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1 – ASPECTOS GERAIS
1.1. Atos de Legalidade do Curso de Administração
- Autorização: Decreto nº 70.835, de 14-07-1972.
- Renovação de Reconhecimento: Portaria SERES nº 705, de 18-12-2013, D.O.U de 19-12-2013.

1.2. Perfil do Curso
O Curso de Administração do Centro Universitário Padre Albino, cuja mantenedora é a Fundação Padre Albino, foi
idealizado com o objetivo de formar administradores para o mercado de trabalho e atender à demanda local e regional.
Dessa forma, o curso possui como missão propiciar aos graduandos capacitação técnica, comportamental e
humana, objetivando a formação de profissionais com visão generalista e espírito empreendedor, dotados de elevado
senso ético e em condições de exercer plenamente sua profissão e cidadania.
O Curso é permeado pelos princípios educacionais que norteiam a Instituição e que se baseiam em concepções e
ideais propostos pelos cultores do ensino eficiente e que contribuem para a modernização da sociedade, criando quadros
técnicos capacitados, possibilitando a mobilidade social, redistribuindo renda etc.
Esposando a linha de pensamento educacional da Mantenedora, o Curso de Administração almeja o
desenvolvimento da liberdade, igualdade e democracia, criando condições para que os discentes, por meio da informação e
do conhecimento, saibam escolher, optar, criticar, avaliar, analisar e repensar as relações sociais em que estão inseridos.
Nessa linha, o curso entende o administrador como agente de transformação social e articula, em sua organização
curricular, atividades que compõem um processo orientado para a formação do administrador dotado de habilidades e
competências desejáveis e que o habilitem a tomar decisões com visão humanística e sistêmica, amparadas por raciocínio
lógico e visão crítica de todos os aspectos envolvidos.
Entre as políticas de ensino do curso de Administração encontram-se atividades voltadas à promoção de debates e
reflexões sobre a administração contemporânea e os principais problemas relacionados à gestão, visando à busca de
soluções tanto para os problemas de âmbito regional como nacional, pautados na ética e eficiência e mediante a
participação do corpo docente e discentes através das metodologias participativas e ferramentas diversificadas de ensino,
atividades estágio, de pesquisa e extensão.

1.3. Avaliações Externas
Notas de Avaliação da Comissão de Especialistas em 13.03.2008:
Corpo Docente
Organização Didático Pedagógica
Instalações
CR (condições regulares)
CB (condições boas)
CB (condições boas)

Dimensão 1
Corpo Docente
Corpo Discente
Técnico Administrativo
Conceito: 4

Dimensão 1
Corpo Docente
Corpo Discente
Técnico Administrativo
Satisfatório

Dimensão 1
Corpo Docente
Corpo Discente

Notas de Avaliação da Comissão de Especialistas em 13.03.2008:
Dimensão 2
Dimensão 3
Organização Didático Pedagógica
Instalações Físicas

Conceito: 4

Conceito: 4

Notas de Avaliação da Comissão de Especialistas em 02.05.2011:
Dimensão 2
Dimensão 3
Organização
Didático Pedagógica
Instalações Físicas

Satisfatório
Renovação de Reconhecimento: Favorável

Satisfatório

Notas de Avaliação da Comissão de Especialistas em 24.08.2011:
Dimensão 2
Dimensão 3
Organização
Didático Pedagógica
Instalações Físicas
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Técnico Administrativo
4

2
Conceito Final: 4

5

Notas obtidas nos exames nacionais de cursos
1996
C
1997
C
+
1998
B
+
1999
C
2000
C
2001
E
2002
C
2003
C
Obs. Curso não avaliado nos anos de 2004 e 2005

Ano

2006

Ano

2009

Nota padronizada
de formação geral

2,8690

Média da
Formação
Geral
Ing
Conc
40,1
42,8

Média do
Componente
Específico
Ing
Conc
35,3
38,4

Média da Formação
Geral
Ing
45,893

Conc
42,0593

Ing
36,5

Enade
Conceito
(1 a 5)

IDD
Índice
(-3 a 3)

IDD
Conceito
(1 a 5)

3

-1.047

2

Conc
39,5

ENADE 2009
Média do
Média Geral
Componente
Específico
Ing
Conc
Ing
Conc
27,4 32,5237
32,0
34,9
469

Nota padronizada
de componente
específico

Nota de
concluintes

2,4507

2,5553

Nota Bruta – Formação
Geral

ENADE 2006
Média Geral

ENADE

1.6900(2)

ENADE 2012
Nota dos
Nota bruta
ingressantes no
do IDD
Enem

49,8183

ENADE 2015
Nota Bruta – Componente
Específico

l60,26966292134831

36,59325842696629

IGC-Centro Universitário padre
albino – 4 (3.3316)

IDD do Curso
3 (2.8637)

IDD

CPC

1.4500(2)

1.9100(2)

Nota
padronizada do
IDD

CPC
(contínuo)

2,9783

3,19

3,0480

CC

CPC (faixa)

*
4

ENADE

CPC

3 (2.3705)

4 (3.0817)

ENADE
3 (2.2901)

CPC
4 (3.0715)

ENADE 2018

1.4. Inserção regional
O Curso de Administração do Centro Universitário padre Albino, cuja mantenedora é a Fundação Padre Albino, foi
idealizado com o objetivo de formar administradores para o mercado de trabalho e atender a demanda local e regional.
O município de Catanduva apresenta características de cidade polo microrregional, com o comércio, o setor de
serviços e parques industriais em plena ascensão, respondendo às demandas de consumo da região.
Uma das principais características das indústrias é o pequeno porte de suas unidades, especialmente nos setores de
bens de consumo não-duráveis e intermediários. Com exceção de alguns segmentos a maior parte da receita bruta provém
de vendas realizadas dentro do próprio Estado e região. Catanduva possui quatro Distritos Industriais, que se caracterizam
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pela diversidade de produção e cujo desenvolvimento é orientado pelo Programa Municipal de Desenvolvimento do Pólo
Industrial.
Conhecida como a “Capital do Ventilador”, possui 6 indústrias que fabricam ventiladores e um número considerável
de micro indústrias que desenvolvem atividades ligadas ao setor, fabricando seus componentes e absorvendo mão de obra
local e regional. Conta também com outras empresas de grande potencial econômico, destacando-se dentre elas a Cocam Companhia de Café Solúvel e Derivados (multinacional cuja produção é quase toda exportada); Matilat (indústria de
lácteos); Citrovita (indústria de suco de laranja pertencente ao Grupo Votorantin e cuja produção é toda exportada);
Gráfica São Domingos (indústria de material escolar e que fornece para o mercado interno e externo), Distribuidora
Maranhão (distribuidora de alimentos com atuação em todo o Brasil), etc.
Conta, ainda, com um comércio pujante e de expressão regional, além de um setor financeiro servido por agências
dos principais bancos em atuação no País.
Na microrregião o foco das principais atividades econômicas está voltado para o setor sucroalcooleiro, onde estão
instaladas várias usinas: COFCO International – unidade - Catanduva; Usina São Domingos; Usina Ruette Agro-industrial
Ltda; Usina São José da Estiva Açúcar e Álcool S/A; Usina Catanduva S/A Açúcar e Álcool; Nardini Agro-industrial Ltda; Usina
Santa Isabel Ltda e Usina Colombo Açúcar e Álcool S/A.
O curso foi autorizado a funcionar pelo Decreto nº 70.835 de 14/07/1972 do Ministério de Educação e Cultura,
no âmbito da então FAECA – Faculdade de Administração de Empresas de Catanduva e reconhecido pelo Decreto Federal
nº 78.374 de 03-09-1976 do Ministério de Educação. Obteve Renovação de seu Reconhecimento em 25-04-2002 através
da Portaria nº 1287/2002.
Em dezembro de 2002, através da Portaria Ministerial nº 3847, foram aprovadas as alterações Regimentais da
então Faculdade de Administração de Empresas de Catanduva, que passou a denominar-se Faculdade de Direito e
Administração Catanduva.
Em 11 de abril de 2007, a integração dos cursos mantidos pela Fundação Padre Albino na nova estrutura das
Faculdades Integradas, foi autorizada pela Portaria MEC/SESu nº 301 - modelo institucional atual.
Em outubro de 2007 o Curso foi avaliado in loco pela Comissão de Avaliação do Mistério de Educação – MEC,
obtendo conceito B em todas as dimensões – Organização Acadêmica, Pessoal Docente/Administrativo e Estrutura Física,
tendo sua Renovação de Reconhecimento nos termos do Decreto 5.773/2006, conforme Portaria/MEC nº 209 de
12/03/2010.
Em outubro de 2011 o Curso foi avaliado in loco pela Comissão de Avaliação do Mistério de Educação – MEC,
obtendo conceito final 4 abrangendo as dimensões – Organização Acadêmica, Pessoal Docente/Administrativo e Estrutura
Física, tendo sua Renovação de Reconhecimento através da Portaria nº 705 de 18-12-2013.
Em virtude da preocupação com a formação continuada de egressos e com o aprimoramento dos profissionais
que atuam no mercado, o Curso de Administração instalou, em 1994, o Centro de Pós-Graduação, sendo que a partir de
1995 iniciaram-se os primeiros cursos em convênio com a Faculdade Tibiriçá – São Paulo e com a UFSCAR – Campus de
São Carlos e posteriormente em parceria com a FGV – Rio de Janeiro.
Atualmente o curso de Administração conta com uma Coordenadoria de Pós-Graduação integrada ao Núcleo de
Pós Graduação das FIPA.

No presente ano são oferecidos os cursos:
- Gestão Empresarial com ênfase em Controladoria e Gestão Financeira;
- Gestão Empresarial com ênfase Gestão de Pessoas e Relações Trabalhistas.

1.5. Políticas de ensino
Política de ensino de graduação – O Centro Universitário Padre Albino pretende contribuir para o
desenvolvimento local e regional do ensino superior com qualidade, sobretudo fazer com que a ciência possa ser
desenvolvida na IES com autonomia; uma ciência que, antes de ser instrumental, esteja calcada no conhecimento
humanístico e ancorada no saber da tradição. UNIFIPA têm a proposta pedagógica de articular o ensino, a pesquisa e a
extensão, como forma de garantir o ensino crítico e reflexivo na busca de competências e habilidades esperadas para
alunos de graduação.
O currículo de cada curso contém os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências e
habilidades estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais, de forma a garantir a qualidade da formação profissional
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em uma dupla dimensão: a qualidade formal, que diz respeito ao conteúdo específico de cada curso, e a qualidade social,
que corresponde ao envolvimento crítico com os problemas da sociedade.
Ao estruturar o currículo, cada projeto pedagógico prevê um conjunto de conteúdos de aprendizagem que deverá
substituir antigas disciplinas fragmentadas, muitas vezes sem articulação entre si, cedendo lugar ao reconhecimento de
outras formas de saber, o que implica a valorização do saber científico, técnico e humanístico.
A organização curricular contempla conteúdos de aprendizagem norteados por um projeto interdisciplinar que
perpassa todo o processo de formação. Na apresentação vertical, é possível observar como esses momentos são
compreendidos, de acordo com os objetivos curriculares. A articulação horizontal entre os diferentes conhecimentos se dá
a partir de atividades participativas realizadas em sala de aula, nos Projetos de Pesquisa e de Extensão, no Projeto
Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios, nos diversos momentos do Estágio Supervisionado,
desenvolvido de forma integrada com o Trabalho de Curso, na Faeca Jr. e nos diversos eventos promovidos pelo curso.
Entende-se que, à medida que novas tecnologias forem criadas e colocadas a serviço da sociedade, estas são
introduzidas na estrutura curricular dos cursos do Centro Universitário Padre Albino, na forma de conteúdos
programáticos, estratégias de ensino e aprendizagem adequadas à realidade humana, social e tecnológica da atualidade.
Propostas de novos cursos e de capacitação docente também compõem as estratégias de inovação. Desta maneira,
procura-se harmonizar o contemporâneo e o atual ao saber de formação consolidado, estabelecendo a desejada
interdisciplinaridade e inovação, dentro de um contexto pedagógico e em relação à formação profissional do graduando,
pois permite a constante transformação e atualização de conhecimentos universais, em sintonia com o mundo do trabalho
e o mercado de trabalho.
Do ponto de vista metodológico, busca-se atender aos conteúdos fundamentais de diferentes áreas, abrangendo
as disciplinas básicas de laboratório e as de conteúdo social, psicológico, antropológico, filosófico, ambiental, pedagógico e
metodológico. Quanto aos conteúdos específicos, estes são inerentes ao conhecimento e à prática, enquanto subsídios
para a formação do profissional, que atuará no mercado de trabalho em um mundo globalizado; nessa especificidade, o
aluno se prepara para melhorar seu perfil.

São políticas de ensino:
- Adequar os currículos dos cursos de graduação às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Superior;
- Incrementar a oferta de cursos de licenciatura pelo Instituto de Educação Superior (ISE);
- Realizar estudos que apontem alternativas para a criação de novos cursos de graduação, segundo a vocação da
instituição;
- Promover o contínuo aperfeiçoamento dos Recursos Humanos e o aprimoramento das condições materiais e
pedagógicas dos cursos;
- Adotar medidas de ajuste, correção e melhoria decorrentes da avaliação pelo ENADE;
- Tornar a pós-graduação “lato sensu” eixo dinâmico da melhoria da graduação, da pesquisa e da extensão;
- Promover o intercâmbio com instituições de ensino do País e do exterior;
- Ampliar a participação de professores e alunos em projetos de pesquisa;
- Fortalecer ações locais, regionais e nacionais, consolidando a IES como prestadora de serviço à comunidade, por
intermédio de programas e projetos institucionais de extensão em parcerias com instituições públicas e privadas;
- Favorecer a infraestrutura de atendimento ao docente visando a disponibilidade de alternativas para o
desenvolvimento de técnicas pedagógicas e introdução de novas tecnologias em sintonia com o mundo do trabalho e o
mercado de trabalho.
Com base nestas políticas de ensino, são propostas as seguintes ações:
- Acompanhar a implantação de novas matrizes curriculares dos cursos, realizando eventuais correções que se
façam necessárias;
- Manter atualizados os recursos laboratoriais, infraestrutura e equipamentos;
- Incentivar o uso de sistemas de informática, como instrumentos de apoio ao ensino;
- Atualizar o acervo da biblioteca e investir em conteúdos digitais, permitindo o acesso aos diferentes meios de
informatização científica e intercâmbios entre bibliotecas;
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- Implementar e aprimorar as atividades curriculares e extracurriculares como monitorias, estágios
supervisionados, programas de iniciação científica, iniciação didática, atividades complementares e estágios em instituições
públicas e privadas;
- Gerar mecanismos de acompanhamento e diálogo com os egressos, por meio de sua participação em atividades
profissionais, sociais e culturais, como forma de integração da instituição com a sociedade e de estabelecimento de
indicadores para constante melhoria de qualidade dos cursos oferecidos;
- Incentivar a qualificação docente;
- Fortalecer os cursos existentes e implantar novos cursos de pós-graduação lato sensu;
- Aperfeiçoar o processo de avaliação institucional, como forma de garantir os índices de qualidade de ensino;
- Acompanhar a implementação do plano de carreira dos docentes.

Política de ensino de pós – graduação:
A concepção de uma política de pós-graduação do Centro Universitário Padre Albino pauta-se na necessidade de
expandir suas ações de formação profissional para além da graduação, visando constituir-se em centro produtor e difusor
de conhecimento e de cultura. Esta postura vincula-se à crescente demanda do mercado por profissionais de alto nível nas
áreas de abrangência de seus cursos de formação e às exigências e necessidades de um mundo altamente competitivo e
globalizado. A participação dos docentes na pós-graduação constitui-se caminho para assegurar e ampliar a sua
qualificação, mantendo e elevando o padrão de qualidade de seus cursos de graduação.
A pós-graduação lato sensu é uma atividade integradora entre o ensino, a pesquisa e aprofundamento do
conhecimento. Ao longo de sua atividade acadêmica propõe e propicia aos alunos dos cursos a possibilidade de educação
continuada através de estudos e aquisição de novas habilidades e competências que lhes permitirão a rápida inserção no
mercado de trabalho e atualização dentro deste mercado.
A UNIFIPA, com vistas a fortalecer e aprimorar os cursos existentes e implantar novos cursos de pós-graduação
lato sensu instituiu a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), dotada de Regulamento próprio.

