadêmica dos 

corpos docente e discente (Sistema de Controle Acadêmico, Portal Docente, Portal do 

Aluno). 
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 ampliação da divulgação, junto ao curso, dos programas oferecidos pela Instituição: 

nivelamento e atendimento psicopedagógico. 

 ampliação da divulgação e esclarecimento, junto ao curso, em relação a Ouvidoria e seus 

objetivos. 

 avaliação discente interdisciplinar. 

 aquisição de novos equipamentos. 

 Ampliação de parcerias com empresas e Associações. 

 

1.12. Tecnologias de informação e comunicação – TICs – no processo ensino-aprendizagem 

 A Unipaulistana disponibiliza para o Portal do aluno, onde os discentes podem obter de 

forma eletrônica: calendário acadêmico, boletim, boleto e formulários diversos. A Secretaria 

Acadêmica é informatizada por meio do sistema Gestão Escolar On line, que permite o que controla 

as matrículas notas, declarações, históricos escolares. 

 Quanto aos recursos audiovisuais e multimídia são diversificados e concorrem no sentido de 

auxiliar as tarefas pedagógicas dos professores e iniciativas culturais da UniPaulistana. O acesso aos 

equipamentos de informática pelo corpo docente é livre a qualquer momento na sala dos 

professores e nas salas específicas de aulas, mediante agendamento prévio. Existe um técnico, que 

cuida da infraestrutura das salas de informática e dá o apoio necessário ao corpo docente e aos 

alunos. 

 Outro recurso disponibilizado aos corpos docente e discente é o acesso à internet por meio 

de rede wireless, instalado nos andares: térreo, primeiro, terceiro, quarto, quinto e sexto da 

UniPaulistana.  

 O Centro Universitário Paulistano oferece, em caso de necessidade, os serviços de tradutor e 

intérprete de Libras. Disponibiliza, ainda, o NonVisual Desktop Access (NVDA) é uma fonte livre, 

aberta, portátil leitor de tela para Microsoft Windows. NVDA (NonVisual Desktop Access) é um "leitor 

de tela" gratuito, que permite às pessoas cegas e de visão com deficiência usar computadores. Ele lê 

o texto na tela em uma voz computadorizada. Você pode controlar o que é ler para você, movendo o 

cursor para a área relevante de texto com o mouse ou as setas do seu teclado. O NVDA também 
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pode converter o texto em braile, se o usuário do computador possui um dispositivo chamado 

"display braile". 

 

1.13. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

  Coerentemente ao estabelecido como princípios, a avaliação do processo ensino-

aprendizagem tem como ementa principal a orientação para sua dimensão formativa, em 

detrimento da dimensão normativa. Outro ponto a ser destacado é a integração das dimensões 

cognitiva, afetiva e cultural do discente no processo de avaliação. 

  Isso significa resgatar a função orientativa da avaliação para o discente e para a melhoria do 

próprio sistema de ensino, caracterizando-se menos como normativa e mais como formativa. 

  Ainda de acordo com o exposto anteriormente, as avaliações devem contemplar a 

identificação de competências e habilidades cujo desenvolvimento é planejado no início do semestre 

letivo. 

  Note-se que tanto a contemplação das diversas dimensões presentes no ato avaliativo, como 

a orientação para o desenvolvimento de habilidades e competências, não podem suprimir o rigor e a 

avaliação da apreensão de conteúdos fundamentais para a realização da aprendizagem. 

  Seguem indicações que devem ser observadas: 

 Avaliação contínua: além dos momentos e instrumentos específicos destinados a 

avaliações formalizadas, a avaliação deve ser compreendida em sua dimensão 

processual, contemplando orientações constantes aos discentes, inclusive com 

eventual encaminhamento para as ações previstas na Política de Orientação 

Pedagógica e Psicológica do Discente e / ou reorientação de estudos para os alunos 

com dificuldades de aprendizagem. 

 Composição da nota: A nota é composta por Prova Específica (PE), Nota de 

Eficiência (NE) e Prova Contextualizada (PC). O cálculo da média (M) ocorre através 

da seguinte fórmula: 
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 Prova Específica: realizada ao final do semestre letivo, deve privilegiar questões 

dissertativas / reflexivas em detrimento de questões objetivas, de forma a concorrer 

para o desenvolvimento de habilidades e competências. 

 Prova Contextualizada: realizada ao final do semestre, é construída 

preferencialmente sobre estudo de caso É formulada tendo como referência a 

Questão Geradora do semestre. Deve ser capaz de avaliar a transferência de 

conhecimentos e sua mobilização diante de situações complexas. A Prova 

Contextualizada é unificada, o que vale dizer que sua nota é compartilhada por 

todas as unidades programáticas do semestre letivo, sendo corrigida por professor 

designado pela Coordenadoria. 

 Nota de Eficiência: é composta pelo conjunto de atividades que complementam as 

práticas letivas formais, tais como trabalhos escolares (objetivados em textos 

individuais, mesmo que conduzidos em atividades grupais), exercícios e avaliações 

ligados a práticas profissionalizantes e investigativas, seminários, atividades de 

extensão, etc. No caso de estágios supervisionados, compõem duas planilhas de 

avaliação qualitativa, preenchidas pelo supervisor de estágio em meados e ao final 

do semestre letivo. 

 Retorno qualitativo dos resultados da avaliação: todas as avaliações devem ser 

debatidas com os discentes após sua realização, de forma a identificar critérios e 

objetivos. Retorno individual deve ser efetuado a discentes que apresentem maior 

dificuldade. 

1.14 Número de Vagas 

 As vagas do curso foram delimitadas pelos Conselhos Superiores e considerou-se, para tanto, 

a disponibilidade de docentes da IES, com afinidade de atuação no curso, tamanho e quantidade das 

salas de aula, tamanho dos laboratórios específicos e quantidade de equipamentos, número de 

títulos e volumes da biblioteca, considerando a necessidade socioeconômica e cultural do curso na 

região metropolitana. 

  No total, o curso oferece, anualmente, 120 vagas no período noturno. 