Política de ensino do Curso de Administração
O Curso de Administração foi concebido com o objetivo de formar administradores com visão humanística aliada
à formação técnica e científica, ao exercício de articulação entre teoria e prática. Com conteúdo curricular dinâmico,
flexível e atualizado, o curso mantém-se atento às exigências da contemporaneidade, à necessidade de construção de
novos saberes e práticas, harmonizando as metodologias e conteúdos clássicos às necessidades socioculturais e
profissionais da região e do momento histórico atual.
Propõe-se, assim, oferecer a formação de administradores conscientes de seu papel social, promovendo a
cidadania, o respeito aos direitos fundamentais do ser humanos, a participação política e social, além de formar
profissionais com bagagem técnica sólida e qualificada, com espírito ativo, proativo, crítico, autônomo e empreendedor e,
assim, capazes de buscar soluções para as demandas sociais e organizacionais.
Para tanto, a organização curricular do curso prevê a articulação entre as diversas disciplinas no que diz respeito
ao desenvolvimento do espírito crítico e reflexivo em relação à realidade e ao mundo do trabalho. A interdisciplinaridade se
efetiva também na participação discente nos Projetos de Pesquisa e Extensão, realizados junto à comunidade, na Faeca Jr.,
nos estágios, no Projeto Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios e nos eventos dedicados à
reflexão e debate sobre os novos cenários e as mais recentes tendências da Administração.
Os eixos temáticos norteadores dos Projetos de Pesquisa promovem a interdisciplinaridade seja no que diz
respeito à responsabilidade e inclusão social, uma vez que as pesquisas ligadas a esse eixo pressupõem a investigação e
reflexão, por diversos ângulos, sobre educação inclusiva, igualdade social, respeito ao meio ambiente, seja no tocante à
formação técnico-científica, com pesquisas dedicadas à análise e resolução de problemas do universo organizacional.
Os Projetos de Extensão, por sua vez, contemplam e contribuem para a percepção dos diversos aspectos
intrínsecos à realidade na medida em que o estímulo à capacitação técnico-científica não abdica da preocupação em
relação à responsabilidade social e a tudo a ela ligado, desde questões relativas à sustentabilidade, à qualificação
profissional básica e instrumental permanente, ao respeito aos direitos humanos, à valirização de pessoas com
necessidades especiais, à inclusão social e digital, à valorização da cultura etc.
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A Empresa Junior, como associação civil prestadora de serviços à comunidade, permite que os alunos analisem
problemas práticos do cotidiano dos negócios, desenvolvendo, de forma interdisciplinar, projetos de negócios e propostas
para melhoria de empresas e entidades, sob a supervisão dos professores.
O Projeto Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios foi concebido como estratégia
norteadora da interdisciplinaridade, perpassando todo o processo de formação acadêmica. O Projeto propõe que, lançando
mão dos conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas, os discentes sejam estimulados a desenvolver, ao longo dos
quatro anos do curso, um plano de negócios de uma empresa fictícia. Na primeira série, as diversas disciplinas contribuem
com as atividades e decisões relacionadas à identificação de oportunidades de negócios; definição e escolha do segmento;
relato, em linhas globais, do novo negócio; elaboração do contrato social; identificação de aspectos legais e burocráticos
da constituição da empresa; elaboração de logotipo e slogan; definição das funções básicas da administração e à definição
da missão, visão e valores da empresa. Na segunda série, as atividades são voltadas ao acompanhamento e orientação aos
estudos dos Fornecedores e processo de compras; à descrição de competências; às estratégias de recrutamento e seleção;
à definição do programa de treinamento; à definição de cargos e salários; à elaboração de critérios de avaliação de
desempenho; ao estudo da abordagem humanista e comportamental; ao cálculo do investimento fixo inicial; cálculo dos
investimentos pré-operacionais e à análise de mercado. Na terceira série, o foco das atividades se volta à definição do
layout; da capacidade produtiva; dos processos operacionais; cálculo das necessidade de capital de giro; definição do
demonstrativo do resultado do exercício; definição dos demonstrativos de fluxo de caixa, do balanço patrimonial e do
ponto de equilíbrio, indicadores de liquidez, indicadores de renda; elaboração de ficha técnica; cálculo de gastos de
fabricação, mão de obra direta, depreciação, custos dos produtos, planejamento tributário, estatística descritiva, gráficos
de correlação de duas variáveis; formatação de preço de venda, gestão de materiais, delegação de responsabilidades;
identificação de perfil de demanda; definição de estrutura de marketing e comercial; análise dos 4 Os; pesquisa de mercado
pra identificar necessidades e desejos; proposta de marketing de relacionamentos. Na quarta série, as atividades estão
relacionadas à análise SWOT, da taxa interna de retorno, valor presente líquido, payback descontado; análise de
investimentos; análise de possibilidades de importação e exportação; elaboração e análise de planilhas gerenciador de
cenários, metas, tabela de dados, ferramenta Solver, jogos empresariais, sistemas de informação; análise grafista, análise
de fluxo de caixa; definição e análise de transportes e distribuição; elaboração e análise de gráficos de produtividade,
qualidade e variabilidade; definição de estratégias de produtos, preços, distribuição, comunicação interna e externa, tudo
em conformidade com o correspontente projeto em anexo. O encerramento desse projeto será mediante a Feira de
Empreendedorismo, com a apresentação das propostas de negócios elaboradas pelos alunos..
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do seu próprio conhecimento,
ampliando a compreensão interdisciplinar dos fenômenos sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
As políticas de ensino do curso de Administração incluem o acompanhamento e avaliação processual constante da
concepção do curso, de currículo e da relação ensino-aprendizagem. A referida relação, integrada e flexível, é voltada à
participação ativa dos alunos, ao respeito à autonomia docente, à implementação responsável de métodos de ensino
participativo, à inovação, concatenadas ao contexto local e regional.
Os métodos de ensino são acompanhados e pensados em caráter permanente e de forma integrada e articulada
pelos órgãos institucionais (Colegiado, NDE e Coordenações) e de modo a adotar ferramentas tecnológicas atuais e que
contribuem para a implementação da proposta de curso.

Objetivos do Curso de Administração
Sob a perspectiva de cumprir as premissas lançadas em sua missão institucional, promovendo um entrelaçamento
entre o ensino, a pesquisa, a extensão e o exercício profissional futuro, o Curso de Administração objetiva:
- preparar o aluno para reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e empreendedorismo,
formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas para cultuar e praticar os valores da cidadania;
- desenvolver no aluno uma carga humanística de alto conteúdo ético, cultural e intelectivo para as ciências –
humanas ou não – que lhe são correlatas;
- preparar o aluno para as especificidades do problema contemporâneo da administração, oferecendo meios para
a constituição de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir, analisar, encaminhar e resolver as questões e os
problemas específicos do mundo organizacional;
-oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no espaço empresarial, como forma de torná-lo
profissionalmente capaz de desenvolver suas atividades com autonomia e responsabilidade;
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- preparar o aluno para as carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da atividade e para o
empreendedorismo.

1.6. Políticas de pesquisa
A Pesquisa integra os processos sociais, intelectuais e afetivos que incrementam a formação dos estudantes e
contribuem para a potencialização de profissionais preparados e de cidadãos críticos e reflexivos. As atividades de pesquisa
da UNIFIPA são coordenadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), composta pelos coordenadores de
pesquisa de cada curso e que tem por objetivo organizar as atividades em áreas temáticas previamente definidas e
mediante o desenvolvimento de projetos de investigação pessoal ou de grupos de docentes e discentes.
A coordenação de pesquisa desenvolve suas atividades segundo os parâmetros formais, estruturais e materiais dos
órgãos nacionais e estaduais de regulamentação, bem como segundo as diretivas da UNIFIPA, nesse caso extraídas do PDI,
bem como deste PPC e dos documentos normativos que o integram.
A Iniciação Científica é uma atividade realizada pelos alunos sob orientação docente, tornando-se vinculada à
orientação do Trabalho de Curso (TC) quando o Projeto Pedagógico o exigir.
A Iniciação Científica é o primeiro nível da pesquisa universitária, realizada durante a graduação. É um passo inicial
para a formação do bacharel e contribui para que o estudante alcance estágios mais avançados do estudo universitário,
como o Mestrado, o Doutorado e o Pós-Doutoramento.
A Iniciação Científica visa oferecer ao estudante um primeiro contato com atividades e procedimentos de
investigação acadêmica.
Segundo o Regulamento de Pesquisa, esta é conduzida integrada aos projetos de docentes do curso. Desses
projetos participam grupos de discentes e egressos-colaboradores, que se voltam à investigação e discussão conjunta da
proposta dos projetos de pesquisa.
Como política institucional, os regulamentos e demais normas do Trabalho de Curso, de condução dos Projetos,
inseridos nos respectivos projetos pedagógicos, contemplam diretrizes, instituem procedimentos, prazos,
encaminhamentos, formas de aprovação e avaliação dos projetos e critérios de seleção de discentes.
Ao disciplinar esta atividade, como política de trabalho da instituição, os projetos deverão estar de acordo com a
natureza e característica do curso, dentro das competências técnicas e habilidades de cada área de ensino, e de acordo
com os eixos e as linhas de pesquisa do curso e pelos projetos individuais ou coletivos, com o intuito de garantir a inserção
do aluno no trabalho de iniciação científica.
As atividades de pesquisa, observam, ainda, as normas aplicáveis à pesquisa em seres humanos dispostas pelo
Conselho Nacional de Saúde. A estrutura contempla o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e seu respectivo regulamento.
A PROPEG da UNIFIPA realiza anualmente o Congresso de Iniciação Científica (CIC), no qual são apresentados, em
forma de Resumo e de Painéis, os trabalhos de TC, de Iniciação Científica e de Extensão internos e externos, e coordena a
publicação anual dos Anais do Congresso de Iniciação Científica, dando visibilidade à produção acadêmica desenvolvida. A
instituição, por intermédio de suas Pró-Reitorias realiza periodicamente Congresso Regional de Educação Superior,
fomentando formação de qualidade e debate acadêmico. Por ocasião do Congresso, os trabalhos científicos são divulgados.
A UNIFIPA promove outros eventos técnico-científicos, no sentido de divulgar os trabalhos à comunidade
acadêmica, sendo que os pesquisadores e alunos de iniciação são incentivados a apresentar os trabalhos produzidos que
dão subsídio à editoração das revistas científicas na área de Medicina (Ciência Pesquisa e Consciência: revista de Medicina),
de Enfermagem (CuidArte Enfermagem), de Administração (Temas em administração: diversos olhares), de Direito (Direito
e Sociedade – revista de Estudos Jurídicos e Interdisciplinares) e de Educação Física (Corpo e Movimento: revista de
Educação Física).

São políticas de pesquisa:
- Investir na qualificação dos docentes;
- Fomentar novas linhas de pesquisa voltadas ao atendimento da demanda social;
- Implementar a infra estrutura física e instrumental necessária para a pesquisa;
- Buscar novas fontes de recursos financeiros para auxílio à pesquisa;
- Incentivar a divulgação dos trabalhos científicos e o acesso destes às diferentes camadas sociais em eventos
científicos institucionais e externos;
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- Dotação de recursos financeiros para a publicação de periódicos nos cursos da IES e incentivo à publicação em
periódicos nacionais, internacionais.
Com base nestas políticas de pesquisa, são propostas as seguintes ações:
- Institucionalizar novas linhas de pesquisa;
- Manter incentivo ao programa de Iniciação Científica como forma de introdução do alunado à metodologia
científica e de colaboração para a sedimentação das linhas de pesquisa institucionais;
- Incentivar e implementar atividades curriculares e complementares, como projetos de meio e fim de curso, nos
quais os alunos vivenciam e se aprofundam na prática da investigação científica;
- Investir em recursos laboratoriais e de informática para o desenvolvimento de pesquisa;
- Manter a Unidade Didática e de Pesquisas Experimentais (UDPE) como setor de apoio para a pesquisa clínica
envolvendo animais de laboratório;
- Apoiar o pleno funcionamento do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e do Comitê de Ética em Pesquisa com Uso
de Animais (CEUA) para pesquisas com seres humanos e animais;
- Incentivar a organização de eventos técnico-científicos internos, buscando um maior envolvimento de toda a
comunidade e a divulgação dos projetos de pesquisa;
- Possibilitar a inserção do corpo docente na comunidade científica por meio de auxilio financeiro à participação
em eventos nacionais e internacionais; e
- Criar um processo de avaliação que permita garantir os índices de qualidade da pesquisa desenvolvida na
Instituição.

Políticas de pesquisa do Curso de Administração:
Constituem eixos temáticos da pesquisa:
- Responsabilidade e inclusão social: inclui o conhecimento e discussão da educação inclusiva, e/ou da igualdade
social e/ou do respeito ao meio ambiente.
- Formação técnico-científica para resolução crítica de questões do universo organizacional: contempla o
conhecimento e análise de ferramentas de análise aplicadas na análise e busca de solução para questões práticas da
realidade administrativa.
Busca-se, assim, a construção, apresentação e execução de projetos de pesquisa de iniciação científica que
contemplem questões que possam ser investigadas em benefício dos envolvidos diretamente das atividades de pesquisa,
mas, sobretudo, cujos resultados possam beneficiar a sociedade como um todo e as organizações de Catanduva e região,
em particular. Além disso, busca-se criar oportunidades para o exercício do enfoque holístico da tríade ensino, pesquisa e
extensão. É preciso salientar que os projetos de iniciação científica submetidos à aprovação são elaborados a partir de uma
perspectiva humanista, ética e crítica.
A partir dos eixos temáticos, estão definidas e implantadas as linhas de pesquisa, sempre envolvendo questões
teórico-práticas da Administração: direitos fundamentais, recursos humanos, tecnologias de comunicação e informação,
ferramentas de análise organizacional.
Para organizar e supervisionar as pesquisas de iniciação científica, o curso mantém uma coordenadoria de
pesquisa, cujo titular recebe remuneração específica pela carga horária preestabelecida para atendimento aos docentes e
discentes envolvidos nos projetos de pesquisa. Todos os docentes do curso são estimulados a elaborar projetos e orientar
grupos de pesquisa, recebendo remuneração mensal específica.
Os grupos de pesquisa funcionam sob orientação de um professor-orientador, em torno de um projeto de estudo
previamente elaborado e aprovado pela instituição. O aluno-pesquisador participa das reuniões de seu grupo de pesquisa,
realiza atividades de estudo e discussão orientadas. Parte dos estudantes recebe bolsa de mérito acadêmico, de acordo
com as políticas da Instituição.
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Os resultados parciais e finais das pesquisas devem, necessariamente, ser apresentados em congressos de
Iniciação científica, como CONIC e CIC, com apresentações orais individuais e/ou com a apresentação de painéis, e também
devem ser publicados na revista Temas em administração: diversos olhares.
A instituição conta com o Comitê de Ética em Pesquisa, formalizado e estruturado, com autorização dos órgãos
competentes e atuando na instituição, de acordo com regulamento específico (em anexo).
No biênio 2018/2019 estiveram envolvidos com a pesquisa 04 docentes e aproximadamente 30 estudantes do 1º,
2º, 3º e 4º anos do Curso de Administração. Esses projetos se encerram no mês de março e os resultados das pesquisas
serão apresentados à comunidade acadêmica durante a XIII Mostra de Pesquisa do Curso de Administração.
Para o mês de Abril de 2020, está previsto o encerramento dos projetos referentes ao período 2019/2020 durante
a XIV Mostra de Pesquisa do curso de Administração, que deverá apresentar à comunidade acadêmica, os resultados dos
projetos desenvolvidos no período citado.

Projetos de pesquisa para o biênio 2020/2021
Projeto 1 - Título: “Estudo comparativo entre empreendedores por oportunidade e empreendedores por necessidade”
Pesquisador(es) responsável(is): Prof. Me. André Luiz Franco
Resumo: O empreendedorismo vem sendo tratado como grande protagonista para o crescimento e desenvolvimento
econômico e consequentemente geração de empregos. A motivação é fator preponderante no processo empreendedor. A
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) salienta que pessoas podem ser levadas ao empreendedorismo por dois motivos
alternativos: necessidade ou oportunidade. Tais motivações permitem enquadrar o empreendedor em duas categorias
distintas, mutuamente excludentes, sendo os empreendedores por oportunidade e os empreendedores por necessidade. Os
empreendedores por necessidade representam uma parcela da população envolvida com o empreendedorismo por falta de
oportunidade de empregos formais no mercado de trabalho. Em estudo realizado pela GEM entre os anos de 2006 e 2010,
constatou que o empreendedorismo por oportunidade é mais benéfico para o desenvolvimento econômico dos países,
embora o empreendedorismo por necessidade tenha sua relevância como alternativa para o desemprego. A realização desta
pesquisa tem como objetivo identificar e comparar o empreendedorismo por oportunidade e por necessidade de micro e
pequenos empresários de Catanduva e região. A pesquisa será de natureza descritiva, transversal e qualitativa, o
instrumento para a coleta de dados se dará através de questionário, a metodologia adotada será do tipo survey.
Projeto 2 -Título: “A Geração Z e suas competências interpessoais: um estudo com alunos de Administração ”
Pesquisador(es) responsável(is): Prof. Ma. Cristiane Paschoa
Colaborador: Prof. Me. Antonio Ágide Mota Júnior
Resumo: As rápidas mudanças pelas quais o mundo vem passando, trazem consigo desafios inerentes à convivência entre
pessoas e adaptação, nos diversos contextos da vida. Os ideais, valores e visão de mundo que marcam um mesmo grupo de
pessoas podem ser completamente distintos ou at sem sentido para as geraç es seguintes o am iente de tra alho, as
empresas procuram promover a integração entre as diferentes gerações a fim de minimizar conflitos e potencializar o
desenvol imento dos cola oradores no que cada um t m de melhor
literatura tem mostrado que papel do gestor
entender essa realidade e preparar os cola oradores para compreender as di erenças e perce er que elas podem tra er
sucesso organi ação
, 2005; SERRANO, 2010). Os jovens, nascidos após 1990, estão chegando às universidades e
entrando num mercado de trabalho dinâmico, interativo, marcado pelas rápidas mudanças tecnológicas e pela necessidade da
gestão do capital intelectual. Essa geração que sempre este e conectada a internet, celulares e a todas as no as m dias, tem
seu ritmo de ida ditado pela tecnologia, ator que os di erencia das geraç es anteriores pesar da pouca experi ncia
pro issional, eles estão sempre sintoni ados com o mundo por meio de recursos m eis quando o pr prio conceito de grupo
passa a ser irtual ão dinâmicos, cr ticos, precoces e tendem a ser ecologicamente corretos
,
,
).
Se, de um lado, este novos colaboradores estão preparados para um mundo interati o e digital, de outro, parecem carecer de
ha ilidades interpessoais sicas, necess rias para o om desempenho no tra alho ampla i ncia irtual aca a por tornarse uma realidade paralela, repleta de liberdades e cuja efemeridade promo e uma experi ncia indi iduali ada e de
a astamento ou super icialidade nos laços e relaç es sociais
V
,
sta postura indi idualista, pode tra er
prejuízos às relações no trabalho, vez que este jovem poderá ter muitas dificuldades em, por exemplo, trabalhar em equipes e
liderar pessoas. A partir destas reflexões, torna-se apropriado um estudo que investigue o repertório de habilidades sociais
destes jovens, a fim de identificar quais seus pontos fortes e quais os principais déficits em relação às habilidades sociais. Para
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isto, será conduzido um estudo com estudantes de Administração que se enquadrem no perfil proposto (nascidos após 1990).
Participarão deste estudo os alunos regulamente matriculados no curso de Administração da UNIFI - Centro ni ersit rio
adre l ino, locali ado em Catandu a - , ap s concordância esta elecida no ermo de Compromisso i re e sclarecido,
segundo consta a esolução C
nicialmente ser reali ado um le antamento i liogr ico para comp r as ases
te ricas do tra alho, em como nortear a discussão posterior dos resultados ara a coleta de dados, ser utili ado o
el
rette, que um instrumento em orma de auto-relato, composto por itens que descre em situaç es sociais em contextos
di ersos amigos, la er, am lia, tra alho , com di erentes tipos de interlocutores amigos, amiliares, superiores en ocando
uma ariedade de ha ilidades interpessoais alar em p lico, expressar sentimento, pedir mudança de comportamento s
dados coletados por meio do
el rette serão analisados quantitati amente utili ando-se da an lise estat stica pr pria
do instrumento correção in ormati ada Como resultados, espera-se identificar os escores de Habilidades Sociais dos
participantes, traçando um per il geral e comparar estes dados à literatura, a fim de identificar se os déficits apontados pelos
autores em relação à Geração Z, de fato se aplicam à amostra estudada.
A motivação para a pesquisa em tela surgiu, dentre outros fatores, em consequência dos apontamentos e abordagens
ocorridas no I Fórum de Recursos Humanos e encontro de egressos e gestores do curso realizado pelo curso em 12/11/2019,
sendo que o resultado do debate apontou para a importância dos líderes das empresas locais e regionais possuírem
habilidades para conduzir e promover a integração entre as diferentes gerações a fim de minimizar conflitos nas organizações
e potencializar o desenvolvimento dos colaboradores.
Projeto 3 -Título: “A Logística Reversa e a sua aplicação no ramo farmacêutico no descarte de medicamentos vencidos ou
em desuso na cidade de Catandu a sp”
Pesquisador(es) responsável(is): Prof. Me. Paulo Roberto Vieira Marques
Resumo: O tema Logística Reversa vem sendo discutido e incentivado no meio empresarial com maior ênfase devido ao
crescimento da conscientização ambiental e por se tratar da importância de reaproveitar,reciclar e reutilizar materiais que
tem com matéria prima, recursos naturais não renováveis, pois as empresas devem visar o uso de práticas que garantam a
conservação e preservação da biodiversidade,a reciclagem das matérias-primas e a redução do impacto ambiental das
atividades humanas sobre os recursos naturais, no intuito de, além de preservar o meio ambiente, tornar-se agentes de
uma maior consciência de sua importância enquanto agentes de mudanças de atitudes para a sociedade como um todo e,
sendo assim, entendido pelos stakeholders como um diferencial competitivo, colocando-as em diferentes posições frente
aos concorrentes. Através de uma pesquisa bibliográfica sobre descarte de medicamentos em desuso ou vencidos,
juntamente com um estudo de caso em farmácias da cidade de Catanduva/SP., analisar a situação atual sobre o
cumprimento e a conscientização existente em relação às normas relacionadas ao assunto. A metodologia utilizada será
através de entrevistas estruturadas enfatizando aspectos relacionados à conduta de descarte, nível de orientação e
aderência às normas regulamentadoras. Para realização dessa pesquisa, serão selecionados alunos da UNIFIPA do curso de
Administração que coletarão os dados juntos as empresas pesquisadas, elaborando a compilação dos dados coletados e um
artigo para divulgação dos resultados apurados. Com o estudo pretende-se, além de avaliar a aplicação da metodologia da
logística reversa no segmento farmacêutico, despertar os empresários envolvidos na pesquisa, para uma consciência
ambiental, também, a análise da bibliografia existente sobre logística reversa e sua aplicabilidade, propiciando uma melhor
qualificação aos alunos do curso de Administração envolvidos com a pesquisa .

Cronograma de Atividades a realizar em 2020
Fevereiro/20

Divulgação dos projetos aprovados pelo Núcleo Gestor para serem realizados em
2020/2021.

Março

Maio

Apresentação do relatório final das pesquisas realizados em 2019 pelos docentes
orientadores.
Avaliação dos relatórios pelo Núcleo de Pesquisa
Apresentação aos alunos dos Projetos aprovados para a serem realizados em
2020/2021
Prazo final de encaminhamento dos artigos referentes aos projetos de pesquisa
encerrados em março de 2020.
Período de inscrição e seleção dos alunos / Divulgação dos alunos selecionados/ para
os projetos 2020/2021
Início dos novos projetos de Iniciação Científica na Instituição para 2020/2021

Agosto

Relatório parcial dos alunos bolsistas

Abril

14

UNIFIPA 2020 – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
Setembro

Relatório parcial dos projetos que estão sendo desenvolvidos no ano de 2020

Novembro

Participação dos alunos dos projetos em andamento no XII CONIC

Dezembro

Relatório final dos alunos bolsistas

Março/2021

Relatório final dos Projetos de pesquisa dos projetos de realizados em 2010/2021

Abril/2021

Prazo final de encaminhamento dos artigos referentes aos projetos de pesquisa
encerrados em março de 2021

1.7. Políticas de extensão
Atividades de extensão
As atividades de Extensão são coordenadas pelo Coordenador do Núcleo de Extensão, subordinado à Pró-Reitoria
de Extensão e assuntos comunitários. Através de suas diretrizes, visa oferecer educação continuada a acadêmicos,
profissionais e gestores atuantes nas organizações, bem como, promover atividades que propiciem o desenvolvimento
profissional e humano às pessoas com necessidades sociais emergentes.
Define-se como extensão a integração do processo educativo, cultural e científico articulado ao ensino e à
pesquisa que, de forma indissociável, possibilita a interação sistematizada entre comunidade acadêmica e sociedade, por
meio da qual se realiza a transferência de tecnologia, a democratização do conhecimento e o apoio a projetos tecnológicos
e culturais para o desenvolvimento regional.
Mediante projetos comunitários e sociais, ações de educação continuada, assessorias, consultorias, convênios e
parcerias, bem como seminários, publicações e programações culturais e esportivas em geral, a extensão se torna um
efetivo canal de diálogo entre os saberes da faculdade e os diferentes agentes e instâncias com os quais a instituição de
ensino atua na sociedade.
Neste contexto pretende-se buscar as transformações e aportes aos problemas da sociedade e, através da ciência,
relacionar os saberes desenvolvidos na instituição à construção de um contexto mais humanizado, refletido na geração de
bem estar social e melhor qualidade de vida do grupo ou região.
Constituem-se ações de responsabilidade social:
-Propiciar atividades teóricas e práticas que visem à preservação e a sustentabilidade do meio ambiente;
-Oferecer atividades de qualificação básica e instrumental de informática, administrativa e desenvolvimento
comportamental para adultos, jovens e crianças que permitirão sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho, atual e
futuro;
- Estimular as atividades que contribuam para a valorização de pessoas com necessidades especiais;
- Desenvolver programas de inclusão social e digital;
- Viabilizar atividades artísticas e culturais, valorizando o patrimônio artístico e cultural, local e regional;
- Manter o patrimônio histórico-cultural das Instituições da Fundação Padre Albino e da comunidade através do
Museu Padre Albino;
- Criar condições para a preservação da saúde e melhoria da qualidade de vida de sua comunidade acadêmica;
- Manter relações com o mercado de trabalho, setor produtivo e serviços públicos;
- Prestar serviços assistenciais ao indivíduo e à comunidade;
- Oferecer atividades de educação que visem à promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação em nível
individual e coletivo; e
- Desenvolver atividades que visem à integralidade da assistência, bem como a interdisciplinaridade.
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Constituem-se ações de capacitação científico-tecnológica:
- Possibilitar meios de aprofundamento de conteúdos e novas bases tecnológicas, permitindo à comunidade
interna e à sociedade o acesso ao saber na busca da plena formação do indivíduo e das organizações;
- Prestar às organizações locais e regionais, serviços de consultorias, de assessorias e de treinamento, de forma
contínua, visando sua atualização, competitividade e desenvolvimento;
- Aprimorar a qualidade de ensino através de atividades de formação continuada de seus docentes e funcionários,
atendendo as exigências da realidade; e
- Integrar interinstitucionalmente através de projeto de extensão comum, objetivando o desenvolvimento do ser
humano.

Constituem-se ações de comunicação da produção acadêmica:
- Criar meios de publicações que visem tornar o conhecimento produzido na instituição acessível à sociedade;
- Desenvolver estudos e pesquisas visando o aprimoramento do conhecimento e de processos e a sua divulgação.
As atividades de extensão são desenvolvidas por docentes vinculados à instituição e financiadas pela própria
instituição e/ou por parcerias com a iniciativa privada ou pública.

São considerados como extensão os seguintes tipos de atividades:
- Eventos culturais e científicos, como palestras, visitas de estudo programadas, painéis, oficinas, simpósios,
seminários; de lazer, desportivos ou outros que tenham como finalidade oferecer meios para a comunidade e a sociedade
conhecer os bens científicos, culturais e técnicos disponíveis e deles usufruir, para os quais haverá controles de participação
e, quando necessário, emissão de declarações.
- Cursos, configurados como conjunto de ações de atualização científica, de aperfeiçoamento profissional, de
ampliação cultural, de ampliação da formação universitária e outros, com carga horária mínima de 8 horas, executado na
forma presencial, semi-presencial ou à distância, para os quais haverá controle de assiduidade, avaliações e emissão de
certificados devidamente registrados pela instituição.
- Projetos, caracterizados como conjunto de ações de caráter educativo, científico ou tecnológico com objetivos e
prazos de execução definidos em propostas específicas, executados presencialmente, semi-presencialmente ou a distância,
para os quais serão elaborados controles de assiduidade, avaliações e emitidos certificados devidamente registrados pela
instituição.
- Prestação de serviços, caracterizados como serviços assistenciais, de consultoria ou assessoria que se destinam
direta ou indiretamente a atender às demandas das organizações e da sociedade local e regional, realizados através da
instituição, registrados conforme estatuto vigente e normas estabelecidas pela instituição.
- Publicações e outros produtos acadêmicos, caracterizados como ações de extensão que visam à difusão do
conhecimento cultural, científico e tecnológico.

Projetos de extensão do Curso de Administração para o ano de 2020
Estão previstos 11 (onze) projetos de extensão para o ano de 2020. Entretanto, novos projetos poderão ser
elaborados e oferecidos de acordo com as demandas do curso e da comunidade, podendo ser estruturados e conduzidos
conjuntamente com a Empresa Junior FAECA a exemplo do plantão de consultoria em parceria com o SINCOMÉRCIO de
Catanduva realizado em 2019 que será intensificado no ano de 2020, em função do êxito alcançado. Esses projetos
propõem atividades diversas, de construção, ampliação e atualização de conhecimentos; de desenvolvimento profissional
e humano; de integração entre o curso e a comunidade. São atividades (cursos, workshops, eventos profissionais e
culturais) oferecidos à comunidade interna e externa, sob coordenação e orientação de professores do curso.

Atividades no exercício de 2020:
Março/Novembro
1. O ABC DA INFORMÁTICA PARA IDOSOS.
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Responsável: Prof. Me. José Claudinei Cordeiro.
Projeto anual de Responsabilidade Social, realizado de março a novembro.
Curso de informática para pessoas que comprovadamente não possuem condições financeiras para arcar com os custos de
um curso básico de informática, visando sua inserção no mercado de trabalho, com duas turmas, uma em cada semestre.
O projeto baseia-se no fato da tecnologia ser importante fator de inclusão social ao se considerar que ela está cada vez
mais presente no dia-a-dia das pessoas. O público alvo, são os idosos, com analfabetismo digital, baixo poder aquisitivo e
que não possuem condições financeiras para investir em cursos de informática.
2. INFORMÁTICA INCLUSIVA PARA CRIANÇAS
Prof. Me. José Claudinei Cordeiro.
Projeto anual de Responsabilidade Social, realizado de março a novembro.
Atualmente a informática encontra-se presente em todas as áreas de atuação dos indivíduos, tornando-se indispensável à
aquisição de conhecimentos que facilitem a inserção de crianças e adolescentes na utilização da informática, bem como a
evolução nas áreas de educação e cultura.
curso de in orm tica para crianças carentes em parceria com o ducand rio ão Jos de Catandu a, “ rograma
Construir” utilizando os laboratórios de informática do Câmpus São Francisco do Centro Universitário Padre Albino – Curso
de Administração.

3. GDP-GRUPO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL.
Profª Me. Cristiane Páschoa do Amaral
Projeto anual de Responsabilidade Social.
Em tempo de acirrada concorrência no mercado de trabalho, as empresas preocupam-se cada vez mais com as pessoas que
dela fazem parte, buscando profissionais capazes de gerenciar equipes de trabalho, liderar, manter o autocontrole em
momentos de crise, comunicar-se bem, pensar estrategicamente e mediar conflitos. Frente a estre contexto, o GDP-Grupo
de Desenvolvimento Profissional, proporciona aos alunos de graduação, pós-graduação e pessoas da comunidade, a
oportunidade de desenvolver estas habilidades interpessoais tão requisitadas no mercado de trabalho.
O GDP é um treinamento de habilidades sociais para o trabalho e tem por objetivo o desenvolvimento das habilidades e
competências interpessoais dos alunos e público externo inscrito através de vivências, discussões em grupo, análise de
vídeos e estudo de caso. Entre as habilidades encontram-se a capacidade de gerenciar equipes de trabalho, liderar,
comunicar-se bem e mediar conflitos. O programa é dividido em dois módulos, básico e avançado realizado anualmente.

4. CONTRIBUIÇÃO DO CINEMA PARA A FORMAÇÃO HUMANÍSTICA DOS ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO.
Profª Drª Maria Tereza de França Rolland. Projeto pontual de Responsabilidade Social
O projeto tem como objetivo contribuir para a formação humanística dos alunos de Administração, contemplando as
Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução Nº1, de 17 de junho de 2004, que institui as para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; pela a Resolução Nº1, de 30 de maio de 2012,
que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; e a Resolução nº2, de 15 de junho
de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental) e a abordagem interdisciplinar de
questões que impactam a maneira de ser e estar no mundo contemporâneo..

Abril
5. ESTRATÉGIAS DE LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL.
Profª Me. Eunice Aparecida de Aguiar Alonso. Projeto pontual de Comunicação de Produção Acadêmica
A leitura e a escrita exercem papel fundamental na formação de todas as pessoas. Com relação aos acadêmicos, a leitura é
um instrumento de estudo e pode tornar-se uma poderosa ferramenta de aperfeiçoamento profissional, além de ser
imprescindível para a produção escrita. Em vista disso, pretende-se proporcionar ao estudante o aperfeiçoamento da
competência leitora e escritora, a partir de textos que contemplem temas contemporâneos, desenvolvendo habilidades
que o prepare para propor soluções para situações-problema; projetar ações de intervenção; construir perspectivas
integradoras; elaborar sínteses e atuar segundo princípios éticos. As aulas serão planejadas possibilitando ao aluno
atividades de estudo, exposição do professor ou leitura dirigida, e de aprendizagem individual ou colaborativa. A avaliação
ocorrerá ao final de cada encontro, a partir da produção oral e escrita do aluno.
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Maio
6. XI SEMANA DO MEIO AMBIENTE: “VAMOS FALAR DE LIXO URBANO”.
Profª Drª Silvia Ibiraci de Souza Leite. Projeto pontual de Capacitação Científico Tecnológica.
Para os alunos refletirem sobre sobre o meio ambiente e a gestão ambiental, que é fundamental para sua formação como
administradores. Dentro deste tema tão vasto, a questão do lixo urbano é assunto importante uma vez que o impacto do
seu descarte pode causar danos ao meio ambiente e à sociedade. Neste encontro reunir-se-ão palestrantes e alunos do
curso e o objetivo será compartilhar com os alunos a experiencia que os palestrantes trarão a partir de sua pratica no
assunto. Após o encontro serão elaborados questionários e o assunto será aproveitado em outras atividades dentro e fora
da sala de aula.

SETEMBRO
7. IV ENCONTRO DE EGRESSOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO.
Prof. Me. Marcílio Antônio Bortoluci; Prof. Me. Antônio Ágide Mota Junior, Prof. Me. Joacyr Vargas e Comissão de
Egressos do Curso.
Projeto pontual de Capacitação Científico e Tecnológica.
O encontro tem por objetivo incrementar o relacionamento com os alunos egressos do Curso de Administração, bem como
aperfeiçoar o modelo de avaliação de desempenho do curso por meio de informações a respeito da situação profissional
dos ex-alunos, promover ações que incentivem o interesse pela educação continuada, identificar demandas para cursos de
extensão e pós-graduação oferecidos, além de identificar as habilidades e competências requeridas pelo mercado e que
possam refletir nos conteúdos programáticos e na matriz curricular do curso. O evento contará ainda com a palestra de
gestores de empresas locias e regionais, que serão convidados para o evento.

SETEMBRO
8. XXIX SEMANA DO ADMINISTRADOR DE CATANDUVA.
Prof. Me. Marcílio Antônio Bortoluci e Prof. Me. Antônio Ágide Mota Junior. Colaboradores: todos os demais professores
(as) do curso.
Projeto de Capacitação Científico Tecnológica.
Em comemoração à XXIX Semana do Administrador de Catanduva, serão convidados palestrantes, profissionais da área de
administração e egressos do Curso, da cidade e região para palestras motivacionais sobre administração de empresas e
assuntos correlatos para alunos do curso e convidados, através de seminários, com o objetivo de influenciar suas decisões
para a arte de administrar, com ênfase em empreendedorismo. As avaliações serão feitas pelos professores responsáveis
pelas disciplinas dos respectivos dias, pelo NDE e pelo Coordenador do Curso no encerramento da semana.

SETEMBRO
9. XXIX SEMANA MONSENHOR ALBINO DE CATANDUVA.
Prof. Me. Marcílio Antônio Bortoluci e Prof. Me. Antônio Ágide Mota Junior
Projeto pontual de Responsabilidade Social.
rojeto “ rima era Vermelha ” trata-se de tradicional projeto do curso de Administração para doação de sangue e cadastro
para doação de medula óssea junto ao Hemocentro de Catanduva, pelos alunos do curso e seus convidados e atendimento
de solicitação da ABMES em sua campanha de Responsabilidade Social, dentro das comemorações da XXIX Semana
Monsenhor Albino de 14 a 20 de setembro 2020.

OUTUBRO
10. III - FEIRA DE EMPREENDEDORISMO.
Prof. Me. André Luiz Franco e Prof. Me. Antônio Ágide Mota Junior.
Projeto pontual de Capacitação Científico Tecnológica.
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O mercado está cada vez mais restrito a modelos de negócios que não contemplam a cultura da inovação como vantagem
competitiva do empreendimento. Frente a este contexto, o curso de Administração da Unifipa propõe pelo terceiro ano e
como atividade de extensão a “ Feira de mpreendedorismo” para apresentação de modelos de neg cios ino adores
com os alunos do curso de Administração da Unifipa. O evento tem como objetivo proporcionar aos alunos participantes a
experiência de propor um modelo de negócio inovador e desenvolver de forma prática os conteúdos de
empreendedorismo abordados em sala de aula. Os discentes do curso de Administração serão incentivados a
desenvolverem uma proposta de um modelo de negócio inovador para apresentarem durante a feira em formato de
painel. A feira de empreendedorismo tem a intenção de estreitar o relacionamento do ensino acadêmico com a
comunidade empresarial, gerando assim oportunidades para o desenvolvimento de novos negócios a partir de ideias
geradas pelos alunos, além da troca de conhecimentos, vivências de empreendedores convidados para dialogar e debater
sobre empreendedorismo. Além dos alunos do curso de administração, serão convidados para a feira a comunidade
empresarial representada por empreendedores de Catanduva e região, Faeca Junior e professores. A Avaliação dos
trabalhos apresentados será desenvolvida por banca examinadora constituída por professores do curso de Administração.
11. FAECA JUNIOR-EMPRESA DE CONSULTORIA.
Prof. Me. Cleber Peres. Colaboradores: demais professores (as) do curso. Período: fevereiro a dezembro.
Projeto de Capacitação Científico Tecnológica.
O projeto permite o desenvolvimento prático dos conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, além do
desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos do curso de Administração através da prestação de serviços de
qualidade local e regional.
A "FAECA Júnior Empresa de Consultoria" é uma associação civil, sem fins lucrativos constituída por alunos de graduação do
curso de Administração do Centro Universitário Padre Albino, que presta serviços e desenvolve projetos para empresas,
entidades e sociedade em geral, nas suas áreas de atuação, sob orientação e supervisão dos professores, proporcionando
de forma efetiva, a interdiciplinaridade no curso. Cumpre sua função social através de programas e projetos. Tais atividades
oportunizam aos alunos participantes vivências e experiências, tanto no campo da administração, quanto no âmbito da
responsabilidade social.

1.8.Políticas de gestão
Em todo o processo de gestão, as pessoas são os agentes de mudanças. Os gestores e cada membro da
comunidade acadêmica, em particular, têm contribuição indispensável na construção da gestão democrática. A primeira
contribuição é entender que a instituição tem uma identidade própria que se fortalece pelos trabalhos e se nutre dos novos
processos multidisciplinares e interdisciplinares. A segunda contribuição é a valorização dos docentes, consubstanciada no
Plano de Carreira Docente aprovado no Ministério do Trabalho, em agosto de 2008, que prevê e provê a carreira do
docente de forma vertical (títulos) e horizontal (produção científica). Nessa perspectiva, a formação continuada tem
fundamental importância, pois além de possibilitar a qualificação, a competência e a progressão funcional na carreira,
propicia o desenvolvimento profissional do docente articulado ao projeto e às finalidades da Instituição.
A gerência envolve uma visão mais diversificada de atividades. O gestor precisa estar apto a perceber, refletir,
decidir e agir. O conceito de gestão da UNIFIPA vincula-se a uma prática social que depende de pessoas, da sociedade, da
economia, da cultura, das possibilidades tecnológicas e de outras dimensões da vida. Enquanto na gestão pública essas
variáveis têm maior influência, na gestão privada os limites das variáveis às vezes são mais estreitos, pois dependem de
setores fundamentais como o econômico-financeiro, para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de seus projetos.
modelo de gestão di respeito ao “como a er”, ou seja, como cuidar de processos de aprendi ado
organizacional, necessários à evolução da organização, tanto em sua dimensão operacional (uso de recursos) como em sua
dimensão estratégica (realocação de recursos), de acordo com a evolução do ambiente e da própria organização.
Em função dessa modalidade de gestão acadêmica, estabelece-se o modelo de gestão abaixo.
Como se trata de um modelo organizacional-pedagógico baseado em núcleos e estes, por sua vez, são trabalhados
de forma multidisciplinar e interdisciplinar, é preciso inicialmente consolidar o MODELO DE GESTÃO ORIENTADO POR
PROCESSOS, que favoreça o aprendizado organizacional e adoção de visão estratégica, prospectiva e sistêmica, pois a
finalidade institucional é educativa e de formação profissional.
Gestão de pessoas:
- Estabelecimento de um cenário organizacional que propicie o trabalho harmônico e equilibrado entre pessoas,
equipe e instituição.
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- Desenvolvimento de processos de formação de profissionais para a equipe de trabalho mediante a formação
continuada.
- Orientação para ingresso de docentes, via Plano de Carreira, somente.
- Orientação para a melhoria da qualificação do servidor.
Gestão de conhecimento: Utilização de fundamentos teórico-práticos da gestão do conhecimento, de forma a
estimular e disseminar informações e conhecimentos estratégicos relevantes para a gestão Institucional.
Governança corporativa: Concepção de documentos norteadores de gestão, de forma a propiciar as condições
necessárias e adequadas para implantação de mudanças que resultem em maior flexibilidade, inovação e efetividade
gerencial.
Responsabilidade social: Adoção de princípios éticos de gestão que promovam a educação inclusiva, a igualdade
social e o respeito ao meio ambiente.
Infraestrutura: Gestão dos recursos materiais, físicos e tecnológicos, no sentido de otimizar e modernizar os
processos de atendimento aos usuários, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão.
Gestão ambiental: Adoção de práticas de Educação ambiental que enfatizem e proporcionem a conscientização da
comunidade acadêmica, de modo a desenvolver a responsabilidade coletiva pela preservação do meio ambiente.

1.9. Responsabilidade social da instituição, enfatizando a contribuição à inclusão social e ao
desenvolvimento econômico e social da região.
A UNIFIPA contribui significativamente para o desenvolvimento econômico e social da região aos formar pessoas
conscientes de seu papel social, com alta qualificação, reverberando esses efeitos na economia local. Promove várias
atividades que redundam em inclusão social, o que lhe proporcional o selo de instituição socialmente responsável da
ABMES.
Formas de Acesso - Constituem-se como formas de acesso os processos seletivos de ingresso e de transferência.
Vagas remanescentes destes serão oferecidas em processos continuados. Dadas as peculiaridades dos cursos da UNIFIPA, o
processo seletivo de ingresso é isolado para o curso de medicina e unificado para os demais cursos. (ANEXOS M, N do PDI).
Permanência e conclusão com êxito - Uma das razões para o abandono do curso é a evasão escolar, havendo
necessidade de se refletir, no curso e nas instâncias de decisão as motivações da evasão, de forma a mitigá-la ou
simplesmente eliminá-la.
Podem ser apontados vários problemas com relação à evasão:
- Falta de conhecimento sobre a área e sobre o curso;
- Horário do curso;
- Demanda dos filhos e sua alocação para estudo à noite;
- Necessidade de trabalhar em mais de um emprego; e
- O aluno não acompanha o currículo da escola, pois lhe falta embasamento.
A UNIFIPA desenvolvem alguns programas e outros que deverão fazer parte das diretrizes para a permanência e
conclusão com êxito do aluno na IES, tais como:
- Implementar estratégias de divulgação institucional para fortalecer a identidade da IES, como entidade que
prepara com qualidade seus alunos e orienta para o mundo do trabalho.
- Promover e efetivar a permanência com êxito do estudante em seu percurso formativo, propiciando apoio
estruturado em projetos e programas voltados ao atendimento pedagógico. Na UNIFIPA, isso já acontece desde sua
implantação pelo Programa de Nivelamento do estudante ao curso.
- Planejar as atividades acadêmicas e institucionais com base no diagnóstico socioeconômico das turmas
ingressantes; e
- Implantação já realizada do programa de bolsas de mérito acadêmico nas modalidades de monitoria, bolsa de
pesquisa e bolsa de extensão.
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A UNIFIPA propõem como políticas de inclusão:
- Apoio acadêmico estruturado em projetos e programas voltados ao atendimento pedagógico e psicológico;
- Apoio econômico, via bolsas de mérito acadêmico e de filantropia;
- Celebração de convênios com órgãos públicos ou privados para auxiliar o aluno na sua formação e permanência
na instituição de ensino; e
- Apoio jurídico e financeiro ao aluno.

Atendimento às pessoas com necessidades educacionais especiais ou com mobilidade reduzida
Na UNIFIPA, os programas de acessibilidade, especialmente física, foram implementados, o que permitiu a quebra
de barreiras arquitetônicas, sinalização, mobilidade, mobiliário e outras medidas de ordem prática para atender o alunado
à inclusão e aos dispositivos legais.
A fim de orientar a UNIFIPA e seus membros de todas as instâncias é diretriz do PDI desenvolver oficinas com
abordagem pedagógica e metodológica, no sentido de implementar os seguintes decretos:


Decreto nº 5.296/04, regulamentando a Lei nº 10.098/00, que estabelece normas e critérios para a promoção
da acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, impulsionando uma política
nacional de acessibilidade; e



Decreto nº 5.626/05, regulamentando a Lei nº 10.436/02, que normatiza a inclusão de Libras como unidade
curricular, a formação do professor, do instrutor e do tradutor/intérprete de Libras, a certificação da
proficiência em Libras, o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a
organização da educação bilíngue no ensino regular visando à inclusão de alunos surdos.

A UNIFIPA, desde 2009, atendendo à legislação, oferece a disciplina curricular de LIBRAS para o curso de
Licenciatura em Educação Física e, desde 2010, como disciplina optativa para os demais cursos.

2 – CORPO DISCENTE
2.1. Perfil do ingressante
O perfil do ingressante do curso de Administração está delineado em candidatos com competências de leitura,
interpretação e produção de textos, com raciocínio lógico, também dotado de um conhecimento geral nas áreas de
História, Geografia e Biologia.
O CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO pesquisa, no ato da inscrição, o perfil do ingressante através de
questionário com questões fechadas sobre sua identificação, condição sócio-econômica e cultural e, posteriormente, faz
um comparativo, acompanhando as prováveis mudanças.
As características que compõem o perfil dos ingressantes de 2020 (dois mil e vinte) estão assim delineadas: os
discentes apresentam a faixa etária em média de 18 (dezoito) anos, solteiros, residem em grande maioria em Catanduva,
em moradia própria com os pais ou outros parentes. A renda familiar enquadra-se entre 03 (três) a 04 (quatro) salários
mínimos, trabalham em período integral e a contribuição familiar é parcialmente ou nenhuma e não têm filhos. O
conhecimento em Informática hoje é através do uso de programas prontos e são usuários da Internet. O Inglês é a língua
estrangeira que mais conhecem, mas com domínio básico. Cursaram o ensino fundamental e o ensino médio em escola
pública. A escolaridade dos pais, na maioria, é o ensino médio. Em relação à leitura de livros nos últimos doze meses leram
três livros. Quanto aos jornais, a leitura é feita ocasionalmente, a seção de maior interesse é a de cultura, a revista Veja é
lida com maior freqüência. O esporte preferido é o futebol de campo; o tipo de música que mais gostam pertence ao
gênero sertanejo e a atividade que realizam nos momentos de lazer é o esporte. A escolha da faculdade foi pela
possibilidade oferecida de ingresso pelo PROUNI e notadamente pela qualidade e bom conceito e esperam a aquisição de
conhecimentos voltados para a Administração.

2.2. Perfil do egresso
O perfil desejado para o egresso do Curso de Administração, como bem definido em sua Missão e em consonância
com o preconizado na DCN dos cursos de graduação em administração e parecer CES 067/2003, é constituído de uma
formação generalista que lhe permita atuar nas diversas áreas das organizações nos níveis estratégico, tático e operacional.
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Em razão do perfil generalista o egresso deverá estar apto para colaborar efetivamente para o desenvolvimento das
organizações num contexto em contínua transformação, mediante uma atuação amparada em capacitação técnica e
comportamental, com senso ético e responsabilidade social, sendo que algumas das competências e habilidades desejadas
são:






Estar capacitado para ser gerir organizações públicas ou privadas, apresentando uma visão multidisciplinar e
global das diversas situações com que se depara (tomada de decisão).
Ser capaz de interagir de forma crítica, flexível e inovadora em diferentes contextos organizacionais e sociais.
Ser empreendedor, crítico, criativo, polivalente, com adaptabilidade e consciente da cidadania, com
capacidade analítica de mercado e conhecimento técnico e interpessoal para planejar, organizar e liderar as
mais variadas organizações dos setores industrial, comercial e de serviços, antecipando e promovendo
transformações.
Ter capacidade e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da
produção, e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como
para desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas informações e
apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas
presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do administrador.

2.2.1. Acompanhamento do egresso
Na UNIFIPA, são desenvolvidas diversas atividades para manutenção do vínculo e acompanhamento dos egressos,
inclusive encontros realizados pelos respectivos cursos. Os cursos de pós-graduação desenvolvem programa de educação
continuada como o objetivo de trazer o egresso para a IES, na busca de novos conhecimentos e como forma de
fortalecimento de vínculos com a instituição. O acompanhamento sistemático do egresso é uma política da IES, a fim de
manter permanente interação entre a instituição e os egressos.
O Curso de Administração, atento à importância de manter o vínculo com o alunos concluintes,
desenvolvendo um programa visando à reaproximação do egresso com a Instituição de Ensino.

vem

Nessa linha, foram realizadas várias reuniões envolvendo o Núcleo Docente Estruturante e integrantes do
colegiado, buscando a maior riqueza de sugestões e opiniões, o que resultou no Programa de Relacionamento com
Egressos do Curso de Administração – PROEGRE.
Esse programa, que ficou sob a responsabilidade da coordenadoria de extensão, possui como objetivo principal
incrementar o relacionamento com os alunos formados no curso de Administração da UNIFIPA, bem como com o mercado
de trabalho e sociedade em geral, com o propósito de viabilizar ações voltadas para o acompanhamento da trajetória
profissional do egresso, sua atualização permanente, para o desenvolvimento humano e para o aperfeiçoamento das
políticas de ensino, pesquisa e extensão.
O programa interage e se coaduna perfeitamente com a política de auto-avaliação da instituição, estabelecendo
importante espaço para que os egressos possam expressar opiniões e fornecer informações a serem analisadas e
trabalhadas objetivando o escopo do Programa.
São realizados, durante o ano, eventos que buscam também, além de promover o estreitamento das relações do
egresso com a Instituição de Ensino e com o curso, coletar informações relativas às principais demandas e necessidades
existentes no mercado e nas empresas que empregam os profissionais que o Curso disponibiliza ao mercado de trabalho
regional.
Em 2018, o II encontro de egresso do curso contou com a palestra Profa. Dra. Janaína Garcia de Oliveira Escobar,
egressa do curso. O evento instigou o debate entre os presentes sobre o mercado de trabalho, a profissão do administrador
e as novas exigências profissionais para mercado de trabalho contemporâneo.
Em setembro de 2019, organizado pela Comissão de Egressos do curso, foi realizado o III Encontro de Egressos e
comemoração da semana do administrador, com o objetivo de atrair um número cada vez maior de egressos, estimular o
vínculo curso-egresso, atualizar informações sobre o mercado de trabalho e funções do administrador, possibilitando a
elaboração de ações para o aperfeiçoamento e enriquecimento do processo de ensino e aprendizagem oferecido pelo
curso. No evento foram reconhecidos os egressos destaques no ano nos segmentos da indústria, comércio e prestação de
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serviços. A indicação e seleção foi feita por centenas de ex alunos, mediante a criação de um grupo em rede social, o que
otimizou os contatos com esse público alvo e fortaleceu os efeitos multiplicadores para divulgação da programação de
atividades e participação nos eventos oferecidos pelo curso.
Ainda em 2019 foi realizado o I Fórum de RH do Curso de Administração da UNIFIPA, com o tema “Choque de
Gerações no Mercado de Trabalho”, que controu com a participação de um palestrante, cuja fala funcionou como texto
motivador dos debates. Além do palestrante convidado, o debate, mediado pelos professores responsáveis pelo evento,
contou com a participação dos graduandos do curso, de egressos que atuam como gestores de RH, e gestores e de
empresários da Catanduva e região.
Em 2020 serão realizadas diversas atividades envolvendo ex alunos do curso, a exemplo do IV encontro de
egressos previsto para o mês de setembro, conforme projeto de extensão aprovado.
Além disso, em reunião realizda em novembro/2019, a comissão de egressos do curso em conjunto com a
coordenadoria de extensão está programando a nova edição do Simpósio Empresa Escola, com a participação de
empresários da região e palestrantes destacados nacionalmente, para versar sobre temas inerentes aos objetivos do curso.
No dia 03 de fevereiro, o egresso co curso Luis Francisco Santana irá ministrar a aula magna/inaugural e recepção
dos ingressantes do curso de administração no ano de 2020.
Ainda na linha de relacionamento e buscando a manutenção do vínculo e estímulo ao desenvolvimento dos
egressos, o curso de administração reconhece todos os anos, no evento de colação de grau, o aluno com o melhor
desempenho nos quatro anos, mediante a disponibilização de uma bolsa estudo de pós graduação da Unifipa, totalmente
sem ônus para o egresso..

2.3. Formas de acesso
As formas de acesso do aluno ao Centro Universitário Padre Albino são por processos seletivos anuais de ingresso
e de transferência. A UNIFIPA têm uma Comissão Permanente de Processos Seletivos de Ingresso e de Transferência para o
acompanhamento e execução desses eventos.
Processos seletivos de ingresso - Os processos seletivos de ingresso (vestibulares), pelas especificidades de seus
cursos, são distintos: um exclusivo para o curso de Medicina e outro para os demais cursos. A juízo da Reitoria, os
processos seletivos poderão ser executados por instituição contratada para este fim. O Edital, além de divulgar as normas
regimentais que regulam o processo seletivo, anunciará: os cursos para os quais será realizado; o número de vagas; as
datas de realização das provas; o período de inscrição; o valor da taxa de inscrição; documentos exigidos para a inscrição;
critérios de classificação; critérios de desempate; local de inscrição; e o número e o tipo de questões. Os processos
seletivos unificados de ingresso são realizados pela própria Instituição. A divulgação é feita pelos editais nos portais da IES,
dos Cursos e na mídia local e regional.
Vagas remanescentes são oferecidas num segundo processo seletivo e ainda em processos seletivos continuados,
enquanto houver possibilidade do candidato cumprir o mínimo de frequência, no ano letivo, do curso pretendido.
A relação dos classificados à matrícula inicial, válida para todos os efeitos, será oficialmente publicada pela
Reitoria, mediante Edital. Os resultados do Processo Seletivo são válidos apenas para o período letivo imediatamente
subsequente à sua realização, não sendo necessária a guarda da documentação dos candidatos, por prazo superior ao do
referido período letivo.
Não ocorrendo o preenchimento de todas as vagas, poderão ser realizados novos processos seletivos de acordo
com a legislação vigente para preenchimento das vagas remanescentes no período.
A UNIFIPA ofereceu o ProUni a partir de 2018.
O Programa Universidade para Todos (ProUni) é um Programa do Ministério da Educação (MEC) , criado pelo
Governo Federal no ano de 2004, que concede bolsas de estudos integrais e parciais em cursos de graduação, em
Instituições de Ensino Superior Privadas, para estudantes brasileiros que não tenham o diploma de nível superior. É voltado
aos estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública ou particular de ensino na condição de bolsistas integrais,
com renda familiar per capita de até 1 salário mínimo e meio e que tenham participado do Exame Nacional do Ensino
Médio - ENEM em sua última edição.
Processo seletivo de transferência - O Processo Seletivo de Transferência destina-se ao preenchimento de vagas
nos cursos da UNIFIPA para alunos de outras instituições de ensino, observando-se a correlação de áreas entre o curso de
origem e o pretendido. É regulamentado pelo regimento e por editais específicos para cada curso.

2.4. Programas de apoio psicopedagógico, financeiro, nivelamento e de inclusão
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A UNIFIPA mantêm vários projetos e programas de apoio ao estudante, oferecidos pelos seguintes órgãos: Núcleo
de Apoio Psicopedagógico e Cultural (NAP), Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX), Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), - Programa de Autoavaliação Institucional do Centro Universitário Padre Albino. (PRÓAVALIAR)
- Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Cultural – NAP: tem o objetivo de contribuir para a implementação de uma
política de assistência aos alunos, voltada para o acolhimento e para as ações que favoreçam sua permanência na
instituição e a conclusão do curso escolhido, tendo em vista uma formação humana e profissional em condições de
compreender e atuar numa sociedade em constante transformação.
O NAP atua de acordo com as demandas do aluno, para oferecer apoio para suas atividades acadêmicas e
pessoais, orientações individuais ou em grupo, palestras, cursos, oficinas, bem como outras abordagens que podem ser
disponibilizados aos estudantes. A privacidade nas entrevistas e orientações é preservada, conforme determina o código de
ética profissional. Cabe ao núcleo colaborar com uma formação profissional integrada ao bem estar pessoal, atuando nas
seguintes áreas:
- Apoio Psicopedagógico – A UNIFIPA disponibilizam espaço para que o estudante possa harmonizar suas
inquietações e objetivos pessoais com seus projetos estudantis e profissionais. Considerando a intensidade e a diversidade
de questões que caracterizam a vivência acadêmica, procura oferecer condições para que em sua trajetória o aluno
encontre espaço para reflexão, amadurecimento e auto-conhecimento.
- Apoio Cultural - O propósito do apoio cultural é fomentar a integração interpessoal, apoiando a participação do
alunado em atividades artísticas e culturais, possibilitando o desenvolvimento de canais de expressão e a criação de
espaços que privilegiem a manutenção e ampliação da bagagem existencial e o enriquecimento do universo acadêmico e
profissional do aluno.
- Apoio ao Relacionamento com Egressos: Atua na intermediação entre o aluno principalmente o ingressante e a
comunidade acadêmica, com vistas a melhorar a adequação aos novos ambientes.
- Apoio à Inclusão e Acessibilidade: Promove a inclusão das pessoas auto declaradas deficientes bem como
fiscaliza a formulação e implementação das políticas de acessibilidade nas instalações da UNIFIPA.
- Bolsas de estudos: As bolsas de estudos configuram-se como Programa de Apoio ao Estudante, nas Políticas de
Qualificação Discente da UNIFIPA. Há dois grupos de bolsas de estudos – as acadêmicas e as não-acadêmicas.
I. Bolsas de Mérito Acadêmico: As bolsas de mérito acadêmico são direcionadas às atividades de ensino,
pesquisa e extensão. A UNIFIPA tem regulamentado programa de bolsas de mérito acadêmico, cujo número de
beneficiados é estabelecido anualmente pela IES. Cabe às Coordenadorias dos Cursos de Graduação estabelecer, por meios
de editais, a seleção de alunos para as diferentes modalidades de bolsas. São modalidades de Bolsas Acadêmicas: Bolsa
Estágio - modalidade de auxílio financeiro a alunos que prestarem serviço nos diversos setores técnico-assistenciais da
UNIFIPA e Fundação Padre Albino; Bolsa Pesquisa - modalidade de auxílio financeiro concedido a alunos que participarem
de programas de iniciação científica aprovados pela UNIFIPA com recursos próprios da Instituição ou financiados por
instituições públicas ou privadas, como fomento à pesquisa; Bolsa Extensão - modalidade de auxílio financeiro concedido a
alunos que participarem de programas de extensão universitária, que sejam aprovados pela UNIFIPA, com recursos
próprios da Instituição, ou financiados por instituições públicas ou privadas, como fomento à extensão universitária; Bolsa
Monitoria - modalidade de auxílio financeiro concedido a alunos que participarem de programas de monitoria, nos seus
respectivos cursos, de acordo com o Programa de Monitoria; Bolsa Estágio Convênio - modalidade de auxílio financeiro
concedido a alunos que participarem de estágios em instituições públicas e/ou privadas conveniadas com a UNIFIPA, cujos
recursos podem ser da própria Instituição ou financiados por instituições públicas ou privadas partícipes dos convênios.
II. Bolsas de Estudo Socioeconômico: Bolsa Prouni- auxílio a estudante de baixa renda, por instituição privada de
educação superior, que aderem ao Programa Universidade para Todos (Prouni), concedido através de bolsas de estudos
integrais e parciais em cursos de graduação superior e sequenciais de formação especifica, recebendo essas instituições,
em contrapartida do Governo Federal, isenção de alguns tributos; Bolsa Cebas - auxílio concedido a aluno, por instituição
de ensino privado atuante na área da educação, segundo critérios socioeconômicos, sendo as bolsas de estudos, um dos
requisitos para fins de fruição, pela entidade, da imunidade de contribuições sociais.

2.5. Organização estudantil
A UNIFIPA disponibiliza espaço físico adequado à convivência dos alunos, além das salas de aula, valorizando o
ambiente escolar e tornando-o mais atrativo, com espírito universitário, a fim de fortalecer a sua vinculação ao curso e
contribuir com as entidades de representação estudantil na IES. A representação estudantil na UNIFIPA está assegurada de
forma regimental através da participação do aluno eleito por seus pares, nos órgãos colegiados da Instituição (ANEXO X do
PDI).
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São diretrizes da Instituição, mediante a criação de novos cursos, ampliar novos espaços de estudos, culturais e de
convivência.
O curso de Administração possui o Centro cad mico “ ro n sio orges” com instalaç es pr prias onde são
desenvolvidas atividades que propiciam a integração de todos os alunos da Instituição, inclusive Egressos, a exemplo de
atividades esportivas, culturais, sociais e políticas.
A nova diretoria composta por 12 alunos foi eleita em novembro de 2019 e logo a seguir realizou sua primeira
reunião com o coordenador de curso, indicando as diretrizes para o ano de 2020, ressaltando a importãncia de atuar em
parceria com o centro acadêmico do curso de direito, no mesmo Câmpus.

3 – PLANO DE ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS
3.1. Missão do curso
Propiciar aos graduandos capacitação técnica, comportamental e humana objetivando a formação de profissionais
com visão generalista e espírito empreendedor, dotados de elevado senso ético e em condições de exercer plenamente
sua cidadania.

3.2. Planos de ensino
Os planos de ensino do curso de Administração encontram-se no caderno 2 do Projeto Pedagógico do Curso

3.2.1. Seleção de conteúdo
Os conteúdos das disciplinas que compõem a Matriz Curricular do Curso são definidas através de um processo de
participação ampla nos diversos segmentos do curso. O assunto foi tratado em várias reuniões pedagógicas programadas
com este objetivo, com a participação dos professores, coordenadores e NDE e ainda com a colaboração da Pró Reitoria
Acadêmica de de Graduação do Centro Universitário Padre Albino, culminando com sua aprovação pelo Colegiado de Curso
e publicação no DOE, conforme as normas vigentes (Planos de Ensino – caderno 2)

3.3. Princípios metodológicos
As práticas pedagógicas buscam desenvolver e sustentar valores como solidariedade, ética, igualdade social,
reconhecimento das diferenças, liberdade política e respeito à natureza. Ao fixar como princípio metodológico os direitos
fundamentais, espinha dorsal de todas as atividades, o Curso de Administração busca permitir que os discentes se
apropriem não apenas dos conhecimentos técnico-profissionais, mas também de conhecimentos relevantes ao ser
humano, conscientes de sua inserção em uma sociedade multicultural e pluriética, no universo do trabalho e na vida
acadêmica.
As atividades de ensino, pesquisa e extensão são planejadas, desenvolvidas e revistas permanentemente pelo
corpo docente, pelo Colegiado de Curso, pelo NDE, e pelas Coordenadorias, visando à integração das diversas disciplinas
em torno do objetivo exposto na missão do curso e na integração social do curso com sua realidade regional. A
interdisciplinaridade se efetiva também nos Projetos de Pesquisa e Extensão, nas atividades da Faeca Jr., no Projeto
Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios, nos estágios e nos eventos dedicados à reflexão e debate
sobre novos cenários e tendências da Administração.
Dessa forma, os conhecimentos técnicos são potencializados pelo desenvolvimento da capacidade de liderança,
comunicação interpessoal e habilidade para trabalhar em equipe, com espírito criativo e empreendedor.
Buscando alinhar os princípios metodológicos às práticas inovadoras, o curso de Administração possui em sua
Matriz Curricular disciplinas com conteúdos e metodologias que estimulam o uso de novas tecnologias.
Como exemplo, a Disciplina Gestão Empresarial/Jogos de Empresas fortemente caracterizada pela aprendizagem
vivencial, é desenvolvida em laboratório de informática e apresenta diversos elementos que complementam as técnicas de
ensino tradicional. Também aponta para os benefícios do desenvolvimento de diversas habilidades gerenciais na formação
de administradores, com a utilização de jogos e simuladores eletrônicos em ambiente tecnológico e mediante a simulação
de um ambiente empresarial competitivo, interagindo os conceitos utilizados na gestão empresarial, dentre eles
Contabilidade Gerencial, Finanças, Custos, Marketing, Produção, Teorias da Administração e outras disciplinas.
Nessa mesma linha, a disciplina Tecnologia da Informação utiliza como metodologia de ensino, aulas expositivas,
dinâmicas de grupo e pesquisas realizadas através da bibliografia básica e complementar nos livros disponíveis na
Biblioteca, textos de apoio retirados em sítios relacionados com recursos de multimídia no Laboratório de Informática,
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utilizando-se de aplicativo que facilita o processo interação com e entre os alunos, ao criar ferramentas que auxiliem o
levantamento de dados na disponibilização de gráficos para análise.

3.4. Processo de avaliação
O processo de avaliação tem por objetivo a melhoria da aprendizagem, por meio da verificação da contribuição
das atividades acadêmicas para a construção do conhecimento, do desenvolvimento da autonomia e do espírito crítico do
discente, bem como das habilidades e competências definidas, globalmente, no Projeto Pedagógico e, especificamente, nos
Planos de Ensino das diversas disciplinas. Dessa forma, a avaliação é concebida como processo contínuo e sistemático, de
natureza diagnóstica e formativa, voltada a realimentar o processo de ensino-aprendizagem e a redimensioná-lo, a fim de
possibilitar o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e promover as mudanças necessárias ao alcance das metas,
propósitos e finalidades traçados pelo Projeto Pedagógico do Curso.
A avaliação do processo de ensino-aprendizagem é realizada segundo o estabelecido na subseção VII – Da
Avaliação da Aprendizagem, do Regimento do Centro Universitário Padre Albino – UNIFIPA, nas Políticas de Ensino
institucionais, no que estabelece a Coordenação de Ensino e Aprendizagem (CEA), bem como nas diretrizes decorrentes das
avaliações realizadas pelo PROAVALIAR.
De acordo com as normas regimentais, a avaliação deve ser feita por disciplina, incidindo sobre a frequência e
aproveitamento nas atividades acadêmicas.
Em relação à frequência, é necessário que o discente tenha comparecido a, pelo menos, 75% (setenta e cinco por
cento) das aulas ministradas, sendo vedado o abono de faltas, a não ser em casos de doenças infectocontagiosas. Caso o
discente ultrapasse esse limite, será considerado reprovado na disciplina, independentemente da média semestral obtida
nas atividades acadêmicas e não terá direito a exame final.
Quanto ao aproveitamento nas atividades acadêmicas, os critérios de avaliação compreendem a análise
sistemática e complexa, quantitativa e qualitativa da evolução do discente. Para tanto, as metodologias de avaliação, em
consonância com o Art. 34, da Subseção VII – Da Avaliação da Aprendizagem, do Regimento, envolvem múltiplos
mecanismos avaliativos e atividades frequentes, gradativas e sequenciais, como: preleções; pesquisa; exercícios; arguições;
elaboração de trabalhos orais, escritos e/ou multimídia; a participação em simulação de situações práticas, individualmente
e/ou em grupo; apresentação de seminários; participação em excursões, visitas técnicas, visitas culturais; provas escritas
(no mínimo duas por semestre, de acordo com o calendário acadêmico) e outras, previstas nos planos de ensino
apreciados pela Coordenação, pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e pelo Colegiado de curso.
O discente que não puder comparecer a qualquer das avaliações de aprendizagem escritas, definidas pelo
calendário acadêmico, poderá, nos termos regimentais, requerer, na Secretaria Acadêmica, segunda chamada,
apresentando justificativa.
A média bimestral resulta do cômputo das notas obtidas em todos os instrumentos de avaliação aplicados durante
o bimestre, de acordo com os pesos definidos por cada disciplina, com atribuição de notas de 0 (zero) a 10 (dez),
admitindo-se frações decimais. A média semestral (denominada MB) corresponde à média aritmética entre as médias
bimestrais. É considerado aprovado na disciplina, independente de exame final, o discente que tiver obtido, na avaliação da
aprendizagem, média semestral igual ou superior a 7,0 (sete). Terá direito a exame final o discente que, além de ter
comparecido a, pelo menos, 75% das aulas ministradas, tenha obtido média semestral (MB) entre 3,0 e 6,9. É considerado
aprovado, após o exame final, o discente que obtiver média final (MF) 5,0 (cinco), correspondendo à média aritmética
entre a nota da média semestral (MB) e a nota do exame.
Será promovido à série seguinte, o discente aprovado em todas as disciplinas cursadas. O discente reprovado por
não ter alcançado a frequência e/ou a média final mínimas exigidas, deverá cursar novamente a disciplina, em regime de
dependência, estando sujeito, às mesmas exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidos no Regimento da
UNIFIPA. Admite-se a promoção com dependência de, no máximo, duas disciplinas por período letivo.
O PROAVALIAR oferece apoio e referenciais aos docentes para a atualização e adequação dos Planos de Ensino,
das atividades didáticas e avaliativas.
De acordo com o Regimento, cabe ao docente a atribuição de notas nos diversos instrumentos de avaliação
utilizados, bem como o registro da frequência dos alunos; cabe ao coordenador supervisionar a atividade docente de
registro de frequência e cumprimento dos planos de ensino; e à Reitoria cabe deliberar a respeito das normas
complementares para registro acadêmico das avaliações de aprendizagem.

3.5. Atividades de prática profissional, de estágios e complementares
Estágio supervisionado

26

UNIFIPA 2020 – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
As atividades relacionadas à prática profissional e às práticas pedagógicas são elementos fundamentais do
currículo e devem estar incluídas na matriz curricular.
O estágio curricular, como componente de formação e da prática profissional, constitui-se num conjunto de
atividades de aprendizagem cultural, social e profissional, proporcionadas aos estudantes através da participação em
situações reais da vida e trabalho em seu meio. O estágio necessariamente deverá seguir as Diretrizes Curriculares
Nacionais e dispositivos legais do curso.
O Estágio Profissional Curricular Supervisionado é um momento de aprendizagem e um componente curricular
obrigatório, de natureza articuladora entre ensino, pesquisa e extensão, objetivando-se o processo de ação-reflexão-ação.
O estágio curricular consta de práticas pré-profissionais, exercidas em situações reais de trabalho e constitui-se em
processo interdisciplinar, avaliativo e criativo, representando o eixo articulador das dimensões teórico-práticas e tendo
como objetivo oferecer ao discente a oportunidade de desenvolver atividades de pesquisa e experiências práticas no
campo da administração, de maneira a prepará-lo para o exercício da profissão, constituindo-se, assim, em um mecanismo
de integração entre a Instituição e o parque organizacional da região.
Objetivando dinamizar e otimizar o Curso de Administração e, baseado nos pressupostos orientadores das
Diretrizes Curriculares Nacionais, o estágio supervisionado uniu-se ao trabalho de curso e assumiu um caráter de
pesquisa, de investigação nas organizações e de questionamento das práticas em andamento e passou a ser denominado
Trabalho de Curso e Conclusão de Estágio (TCCE). Com isso, abriu espaço para um trabalho orgânico e comprometido,
tratado de forma interdisciplinar envolvendo as diferentes áreas do saber, tematizadas no curso.
O estágio profissional supervisionado deve ser entendido como um processo, composto de quatro etapas ou
momentos marcantes, cada uma com seus desdobramentos e especificidades, nos quais o acadêmico deverá se inserir.
São elas:
Etapa I - Desenvolvimento do Estágio supervisionado.
 Atividades simuladas e estudos de caso envolvendo todas as disciplinas do curso;
 Escolha da área de interesse;
 Pesquisa bibliográfica sobre a área de interesse;
 Seleção da empresa onde será desenvolvido o estágio supervisionado;
 Diagnóstico da empresa e de cada uma de suas funções principais, abordando as principais políticas e
apresentando os principais dados sobre a empresa;
 Elaboração da Proposta de Intervenção e solução do problema diagnosticado ou de melhoria a ser implementada
na área escolhida;
 Entrega de documentação e relatórios relativos ao estágio supervisionado.
Etapa II - Conhecimentos Gerais, Gestão de Projetos e desenvolvimento do Projeto de Pesquisa e Análise Global dos
Diagnósticos das Empresas.
 Seleção da empresa a ser estudada para desenvolvimento do artigo TCCE.
 Definição do tema a ser pesquisado
 Gestão de Projetos
 Levantamento do problema e hipótese.
 Elaboração do Projeto de Pesquisa (definição e redação: a) introdução; b) justificativa; c) objetivos; d) materiais e
métodos; e) cronograma; f) levantamento bibliográfico (a ser estudada); g) referências (citações no corpo do
projeto)
 Instrumentos de Avaliação: Projeto de Pesquisa; participação nas atividades propostas.
 Conhecimentos Gerais e Desenvolvimento Seminários de Pesquisa para discussão dos projetos (Qualificação).
 Instrumentos de Avaliação: Relatório Parcial de Pesquisa e participação nos Seminários de Pesquisa.
Etapa III - Seminários de Pesquisa e Análise dos Dados das Empresas.
 Revisão da literatura.
 Redação da Introdução.
 Coleta de dados na empresa.
 Análise e sistematização dos dados
 Instrumentos de Avaliação: Relatório Parcial de Pesquisa e participação nos Seminários de Pesquisa.
Etapa IV - Seminários de Pesquisa e Plano de Intervenção nas Empresas (Proposta de Solução ou de Melhoria).



Elaboração da Proposta de Intervenção e solução do problema diagnosticado ou de melhoria a ser implementada,
respeitando a viabilidade de sua implementação.
Redação do artigo.

Instrumentos de Avaliação: Artigo Científico; apresentação da pesquisa para banca examinadora; participação nas
atividades de orientação.
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A carga horária do estágio profissional supervisionado está estabelecida em 300 (trezentas) horas, desenvolvidas
durante os 2º(segundos), 3º(terceiros) e 4º(quartos) anos do curso.
O curso possui uma Coordenadoria de Estágio constituída pelo coordenador e professores orientadores e as
atividades de estágios são continuamente acompanhadas e avaliadas. As reuniões entre Coordenação de Estágio e
professores supervisores-orientadores são frequentes e as atividades reprogramadas e reorientadas de acordo com os
resultados teórico-práticos, gradualmente apresentados pelos acadêmicos estagiários.
O Regulamento e a Metodologia de Estágio Profissional Curricular Supervisionado, encontram-se anexados ao
presente projeto.(caderno 3)

Jogos de Empresa
O Projeto de Gestão Empresarial/Jogos de Empresas possibilita a formação do espírito crítico para tomada de
decisão em ambiente dinâmico e com informações incompletas, com forte direcionamento para as práticas administrativas.
A disciplina tem como objetivo geral contribuir, por meio do uso de computador e do estudo baseado em casos e
problemas de gestão empresarial, para a formação de um espírito crítico para tomada de decisão e projeção de resultados
em ambiente dinâmico e com informações incompletas. Especificamente, são desenvolvidas habilidades como o trabalho
com valores e formulações matemáticas, a aplicação de planilha eletrônica, a projeção de resultados que integram as
diversas áreas de uma empresa e consideram suas relações com o ambiente externo, bem como a capacidade de escolher
entre alternativas de forma crítica, dimensionando riscos e traçando estratégias.
Na primeira parte da disciplina, os alunos são divididos em equipes e simulam a operação de empresas do tipo
comercial. Para isso, utilizam um programa de computador que representa um mercado comprador. Ao longo de oito
períodos, as equipes precisam tomar decisões como a formação do preço de venda, o controle dos estoques, o investimento
em campanhas publicitárias, a contratação de vendedores etc.
O desempenho das empresas em cada período é comentado por meio de um formulário específico, que permite
aos alunos estabelecer relacionamentos com outras disciplinas do Curso de Administração, notadamente nas áreas de
Matemática, Estatística, Administração Financeira e Orçamentária e Contabilidade Empresarial

Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares (AACC)
As Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares são atividades extracurriculares que complementam e
flexibilizam o currículo do curso, possibilitando ao aluno ampliar seus conhecimentos, habilidades e competências, bem
como seu repertório cultural. Objetivam, assim, estimular a autonomia na busca de conhecimento, vivências práticas e
estudos opcionais, que envolvam atividades com enfoque interdisciplinar, contribuindo para o enriquecimento de sua
formação profissional e humana. Em outras palavras, busca-se a formação integral do estudante, por meio da participação
em cursos, eventos e atividades que possibilitem o diálogo e integração entre o conhecimento adquirido nas diferentes
áreas da base curricular do curso e sua atuação enquanto cidadão e futuro profissional da Administração.
Dessa forma, as AACCs devem promover uma cultura de busca permanente pelo conhecimento e atualização,
visando a ampliação das habilidades e competências técnicas e comportamentais, a capacidade de reflexão, o espírito
crítico no debate de ideias, o exercício da cidadania e a defesa dos direitos humanos.
Embora sejam atividades extraclasse optativas, escolhidas e realizadas de forma independente e autônoma pelo
aluno, as AACCs devem estar integradas às bases curriculares da formação profissional proporcionada pelo curso,
assumindo um caráter complementar à formação acadêmica, estimulando a prática de estudos independentes, a
participação em pesquisas de iniciação científica e em atividades de extensão.
A integralização do conjunto de atividades compatível com a carga horária exigida é obrigatória e poderá ser
cumprida, portanto, com a participação em atividades realizadas fora do horário regular de aulas, podendo fazer parte do
rol de atividades oferecidas pela Instituição ou realizadas fora dela.
O graduando deverá cumprir, assim, como requisito obrigatório para a conclusão do curso, 180h (cento e oitenta
horas) de atividades a serem realizadas durante o período em que o aluno estiver regularmente matriculado no curso, de
forma independente e devem ser devidamente comprovadas. No caso de transferência de outra instituição, o aluno deverá
apresentar Histórico Escolar comprovando o cumprimento da carga horária.
As atividades deverão ser realizadas em diferentes semestres, de forma livre, mas distribuídas em 03 (três) grupos
a saber:
I. atividades de ensino;
II. atividades de pesquisa e
III. atividades de extensão.
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O graduando deverá cumprir no mínimo:
 30h de atividades de ensino, participando de cursos e atividades que complementem sua formação básica
(cursos de línguas, matemática, informática básica etc.), disciplinas oferecidas por outros cursos da
instituição e/ou por outras instituições, visitas programadas e/ou atividades de monitoria.
 60h de atividades de pesquisa, que compreendem a participação em programas de pesquisa, de iniciação
científica, grupos de estudos, apresentação de trabalhos em eventos científicos (comunicação científica),
publicação de trabalhos em periódicos, classificação em concursos de monografias e elaboração do trabalho
de conclusão de curso.
 90h de atividades de extensão, participando de eventos culturais e científicos (palestras, conferências,
encontros, seminários, congressos etc.), cursos de extensão e atualização de conhecimentos, participação
em comissões organizadoras de eventos culturais e científicos, participação como membro efetivo da Faeca
Jr. (Empresa de Consultoria Júnior) e participação eventual em projetos da Faeca Jr.
Por serem atividades de caráter complementar e independente, o graduando assume a responsabilidade pela
escolha e realização das atividades, sob pena de não colar grau caso não tenha cumprido a carga choraria exigida,
recebendo incentivo institucional por meio da realização de eventos internos, do estímulo à participação em atividades
externas e do acompanhamento e orientação realizados pelo Coordenador de Atividades Complementares.
A realização das atividades será comprovada e validada por meio da entrega da documentação adequada
(certificados, declarações etc.), a qual possibilitará o cômputo das horas.
O regulamento e portaria das Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares encontram-se no caderno 3,
anexo (Anexo III).

Empresa Júnior
Empresa Júnior é uma associação civil, sem fins lucrativos, constituída por alunos de graduação de estabelecimentos
de ensino superior que presta serviços e desenvolve projetos para empresas, entidades e sociedade, em geral, nas suas
áreas de atuação sob a supervisão de professores e profissionais especializados.
O lançamento oficial da FAECA Júnior realizou-se no dia 11 (onze) de novembro de 2005 (dois mil e cinco).
Missão da F C J nior : “Contri uir para o desen ol imento pessoal, pro issional e acad mico dos alunos do
curso de Administração do Centro Universitário Padre Albino, através da prestação de serviços de qualidade local e
regional”
A estrutura organizacional da FAECA Júnior é constituída conforme organograma abaixo:
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CONSELHO

COORDENADOR

DIRETOR
PRESIDENTE
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S
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DIRETOR
ADMINIS
TRATIVO

DIRETOR DE
MARKETING

DIRETOR DE
PROJETOS

DIRETOR
SOCIO
AMBIENTAL

Proposta de atuação da FAECA Junior no ano letivo:
A exemplo dos anos anteriores, será realizada a seleção de alunos interessados em participar do projeto de
consultoria. Esses alunos passarão por um treinamento denominado “Treinamento para Consultoria Empresarial”,
coordenado por um professor da área e com a participação do corpo de professores do curso de Administração. Após essa
capacitação, esse serviço será oferecido às empresas da cidade e região e realizado por esse grupo de alunos integrantes ou
não da FAECA Junior, sob a coordenação do professor coordenador da FAECA Júnior. Esse treinamento será oferecido
somente aos alunos do curso de Administração.
Nesse treinamento haverá obrigatoriamente a formação dos alunos integrantes diretoria da FAECA Júnior que
serão os multiplicadores quando de projetos sociais ou nos programas de consultoria às empresas da cidade e região.
O Treinamento para Consultoria Empresarial envolverá as áreas de maior demanda de serviços para os empresários
locais e regionais, tais como: Finanças, Gestão de Pessoas, Administração de Marketing e Atendimento às demandas gerais
do MEI – Microempreendedor Individual, muito comum em nossa região.
Na área de Finanças a abordagem principal do treinamento será a análise de demonstrativos contábeis (Balanço
Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício, Planejamento financeiro e orçamentário, Planejamento tributário,
Formação de Preço de Venda entre outros)
Na área de Gestão de Pessoas a abordagem principal do treinamento será o Recrutamento e Seleção de Pessoas;
Implantação de cargos e salários, Ética e comportamento Profissional no ambiente de trabalho entre outros assuntos da
área.
Na área de Marketing a abordagem principal do treinamento será Planejamento Estratégico e de Marketing, Análise
do Micro e Macro ambiente, Utilização da Matriz de SWOT, Matriz BCG, CANVAS, Segmentação de Mercado, Composto de
Marketing, atendimento ao cliente; entre outros assuntos correspondentes à área.
Cursos – A FAECA Júnior, buscando uma melhor qualificação oferece aos alunos do curso de Administração e
integrantes das Empresas de Catanduva e Região, curso como: Calculadora HP 12C, básico e avançado. Para a realização é
contratado um profissional habilitado para tal e o curso é coordenado pelos integrantes da Empresa Júnior e oferecido aos
interessados.
Palestras - A FAECA Junior também intermedia a realização de palestras na área empresarial, favorecendo aos
alunos curso de Administração uma melhor qualificação profissional. Os temas são diversos, de acordo com a necessidade
dos alunos no momento. São contratados profissionais afins para ministrarem essas palestras que são divulgadas aos
alunos.
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Recrutando talentos – A FAECA JUNIOR possui um cadastro de currículos os quais são triados quando da solicitação
pelas empresas da cidade de Catanduva e Região para vagas de emprego e estágio, favorecendo aos alunos do curso de
Administração a oportunidade de participar desses processos seletivos.
UNIFIPA na Praça – A FAECA JUNIOR com o objetivo de estreitar relacionamento com os empresários da cidade de
Catanduva e Região, participa do evento organizado pela UNIFIPA, denominado UNIFIPA na Praça, onde, durante uma
manhã de sábado, em datas previamente estabelecidas, presta atendimento a empresários e futuros empreendedores
dando consultoria às necessidades dos mesmos
VESTUNIFIPA – A FAECA JUNIOR visando estreitar o relacionamento com os alunos do ensino médio, possíveis
futuros ingressantes do curso de Administração participam da Feira do Vestibular da UNIFIPA – VESTUNIFIPA, divulgando o
curso de Administração e as atividades desempenhadas pela Empresa Junior.
A diretoria da Faeca Junior fortaleceu as parcerias com a Prefeitura Municipal de Catanduva, ACE – Associação
Comercial e Industrial de Catanduva e Sincomércio – Sindicado do Comércio Varejista de Catanduva.
Com a Prefeitura a FAECA Jr. Participa do Projeto Conjuntura Sócio Econômica de Catanduva, fazendo contato com
órgãos públicos e privados para levantamento de informações relativas a conjuntura socioeconômica de Catanduva e
microrregião, para montagem de documento de pesquisa de informações. Outra atividade que se solidifica com essa
parceria é a oferta de consultoria para MEIs Microempreendedores Individuais. A Prefeitura, através da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento e o SEBRAE oferecem o suporte de documentação e tramites legais aos interessados em se
tornar microempreendedor e a FAECA Jr. Oferecerá consultoria nas áreas de finanças, marketing, recursos humanos.
Com A ACE, a parceria resulta num sistema de cadastro de estágio, o qual é integrado ao da FAECA Jr e os alunos
podem incluir seus currículos no sistema e os empresários associados podem incluir vagas e pesquisar currículos
cadastrados. O Cadastro é realizado pelo link: http://www.faecajunior.com.br/estagio/. E parceria no desenvolvimento de
eventos empresariais, tais como palestras na área de gestão.
O Sincomércio – Sindicato do Comércio de Catanduva também é parceiro da FAECA Jr., através de oferta de cursos
e parcerias em consultorias para empresas do comércio local. São micro e pequenos negócios que são beneficiados com
consultorias nas áreas de Finanças, Marketing e Gestão de Pessoas, especialmente.
No ano de 2019 foi realizado o I Mutirão da Consultoria no Sincomércio, sendo um dia inteiro de consultorias
gratuitas aos empresários, conforme horários agendados previamente. Comparecerem diversas empresas de Catanduva e
região. As consultorias foram realizadas na sede do Sincomercio das 8h às 18h pelos membros da Faeca Júnior e por alunos
do 4º ano de Administração do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA). Além dos alunos, também houve
acompanhamento de professores da Instituição, do coordenador da Empresa Junior e do coordenador do curso de
Administração da UNIFIPA. Logo após essa primeira etapa, os alunos membros da Faeca Júnior se reuniram com seus
professores e coordenadores para fazerem um diagnóstico das necessidades encontradas nas empresas e ofereceram
propostas de implantação de estratégias empresariais para atender às necessidade identificadas em cada empresa. Os
empresários foram convidados, compareceram na sede da Empresa Júnior e receberam oa orientações para implantação
dos respectivos planos de ação.
Em face ao êxito e visibilidade do evento, para o ano de 2020 já estão sendo programadas novas edições desse
mutirão da consultoria em parceria com o Sincomércio.

3.6. Inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos componentes
curriculares
O currículo é o locus onde se materializa a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão em consonância com
os eixos de formação, do contexto socioeconômico-cultural, e a diversidade dos sujeitos, o que implica entender que uma
estrutura curricular não pode ser rígida. Nesse sentido, é de importância fundamental que o projeto pedagógico do curso
seja concebido como instrumento de ações coletivas, a partir das quais serão construídos os elos entre o que se sabe o que
se pode fazer com o que se sabe.
Objetivando o atendimento às Diretrizes Pedagógicas estabelecidas, o curso de Administração através da atuação de
seu NDE e Colegiado, promoveu inovações na Matriz Curricular com a introdução de disciplinas de conteúdo aberto que
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possibilitam a adequação e flexibilização necessárias para suprir a necessidade de atualização de conteúdos, atendendo às
demandas que surgem em decorrência da evolução do mercado e de novas habilidades e competências que se fazem
necessárias para que o administrador exerça adequadamente suas funções.
Dessa forma, a Matriz Curricular em vigor a partir de 2009 (dois mil e nove) prevê 252 hs (duzentos e cinquenta e
duas horas) de disciplinas de conteúdo aberto e atividades integradoras.
As disciplinas Temas Contemporâneos: Textos e Contextos; Legislação Trabalhista e Previdenciária; Planejamento
Tributário; Cenários e Tendências da Economia; Empreendedorismo e Gestão de Logística em Cadeia de Suprimentos
enquadram-se nesse de perfil (de conteúdo aberto) e foram criadas com o objetivo de promover o contato com temas
emergentes, buscando estimular a análise interdisciplinar dos conteúdos e temas abordados.
A introdução dessas disciplinas de conteúdo aberto tem também o objetivo de atender, conjuntamente com as
demais disciplinas da Matriz Curricular, ao que dispõe a Resolução Nº1, de 17 de junho de 2004, que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana; a Resolução Nº1, de 30 de maio de 2012, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em
Direitos Humanos; e a Resolução nº2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Ambiental. Para tanto, os Planos de Ensino das disciplinas Temas Contemporâneos: Textos e Contextos;
Sociologia Geral e das Organizações; Filosofia, Ética Profissional e Responsabilidades Sociais; Psicologia Organizacional;
Fundamentos de Direito Aplicados à Administração I e Gestão do Agronegócio incluem atividades e conteúdos específicos,
que possam contribuir para a formação de cidadãos conscientes da realidade multicultural e pluriétnica do Brasil,
preparados para o exercício cotidiano dos Direitos Humanos e para a convivência na diversidade, para a defesa da
dignidade humana, da igualdade de direitos, do reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, bem como
da valorização da sustentabilidade socioambiental.
Dessa forma, as Diretrizes Curriculares Nacionais orientam a criação e o planejamento das disciplinas, motivando
também a elaboração de Projetos Interdisciplinares, a serem realizados ao longo de cada ano letivo, a fim de promover a
fusão entre os conhecimentos específicos - adquiridos por meio dos estudos das diversas disciplinas por meio da
abordagem interdisciplinar - e estimular a busca por conhecimentos de natureza sóciocultural e humana que possam
contribuir para a formação integral do graduando.
Além disso, as avaliações realizadas nos últimos anos com os discentes ingressantes revelou a existência de uma
defasagem de conhecimentos básicos em Matemática e Língua Portuguesa. Assim, a fim de minimizar essa defasagem de
conhecimentos, foram ampliadas as cargas horárias das disciplinas dessas áreas do conhecimento, conforme se observa nas
disciplinas Comunicação Empresarial I e II (108 h/aula) e Matemática Aplicada à Administração I e II (108 hs/aula).
Todas as alterações por que passa a Matriz Curricular são realizadas a partir da análise, discussão e avaliação (tanto
da necessidade de alteração, como da pertinência das disciplinas, projetos e conteúdos propostos) no âmbito do NDE e
Colegiado de Curso, com a participação de todos os professores, coordenadores e ainda com a colaboração da Pró Reitoria
Acadêmica e de Graduação do Centro Universitário Padre Albino.

3.7. Matriz Curricular
MATRIZ CURRICULAR
APROVADA EM REUNIÃO DE COLEGIADO EM 17/11/2016
1ª Série
Carga horária
Economia
72
Fundamentos de Direito Aplicado à Administração I
72
Filosofia, Ética Profissional e Responsabilidade Social
72
Teorias da Administração e das Organizações I
72
Tecnologia de Informação
72
72
Sociologia Geral e das Organizações
Métodos e Técnicas de Estudo e Pesquisa (1º semestre)
36
Introdução ao Empreendedorismo (2º semestre)
36
Matemática Aplicada à Administração I
72
Comunicação Empresarial I
72
Sub-Total
648
DCA - Temas Contemporâneos: Textos e Contextos
72
Total
720
2ª Série
Fundamentos de Direito Aplicado à Administração II
72
Psicologia Organizacional
72
Teorias da Administração e das Organizações II
72
Administração Recursos Humanos I
72
Economia Internacional e Comércio Exterior
72
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Metodologia da Pesquisa Científica (2º semestre)
Matemática Financeira (1º semestre)
Matemática Aplicada à Administração II (2º semestre)
Contabilidade Empresarial
Comunicação Empresarial II (2º semestre)
Administração Recursos Materiais e Patrimoniais I (1º semestre)
Sub-Total
Estágio Supervisionado Curricular (1º semestre)
DCA - Legislação Trabalhista e Previdenciária (1º semestre)
DCA - Empreendedorismo e desenvolvimento de Novos Negócios (2º
semestre)
Total
3ª Série

36
36
36
72
36
36
612
36
36
36

Administração de Recursos Humanos II
Administração Mercadológica I
Administração de Produção e Operações I
Administração Financeira e Orçamentária I
Administração Recursos Materiais e Patrimoniais II
Organização, Sistemas e Métodos
Estatística Aplicada
Gestão de Custos
Empreendedorismo e Planos de Negócios
Sub-Total
Gestão de Projetos/Estágio (1º semestre)DCA - Planejamento Tributário (2º semestre)
Total
4ª Série

72
72
72
72
72
72
72
72
72
648
36
36
720

Administração Mercadológica II
Planejamento Estratégico e Sustentabilidade
Gestão Empresarial/Jogos de Empresa
Administração de Sistemas de Informação
Gestão Agronegócio (1º semestre)
Gestão Ambiental (1º semestre)
Gestão Pública
Gestão do 3º Setor (2º semestre)
Logística Empresarial (1º semestre)
Administração Financeira e Orçamentária II (2º semestre)
Administração de Produção e Operações II
Mercado Financeiro e de Capitais (1º semestre)
Sub-Total
DCA - Cenários e Tendências da Economia (2º semestre)
DCA - Gestão de Logística em Cadeia de Suprimentos (2º semestre)
Total
ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES
ESTAGIO SUPERVISIONADO/TC
TOTAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO
Disciplina Optativa: LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais)

72
72
72
72
36
36
72
36
36
36
72
36
648
36
36
720
180
228
3288
36

720

Duração do Curso de Administração: - Mínima: 04 anos / Máxima: 07 anos
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3.8. Representação Gráfica do perfil de formação da Matriz Curricular
O gráfico abaixo representa a carga horária total do Curso, incluindo os Eixos de Formação Básica; Formação
Profissional; Estudos Quantitativos e suas Tecnologias; Formação Complementar; Disciplinas de Conteúdo Aberto; Estágio
Supervisionado e Trabalho de Curso- TCCE (300 horas) e as Atividades Complementares ( 180 horas).

5%
9%

Eixo de Formação Básica

21%
Eixo de Formação Profissional

8%

Eixo de Estudos Quantitativos e suas
Tecnologias
Eixo de Formação Complementar

15%

Disciplinas de Conteúdo Aberto
Estágio Supervisionado e Trabalho de
Curso

31%

Atividades Complementares

11%
Eixos
Eixo de Formação Básica
Eixo de Formação Profissional
Eixo de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias
Eixo de Formação Complementar
Disciplinas de Conteúdo Aberto
Estágio Supervisionado e Trabalho de Curso
Atividades Complementares
Carga Horária Total do Curso

Horas/aula
821 horas
1210 horas
432 horas
605 horas
302 horas
--------------3850 horas

Horas/relógio
684 horas
1008 horas
360 horas
504 horas
252 horas
300 horas
180 horas
3288 horas

3.9. Oportunidades diferenciadas de integração dos cursos
Os cursos são estruturados de forma que permitam o percurso por itinerários formativos objetivando o
aproveitamento contínuo e articulado. O desenho curricular deve permitir o aproveitamento de estudos e experiências
anteriores.
Nessa senda, o Curso de Administração especialmente em conjunto com o Curso de Direito, propõe anualmente
atividades de extensão relacionadas às necessidades de atualizações comuns aos profissionais de ambas as áreas.
Formas de Integralização da Interdisciplinaridade - O curso de Administração busca promover o diálogo entre as
diversas disciplinas do curso, mantendo as características particulares de cada uma delas e buscando levantar questões que
perpassem as diversas áreas, a fim de superar a concepção fragmentária do conhecimento e promover uma abordagem
global da formação acadêmica. O discente será estimulado a perceber a importância de cada conteúdo estudado e sua
relação com as outras áreas do saber e da atualidade.
Além disso, visando a atender às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e às
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, as atividades interdisciplinares incluem conteúdos
e atividades que contribuam para a formação de cidadãos conscientes da realidade multicultural e pluriétnica do Brasil, da
necessidade de igualdade e de defesa da dignidade humana, bem como da valorização do meio ambiente. Com o olhar
atento do curso a essa realidade, um dos projetos de extensão aprovados para 2020 tem o objetivo de contribuir para a
formação humanística dos alunos de Administração, alinhado às Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução Nº1, de 17 de
junho de 2004 – Relações Étnico Raciais; Resolução Nº1, de 30 de maio de 2012, relativa à Educação em Direitos Humanos
e a Resolução nº2, de 15 de junho de 2012 - Educação Ambiental) e a abordagem interdisciplinar de questões que
impactam a maneira de ser e estar no mundo contemporâneo..
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A concretização de um trabalho interdisciplinar depende fundamentalmente da interação intensa e contínua entre
as diferentes perspectivas, indo além do plano teórico, sendo necessário um envolvimento prático. Por isso, este Projeto
Pedagógico prevê a reali ação de reuni es pedag gicas em orma de “o icinas”, que de erão possi ilitar aos docentes - a
partir de estudos de casos, estudo dirigido etc., previamente selecionados -, a troca de informações e a integração nas
diferentes áreas do curso, visando à criação de atividades interdisciplinares.
As atividades são desenvolvidas conforme previstas e detalhadas nos planos de ensino das respectivas disciplinas
do Curso.

3.10. Avanços tecnológicos
A UNIFIPA fomenta, dentro de seus projetos pedagógicos, a pesquisa e a inovação em tecnologias educacionais,
por meio de aplicações de tecnologias da informação e comunicação (TIC) aos processos didático pedagógicos, propiciando
uma educação voltada para o progresso científico e tecnológico das áreas de conhecimento de abrangência de seus cursos
e maximizando os recursos pedagógicos da plataforma LYCEUM e das plataformas educacionais Moodle e Blackboard,
utilizadas como conteúdo de apoio, incluive nas disciplinas oferecidas em regime de dependência.
O Curso de Administração, atento às necessidades de inovação e otimização de recursos, realizou no ano de 2019
e ampliará em 2020, capacitações do corpo docente? para o uso de tecnologias digitais a fim de inovar e transformar os
métodos atuais de avaliação de atividades em sala de aula, com o objetivo de desenvolver nos docentes as competências
relacionadas ao uso das tecnologias na criação de formulários online, utilizando a plataforma tecnológica Google Forms e
criação do código QR, dentre outras. O NDE do curso irá acompanhar e estimular o o colegiado para que, a partir de 2020,
as avaliações passem, gradativamente a utilizar essas ferramentas.
Com foco no princípio da melhoria contínua na qualidade de ensino do curso e em parceria com a Comissão
Própria de Avaliação (CPA), localmente denominada Sistema de Autoavaliação Institucional do Centro Universitário Padre
Albino (PROAVALIAR) foi realizada no segundo semestre de 2019 pesquisa utilizando a plataforma Google Forms e QR code
para coleta de dados acerca da percepção do alunado sobre o curso. O objetivo foi identificar o grau de satisfação dos
discentes da primeira série do curso (ingressantes) e comparar às respostas dos concluintes (quarta série). Foram
elaboradas questões que abordaram especialmente aspectos relacionados à infraestrutura física, percepção dos discentes
em relação aos conteúdos prográmaticos, atividades de ensino, pesquisa e extensão, além da qualidade dos serviços
prestados. Os resultados servirão de base para atuação do NDE e colegiado no ano de 2020, cujo relatório e gráficos
gerados irão nortear ações que objetivem a melhoria contínua no âmbito do curso.
Além disso, o conteúdo de algumas disciplinas são ministrados nos laboratórios de informática do curso, a
exemplo de Gestão Empresarial/Jogos de Empresas e Tecnologias da Informação, que mediante a utilização de jogos,
simuladores eletrônicos e uso de tecnologias simulam um ambiente empresarial competitivo, interagindo os conceitos
utilizados em diversas outras disciplinas.
Entende-se que, à medida que novas tecnologias forem criadas e colocadas a serviço da sociedade, estas serão
introduzidas na estrutura curricular do curso, na forma de conteúdos programáticos, estratégias de ensino e aprendizagem
adequadas à realidade humana, social e tecnológica da atualidade.

4 - CORPO DOCENTE
4.1. Requisitos de titulação
O Plano de Carreira da UNIFIPA foi implantado em agosto de 2008, a partir do seu registro no Ministério do
Trabalho e contempla a entrada e evolução do docente na IES.
Os requisitos de titulação dos professores variam da especialização ao doutorado, conforme seu enquadramento
no Plano de Carreira Docente da UNIFIPA, não se admitindo docente com título apenas de graduação. Na admissão, o
docente é classificado de acordo com sua titulação em um dos três níveis: Doutor( nível I); Mestre (nível II) e Especialista
(nível III). Sua evolução funcional se dá ao longo do tempo de serviço e de produção científica.
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4.2. Corpo Docente com formação, titulação, jornada e experiência profissional e acadêmico
O Curso de Administração é formado por com corpo docente composto por professores com larga experiência
que, além de possuírem a formação acadêmica específica, atuam no mercado na condição de executivos, empresários e
consultores, o que possibilita transmitir aos discentes, não só a teoria, como também as práticas administrativas atuais
utilizadas nas organizações.
A estabilidade é também outra característica do corpo docente do Curso, permitindo uma ótima integração
enquanto equipe multidisciplinar.
4.
4.2.1. Corpo Docente com formação, titulação, jornada e experiência profissional e acadêmico
Docentes

Formação

Regime de Titulação
Trabalho
UNIFIPA

Área de Atuação na IES

Experiência
Profissional
acadêmica e não
acadêmica

Tempo de exercício na
IES

1. André Luiz Franco

Bacharel em
Ciências
Contábeis

Parcial

Mestre

Administração Financeira
e Orçamentária I e II,
Empreendedorismo e
Planos de Negócios ,
Gestão do 3º Setor,
Contabilidade
Empresarial e
Planejamento Tributário

15 anos

10 anos

2. Antonio Ágide Mota
Júnior

Bacharel em
Administração
de Empresas

Integral

Mestre

Planejamento Estratégico 30 anos
e Organização, Sistemas e
Métodos

13 anos

3. Cleber Peres

Bacharel em
Administração
de Empresas

Parcial

Mestre

Administração
Mercadológica I e II.

21 anos

14 anos

4. Cristiane Paschoa

Bacharel em
Psicologia

Integral

Mestra

Psicologia Organizacional; 21 anos

17 anos

Sociologia Aplicada nas
Organizações ;
Administração de
Recursos Humanos I e II.
5. Eunice Aparecida de
Aguiar Alonso

Licenciada em
Letras/

Parcial

Mestra

Comunicação Empresarial 12 anos
I e II.

5 anos

Licenciada em
Pedagogia
6. Franco Cossu Júnior

Bacharel em
Psicologia

Parcial

Doutor

Filosofia, Ética
Profissional e
Responsabilidade Social.

16 anos

5 anos

7. Joacyr Vargas

Bacharel em
Administração
de Empresas /

Parcial

Mestre

Teorias da Administração
e das Organizações I e II e

43 anos

22 anos

22 anos

22 anos

Mercado Financeiro e de
Capitais.

Bacharel em
Direito
8. José Claudinei
Cordeiro

Bacharel em
Administração
de Empresas

Parcial

Mestre

Tecnologia de
Informação; Gestão
Empresarial/ Jogos de
Empresas; Administração
de Sistemas de
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Informação.
9. Luis Roberto Rissi

Bacharel em
Direito

Parcial

Especialista Fundamentos do Direito
Aplicado à Administração
I; Gestão Pública.

28 anos

8 anos

10. Marcílio Antonio
Bortoluci

Bacharel em
Administração
de Empresas

Parcial

Mestre

Administração de
43 anos
Produção e Operações I e
II; Logística Empresarial;
Logística em Cadeia de
Suprimento..

40 anos

11. Marcos Venício Braz
de Assis

Bacharel em
Administração
de Empresas

Parcial

Mestre

Introdução ao
Empreendedorismo,
Gestão de Custos; Estágio
Supervisionado Curricular
e

23 anos

10 anos

33 anos

9 anos

Empreendedorismo e
Desenvolvimento de
Novos Negócios.
12. Maria Tereza França
Roland

Licenciada em
Letras/
Bacharela em
Arquitetura e
Urbanismo

Parcial

Doutora

DCA - Temas
Contemporâneos/Textos
e Contextos; Métodos e
Técnicas de Estudo e
Pesquisa e AACC.

13. Nilson Mozas
Olivares

Bacharel em
Administração
de Empresas /
Licenciado em
Matemática

Parcial

Mestre cursando
Doutorado

Matemática Aplicada à 29 anos
Administração I e II;
Matemática Financeira ;
Estatística Aplicada.

11 anos

14. Paulo Roberto Vieira
Marques

Bacharel em
Administração
de Empresas/
Licenciado em
Ciências –
Habilitação em
Matemática

Parcial

Mestre

Gestão do Agronegócio;
Administração de
Recursos Materiais e
Patrimoniais I e II

38 anos

12 anos

15. Silvia Ibiraci de
Souza Leite

Licenciada em
História

Parcial

Doutora

Economia ; Economia
19 anos
Internacional e Comércio
Exterior e DCA – Cenários
e Tendências da
Economia, Gestão de
Projetos e Gestão
Ambiental.

18 anos

16. William Delfino

Bacharel em
Direito

Parcial

Mestre

Fundamentos do Direito
Aplicado à Administração
II e DCA- Legislação
Trabalhista e
Previdenciária.

9 anos

17 anos

4.3. Critérios de seleção, de contratação e de substituição eventual de professores
A contratação de professor é feita pela Fundação Padre Albino mediante a aprovação no processo seletivo
aplicado pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), conforme descrito no PCD. Para todos os efeitos, a contratação se
efetiva no Centro Universitário, após homologação do CONSUNI. Cabe à Reitoria encaminhar à Diretoria Executiva da
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Fundação Padre Albino, proposta de contratação e demissão de pessoal docente e técnico-administrativo e demais cargos
constantes dos Planos de Carreira (Docente e Técnico-Administrativo).
A idoneidade profissional, a capacidade didática, a integridade moral e a boa conduta pública e privada são
condições fundamentais para o ingresso e permanência no magistério superior da Faculdade.
São requisitos mínimos para ingresso nas categorias docentes:
 Professor Doutor: ser portador de Diploma de Doutor ou ata de defesa da Tese, conferido por cursos
reconhecidos ou credenciados pelo órgão governamental competente, na área em que irá atuar;
 Professor Mestre: ser portador do Diploma de Mestre ou ata de defesa da Dissertação, conferido por cursos
reconhecidos ou credenciados pelo órgão governamental competente, na área em que irá atuar;
 Professor Especialista: ser portador de Certificado de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização,
conferido por cursos elaborados na legislação pertinente, na área em que irá atuar.
Para a atribuição de aulas novas ou em substituição, nos cursos de graduação, o Coordenador do Curso formulará
ireção Geral “ roposta de su stituição, contratação e ou alteração da carga hor ria”, undamentando as justi icati as e
prestando outras informações. A proposta será apresentada através de formulário eletrônico adequado para esse fim.
As aulas serão divulgadas internamente pelo Coordenador do Curso aos docentes da UNIFIPA com habilitação na
área de conhecimento. Em caso de mais de um docente interessado, cabe ao Coordenador do Curso a escolha.
Permanecendo a necessidade de contratação, serão selecionados professores dentro da qualificação exigida,
através de processo externo, regulamentado por edital e seguindo as orientações abaixo. Funcionários da Fundação Padre
Albino, com habilitação para a docência, poderão concorrer no processo de seleção externa em igualdade de condições
com os demais candidatos. Em caso de empate, dar-se-á preferência ao candidato funcionário da Fundação Padre Albino,
sem prejuízo da prerrogativa prevista no art. 8º desta Resolução.
A autorização para abertura de vagas para o processo seletivo de candidatos à docência da graduação será de
responsabilidade da Reitoria, ouvido o Coordenador do Curso, devendo nele constar:
a) Identificação do curso, da disciplina, módulo ou área de ensino, número de vagas, carga horária, a titulação
exigida de acordo com os níveis do Plano de Cargos e Salários de Docentes da UNIFIPA, o período de inscrições, o local de
inscrição e outras informações pertinentes;
b) Exigência de apresentação do currículo Lattes com comprovação documental, especialmente da titularidade;
c) Exigência de entrevista e de prova didática, estabelecendo calendário, horário, programa e duração da prova
didática;
d) Critérios de seleção; e
e) Tempo de validade do processo.
A seleção de novos docentes para a UNIFIPA cumprirá duas etapas: I - Etapa RH da FPA, na qual os candidatos
serão submetidos aos protocolos daquele setor e os resultados encaminhados à etapa seguinte; e II - Etapa UNIFIPA, que
consistirá de análise de currículo, entrevista e prova didática, e ficará a cargo de uma Banca Examinadora, composta por 3
(três) membros: o Coordenador do Curso, um docente do Curso da área e a Coordenadora Pedagógica da UNIFIPA.
A prova didática terá duração de quarenta a sessenta minutos e avaliará a comunicação, o desempenho didáticopedagógico e o conhecimento específico da área.
O conjunto da análise do currículo, entrevista e prova didática qualificará os melhores candidatos para a(s) vaga(s),
cujo resultado será informado ao RH da FPA pela Reitoria Geral da UNIFIPA.

4.4. Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho
São diretrizes para o desenvolvimento de pessoal docente:


Aprimoramento do processo de trabalho;



Integração entre ambientes organizacionais e as diferentes áreas de conhecimento;



Capacitação docente para utilização de ferramentaas tecnológicas e de metodologias participativas de
ensino-aprendizagem;



Qualificação docente em nível de pós-graduação “stricto sensu” e



Aumento do percentual de docentes em regime de trabalho integral.

As políticas de qualificação docente já estão identificadas em regulamento próprio .
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5 - CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
5.1. Quadro do Corpo Técnico-Administrativo
TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Cargo/Função
Ondina Teresa Bataglia Barreira
Débora Bernadete de Barros
Heloisa Helena Figueiredo Ferreira
il ana Maria imentel ant’ na
Rosana Leopoldina da Costa
Fernandes
Ivalnilda Cristina Zancheta
Sônia Aparecida da Graça Vitório
Lucas Trassi Adami
Márcia Sueli Barbujani
Edenize Aparecida Aleo
Thaise Cristina Condeleche
Simone de Lima Zapata
Lucas Alves Marins
Maria Stela Esteves
Adriana da S. de Oliveira dos
Santos

Campus I
Setor
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Tesouraria
Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca
CEPRAJUR
Lab.
Informática
Corredor

Andreina K. Soares de Oliveira
Carlos Roberto Ethevaldo
Eliena Jesus de Souza Lima
Maria Lucilia da Costa Oliveira
Renata Cristna Teodoro de Mello
Vera Lucia de Oliveira

(Licença)

Nome
Coordenadora Administrativa III - Nível VI
Analista Administrativa III - Nível V
Analista Administrativa III - Nível VI
Auxiliar Administrativo III - Nível VI
Auxiliar Administrativo III - Nível V

Nível de Formação
Superior
Superior
Superior
Superior
Médio

Auxiliar Administrativo I - Nível III
Auxiliar Administrativo I - Nível II
Auxiliar Administrativo I - Nível I
Analista Técnica III – Nível VI
Auxiliar Administrativo III – Nível V
Auxiliar Administrativo I – Nível I
Auxiliar Administrativo III – Nível VI
Auxiliar Técnico I – Nível I

Médio
Superior
Superior
Superior
Superior
Médio
Superior
Superior

Assistente Técnico I - Nível I
Auxiliar de limpeza e serviços gerais I –
Nível I
Auxiliar de limpeza e serviços gerais I –
Nível I
Auxiliar de Manutenção III - Nível III
Auxiliar de limpeza e serviços gerais I –
Nível I
Auxiliar de limpeza e serviços gerais I –
Nível I
Auxiliar de limpeza e serviços gerais I –
Nível I
Faxineira

Médio
Médio
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Fundamental
Médio
Fundamental

5.2. Critérios de seleção e contratação
O ingresso na carreira de técnico-administrativo da UNIFIPA ocorre por meio de seleção do Departamento de
Recursos Humanos da Fundação Padre Albino, de acordo com as necessidades e perfil profissiográfico.

5.3. Políticas de qualificação, plano de carreira e regime de trabalho
São diretrizes para desenvolvimento do pessoal técnico-administrativo:
 Aprimoramento do processo de trabalho;
 Valorização e formação continuada de pessoal técnico-administrativo, visando à melhoria da qualidade de
prestação de serviços, do desenvolvimento das potencialidades dos servidores, de sua realização
profissional e como cidadão;

Regime de Trabalho dos funcionários pela CLT;
 Programa de treinamento por função administrativa pelo Departamento de Recursos Humanos; e

Integração entre ambientes organizacionais e as diferentes áreas de conhecimento.

6 - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
O Curso de Administração é parte do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA), as quais por sua vez, são
mantidas pela Fundação Padre Albino.
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6.1. Estrutura organizacional com as instâncias de decisão
A gestão acadêmico-administrativa deve ser pensada tendo por pressupostos o fortalecimento da democratização
dos processos do ensino, produção e disseminação do conhecimento, garantindo o exercício da corresponsabilidade dos
sujeitos no processo de decisão. Tal gestão exige a capacidade de pensar o futuro e dar respostas aos problemas,
substituindo a visão fragmentada por uma visão globalizada da instituição. Nessa perspectiva, a política de gestão deve
buscar a modernização administrativa nos diversos setores do Centro Universitário, visando promover maior qualidade e
eficiência nos serviços, em respeito à comunidade acadêmica e ao público externo, tendo por suposto o primado da
construção da cidadania.
A política de gestão acadêmico-administrativa do Centro Universitário prevê o estabelecimento de um modelo de
gestão que fortaleça práticas democráticas, amplie parcerias, desenvolva a cooperação e o diálogo com a comunidade
acadêmica e com a sociedade, visando respostas mais qualificadas às novas demandas e aos desafios do nosso tempo.
Conforme descrito no PPI, são políticas de gestão acadêmico-administrativa do Centro Universitário Padre Albino:
 Implementar avaliações como processo sistemático, formativo e democrático, que favoreça o exercício da
cidadania e o aperfeiçoamento do desempenho institucional;
 Produzir, ágil e continuamente, informações gerenciais, de modo a possibilitar a identificação de problemas e
subsidiar as alternativas de solução dos dirigentes;
 Avaliar a administração acadêmica e o planejamento global da instituição, corrigindo rumos e melhorando a
qualidade da gestão;
 Promover a agilização e flexibilização administrativa e acadêmica;
 Integrar e articular os processos e as atividades de planejamento;
 Articular, em rede, todas as formas de planejamento e avaliação realizadas no Centro Universitário;
 Implantar a base de dados institucional, descentralizando informações que subsidiem o gerenciamento e a
avaliação das políticas acadêmicas; e
 Estruturar setores de suporte às atividades acadêmicas.
A administração do Centro Universitário Padre Albino é exercida pelo Conselho Superior Universitário (CONSUNI),
pela Reitoria, Pró-Reitoria Acadêmica (PROAC), Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação (PROPEG), Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEX), Pró-Reitoria de Educação a Distância
(PROEAD).
A administração acadêmica é também exercida pelos seguintes Institutos: Institutos de Ciências Sociais Aplicadas
(ICSA), Instituto de Ciências da Saúde (ICSAU), Instituto Superior de Educação (ISE), Instituto de Ciências Exatas e
Tecnológica (ICETEC); e Colegiados de Cursos.
A gestão institucional baseada no PDI é uma ação estratégica no que diz respeito a sua filosofia de trabalho, à
missão que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam as políticas de ensino, pesquisa, extensão, além da gestão
acadêmica, institucional e da avaliação institucional (autoavaliação e avaliação externa).
O CONSUNI, órgão máximo de natureza deliberativa e normativa em assuntos de administração universitária, é
composto pelos seguintes membros: Reitor (ou o Vice-Reitor, nos impedimentos de qualquer natureza); Pró-Reitores; de
três representantes do Corpo Docente (Especialista, Mestre e Doutor); dois representantes do Corpo Discente (Graduação
e Pós-graduação); de um representante da Sociedade Civil organizada; de um representante dos Membros Conselheiros da
mantenedora; de um representante do Conselho de Administração da mantenedora; e de um representante da Diretoria
Administrativa da mantenedora.
Os Colegiados de Curso, órgãos deliberativos e responsáveis pela orientação didático-pedagógica, na esfera de sua
competência, são integrados por: coordenador de curso, como seu presidente nato; pelos professores que ministrem aulas
no curso; e um representante do corpo discente, na forma da legislação vigente. São competências dos colegiados de
cursos: zelar pela adequada integração das disciplinas e pelo caráter homogêneo do currículo do Curso, elaborar programas
e planos de ensino das disciplinas que lhe são afetas; ministrar o ensino básico e profissional relativos às disciplinas
constantes do currículo dos cursos; responsabilizar-se pela elaboração dos projetos de pesquisa e programas de extensão
dos professores e pesquisadores nele lotado, submetendo-os às Pró-reitorias respectivas para a devida aprovação; definir
os critérios a serem aplicados aos alunos em regime de dependência; pronunciar-se sobre o desempenho da representação
estudantil do curso e exercer demais funções que lhe sejam atribuídas pelos órgãos superiores do Centro Universitário.
Os Colegiados de Curso devem reunir-se ordinariamente duas vezes a cada semestre letivo e, extraordinariamente,
quando convocados pelo Coordenador de Curso ou por metade de seus membros. As decisões discutidas nas reuniões são
encaminhadas pela Coordenação para avaliação da PROAC e inseridas na pauta de Reunião do CONSUNI, podendo
conforme a natureza, assumir a forma de Resoluções, Portarias ou Instruções Normativas a serem baixadas pelo Reitor.

6.2. Organograma institucional e acadêmico
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6.3. Órgãos colegiados: competência e composição
O CONSUNI, órgão máximo de natureza deliberativa e normativa em assuntos de administração universitária, é
composto pelos seguintes membros: Reitor (ou o Vice-Reitor, nos impedimentos de qualquer natureza); Pró-Reitores; de
três representantes do Corpo Docente (Especialista, Mestre e Doutor); dois representantes do Corpo Discente (Graduação
e Pós-graduação); de um representante da Sociedade Civil organizada; de um representante dos Membros Conselheiros
da mantenedora; de um representante do Conselho de Administração da mantenedora; e de um representante da
Diretoria Administrativa da mantenedora.

Conselho de Coordenadorias - O Conselho de Coordenadorias, órgão de natureza normativa, deliberativa e
consultiva, que tem a seu cargo as atividades didático-pedagógica, científica e de pesquisa, é constituído pelo
Coordenador de cada Curso e pelo Coordenador Pedagógico. Reúne-se, ordinariamente, de dois em dois meses por
convocação do Coordenador Pedagógico ou, extraordinariamente, quando requerido por 1/3 (um terço) dos membros
que o constituem.
Coordenadoria de cursos – A Coordenadoria de curso, é dirigida pelo Coordenador do curso, designado pelo
Diretor, para mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido.
Competências do Coordenador de Curso:
IIIIIIIVV-

aprovar os programas e planos de ensino das disciplinas do curso sob sua orientação e responsabilidade;
representar o curso junto aos órgãos do UNIFIPA;
convocar e presidir as reuniões de Colegiado do Curso;
coordenar e supervisionar os planos de atividades do curso;
apresentar, anualmente, ao Conselho de Coordenadorias e à Diretoria, relatório das atividades de seu

VI-

elaborar o currículo pleno do curso de graduação, bem como suas alterações, ouvido o Colegiado de

Curso;
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Curso, para aprovação da Congregação;
VII- propor a indicação de alunos bolsistas de mérito acadêmico;
VIII- decidir sobre pedidos de transferência e aproveitamento de estudos, ouvido, quando for o caso, o
conselho de coordenadorias;
IXcumprir e fazer cumprir as disposições deste regimento e demais normas pertinentes; juntamente com o
Diretor Geral, conferir grau, assinar diplomas, títulos e certificados escolares

Núcleo Docente Estruturante (NDE) – O Núcleo Docente Estruturante é órgão consultivo responsável pela
concepção do Projeto Pedagógico (PPC) e tem por finalidade a sua implantação e acompanhamento. Composto por cinco
docentes com título de doutor e/ou mestre, será presidido pelo coordenador do curso.
São atribuições do NDE:
I- Elaborar o PPC do curso, definir sua concepção e fundamentos, e atualizá-lo periodicamente;
II- Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular para aprovação do colegiado do seu curso;
III- Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso, definidas pelo seu colegiado;
IV- Analisar e avaliar o plano de ensino dos componentes curriculares;
V- Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo colegiado no PPC;
VI- Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando indicação ou substituição de docentes, quando
necessário; e
VII- Divulgar o PPC no site institucional e na página do curso, promovendo a sua socialização.
Composição do NDE:
Antonio Ágide Mota Júnior – Presidente
André Luiz Franco
José Claudinei Cordeiro
Maria Tereza de França Roland
Nilson Mozas Olivares
Silvia Ibiraci de Souza Leite

Colegiado de curso – O Colegiado de Cursos, formado pelos professores dos cursos, será dirigido por um
Coordenador, designado pelo Reitor, para mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido. Reúne-se em sessões
ordinárias, bimestralmente, e, extraordinariamente, quando convocada pelo Coordenador, por indicação própria, por
solicitação do Reitor ou a requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros.
Composição do Colegiado
André Luiz Franco

Luis Roberto Rissi

Antonio Agide Mota Júnior

Marcílio Antônio Bortoluci

Cleber Peres

Marcos Venício Braz de Assis

Cristiane Paschoa

Maria Tereza de França Roland

Eunice Aparecida de Aguiar Alonso

Nilson Mozas Olivares

Franco Cossu Junior

Paulo Roberto Vieira Marques

Joacyr Vargas

Silvia Ibiraci de Souza Leite

José Claudinei Cordeiro

Willian Delfino
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6.4. Órgãos de apoio às atividades acadêmicas
Secretaria Geral - A Secretaria Geral, órgão de assessoria técnica da Diretoria, é dirigida por funcionário
qualificado e nomeado pela Entidade Mantenedora.
Tesouraria e contabilidade - A Tesouraria e Contabilidade serão coordenadas por profissionais contratados pela
Entidade Mantenedora, cabendo à Tesouraria fazer os recebimentos e pagamentos, prestando contas diariamente à
Entidade Mantenedora.
Biblioteca - A Biblioteca é dirigida por profissionais legalmente habilitados, com formação específica em
Biblioteconomia e contratados pela Mantenedora.
Assistência de Campus - A Assistência de Campus é exercida por funcionário com conhecimentos gerais de
administração, cujas atribuições incorporam atividades de supervisão nos serviços de obras e conservação, apoio, limpeza,
abastecimento e segurança.
Ouvidoria - O serviço de Ouvidoria das UNIFIPA está diretamente subordinado à Direção Geral, constituindo-se
como instrumento de aperfeiçoamento dos serviços institucionais.
Zeladoria - À Zeladoria, órgão de apoio da Diretoria, compete os serviços de limpeza, conservação, vigilância e
segurança das instalações.
Outros serviços - Para o pleno exercício de suas atividades, a UNIFIPA contarão, ainda, com os serviços de
Tecnologia da Informação (TI), laboratórios, almoxarifado e arquivo, que serão organizados mediante regulamentos
específicos.

6.5. Autonomia da IES em relação à mantenedora
O Centro Universitário Padre Albino adquiriu personalidade própria, identificando-se como Instituição particular de
ensino superior, mantida pela Fundação Padre Albino, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e
foro na cidade de Catanduva, regida pela Legislação Federal, por seu Estatuto e Regimento Geral, pelo Estatuto da Entidade
Mantenedora e por atos normativos internos.
Os ordenamentos institucionais, representados pelo Estatuto e Regimento Geral do Centro Universitário foram
elaborados com base nas normas jurídicas e nos princípios gerais de organização e funcionamento do ensino superior
estabelecidos em lei.
Com o credenciamento, será intensificado o bom relacionamento entre a Mantenedora, Fundação Padre Albino e
a mantida - Centro Universitário, uma vez que houve unidade de comando e claro delineamento dos papéis de ambas,
sendo seus direitos e deveres expressos nos seus estatutos de forma a permitir um trabalho harmônico na consecução de
objetivos comuns.
E, finalmente, o fato de ao credenciar, permitirá, ainda, ao Centro Universitário agir com autonomia, prerrogativa
legal que lhe dá mais desenvoltura para escolher seus caminhos, traçar seus planos de ação e usar de sua criatividade na
busca de soluções para seus problemas e da adequação de seu modelo aos requisitos da Lei e às exigências da comunidade
interna e externa.
Assim,o Centro Universitário Padre Albino usará sua autonomia como meio e não como fim em si mesmo, em
vários âmbitos.

6.5.1.- Autonomia Didático-Científica
A autonomia didático-científica é evidenciada pela implantação de políticas de ensino, pesquisa e extensão, visando
operacionalizar:
a) criação, organização, modificação e extinção de cursos observadas as conveniências institucionais, as exigências do
meio social, econômico e cultural e a legislação vigente;
b) distribuição das vagas para os cursos novos e redistribuição das existentes, de acordo com indicadores técnicos e com a
capacidade física e docente;
c) o redimensionamento do fluxo dos alunos, redistribuindo vagas em mais de um turno para melhor ocupação do espaço
físico e atendimento do alunado;
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d) a definição do regime didático e escolar; e
e) a fixação de critérios próprios de seleção, admissão, promoção e habilitação de alunos.

6.5.2. Autonomia Administrativa
A autonomia administrativa é evidenciada pela mudança operada no modelo organizacional, demonstrando que os
trabalhos são da responsabilidade de toda a comunidade interna:
a) reformulando o Regimento Geral;
b) elaborando, aprovando e reformando os regimentos da Reitoria e dos órgãos suplementares; e
c) organização do quadro docente e técnico-administrativo, conforme respectivos Plano de Carreiras.

6.5.3. Autonomia Disciplinar
A autonomia disciplinar permitirá ao Centro Universitário Padre Albino criar mecanismos de segurança e controle
adequados à sua filosofia de ação.
O Centro Universitário Padre Albino goza de autonomia para criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e
programas de educação superior previstos em lei, obedecendo às Normas Gerais da União e, quando for o caso, do
respectivo sistema de ensino, na forma do § 1º do art. 2º do decreto nº 4.914 de 11 de dezembro de 2003. Art. 4º.
O Regimento da UNIFIPA traz em seu bojo os seguintes artigos:
“ rt º ste G M
G
disciplina os aspectos de uncionamento, que são comuns aos rios rgãos
integrantes da estrutura e da administração do CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO, nos planos didático, científico,
administrativo, comunitário e disciplinar.
Art. 2º. O Reitor pode aprovar o regulamento para os órgãos previstos na estrutura acadêmico- administrativa, de
acordo com o Estatuto do Centro Universitário Padre Albino e este Regimento Geral.
Art. 3º. O Centro Universitário Padre Albino poderá ser designado, de acordo com o Conselho Universitário, por
uma designação de mercado, conforme legislação.
Art. 4.º O Centro Universitário Padre Albino exercerá suas atividades no município onde encontra-se instalada sua
sede, observando ainda a abrangência geográfica do ato de credenciamento (ato autorizativo do Poder Público), em
conformidade com os artigos e 4 do ecreto nº 5 773
e art º do ecreto nº 5 78
”

6.6- Relações e parcerias com a comunidade, instituições e empresas
Ao logo de sua existência, o curso de Administração do Centro Universitário Padre Albino vem contribuindo com a
comunidade externa, seja na produção de conhecimento e na formação de profissionais que atuarão no mercado local e
regional, que seja com propostas de intervenção realizadas a partir de convênios firmados com instituições e empresas. Ao
mesmo tempo, o curso beneficia-se do diálogo com a comunidade, incrementando as atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
O estabelecimento de novas parcerias com entidades públicas e privadas, visa à consolidação da integração escolacomunidade local, tendo por meta o aprimoramento das habilidades e competências dos alunos, a integração teóricoprática, bem como a transferência de conhecimentos acadêmico-científicos para o ambiente do trabalho, em diferentes
modelos organizacionais.

6.6.1 Convênios e Parcerias
Convênios e parcerias firmados e vigentes no ano de 2020:
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Associação Comercial e Empresarial de Catanduva (ACE) - A associação congrega empresas de todos os segmentos
da indústria e do comércio do município de Catanduva. O convênio se efetiva com a oferta de cursos e consultorias definidas
a partir das demandas das empresas associadas.
Educandário São José de Catanduva – Entidade beneficiente que atende menores carentes, oferecendo educação
(da Educação Infantil ao Ensino Médio). O convênio com a entidade se dá por emio do Programa Construir, destinado a
proporcionar noções de informática, ética e cidadania a crianças.
Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva (Sincomércio) - O convênio com o Sincomércio é realizado através
da parceria com a FAECA Jr, mediante a oferta de cursos e consultorias para empresas do comércio local e da região. São
micro e pequenos negócios que são beneficiados com consultorias empresariais gratuitas. No ano de 2019 foi realizado na
sede do Sincomércio o I Mutirão da Consultoria no Sincomércio, contando com a presença de diversos empresários de
Catanduva e região. Após essa etapa os integrantes da Faeca Júnior em conjunto com os decentes do curso fizeram o
diagnóstico e a proposta de melhoria para cada caso. Os empresários compareceram na sede da Empresa Júnior e
recebram sugestões dos respectivos planos de ação em suas empresas. Em função do resultado alcançado, já estão sendo
programadas novas edições para 2020.
Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) – A associação oferece programas de estágio que beneficiam os
graduandos, ampliando as oportunidades de estágio e possibilitando que os graduandos a integração entre teoria e
prática.
Prefeitura Municipal de Catanduva – A Prefeitura Municipal e a FAECA Jr, em parceria, desenvolvem o Projeto
Conjuntura Sócio Econômica de Catanduva, fazendo contato com órgãos públicos e privados para levantamento de
informações relativas à realidade socioeconômica de Catanduva e microrregião, para montagem do manual de pesquisa de
informações, disponível para toda a comunidade e interessados.
Instituto Federal de São Paulo - O Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza, às instituições de ensino e pesquisa conveniadas, o
melhor da produção científica internacional. Através de parceria entre a Unifipa e o Campus do Instituto em Catanduva, o
usuário pode utilizar as bases de dados das bibliotecas conveniadas.

6.6.2 – Internacionalização Educacional
Processo de Internacionalização do Centro Universitário Padre Albino - UNIFIPA
Reconhecendo a importância da cooperação internacional no contexto educacional, econômico, social e político
atuais, a UNIFIPA elege a internacionalização como uma das áreas de enfoque de seu planejamento estratégico.
A UNIFIPA entende a cooperação internacional, fundamentada na solidariedade e na igualdade, como um
instrumento de superação de assimetrias entre povos, sistemas e instituições, sendo fundamental para a consolidação e a
expansão da Instituição
A partir de 2018, a UNIFIPA inicia uma política de internacionalização, que tem como meta o estabelecimento de
um processo de internacionalização ativa.
De forma geral, a internacionalização se refere à mobilidade acadêmica discente e qualificação de docentes em
instituições de reconhecido prestígio acadêmico no exterior, visando o desenvolvimento de uma elite intelectual. Contudo
quando se trata de internacionalização ativa, se refere à implantação de políticas de institucionais voltadas para a atração e
acolhimento de acadêmicos; à oferta de serviços educacionais no próprio país e no exterior; ao envolvimento com a
mobilidade de experts – docentes e técnicos- e de discentes em áreas de interesse estratégico; à exportação de programas
e instalação de instituições ou campi no exterior; à criação de programas e projetos de pesquisa em colaboração com
instituições estrangeiras de reconhecido prestígio acadêmico; à participação em redes internacionais e ao desenvolvimento
de políticas públicas e institucionais que visem o trabalho colaborativo entre instituições nacionais e internacionais.
Nesse sentido, a UNIFIPA tem trabalhado no desenvolvimento de políticas institucionais que vão além da mera
mobilidade discente para abranger outras ações de internacionalização que têm impacto direto sobre a qualidade de seus
cursos de Graduação e Pós-Graduação.
Uma dessas ações se refere à participação em editais que fomentam a pesquisa, abertos pelas agências FAPESP,
CAPES e CNPq.
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Com a missão de promover a inserção internacional da UNIFIPA e implementar o processo de internacionalização
ativa, a UNIFIPA estabelece várias metas para a efetiva implementação de sua Política de Internacionalização.
Para que essas metas sejam alcançadas, a UNIFIPA foca nos seguintes eixos de ação estratégica de fomento à
internacionalização ativa:
-Ampliação dos acordos de cooperação internacional com instituições de reconhecido prestígio acadêmico
-Participação em Programas Nacionais e Internacionais de fomento à internacionalização
-Participação ativa dos alunos da UNIFIPA em instituições estrangeiras de reconhecido prestígio acadêmico:
-Ampliação do cenário cultural e da participação de alunos estrangeiros na UNIFIPA
- Envolvimento de docentes e técnicos com o processo de internacionalização
- Participação em fóruns e redes interinstitucionais e internacionais
- Participação em eventos de internacionalização
- Ampliação da estrutura de internacionalização na UNIFIPA
Nessa senda e alinhado às premissas institucionais, o Curso de Administração entende que internacionalizar é um
desafio do cenário contemporâneo globalizado. As parcerias, em qualquer nível, permitem a troca de conhecimentos e o
fortalecimento das partes envolvidas e através das relações internacionais, há um fortalecimento dos valores locais a partir
das trocas globais.

6.7. Metodologia, dimensões e instrumentos a serem utilizados no processo de autoavaliação
O Projeto Pedagógico do Curso de Administração é constantemente analisado e atualizado, com base nas
informações, discussões e deliberações de seus órgãos e estrutura do curso, cabendo ressaltar:
-O Colegiado de Curso, composto por docentes titulares, que se reúnem ordinariamente e extraordinariamente,
pelo menos duas vezes por semestre, com o objetivo de deliberar sobre ensino, pesquisa, extensão, atividades
acadêmicas, Empresa Júnior, estágio e trabalho de curso, projetos sociais, planos de ensino e suas inovações,
interdisciplinaridades, atualizações bibliográficas, sistemas, estruturas, desempenho dos discentes e outros assuntos
relevantes
- O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é formado por cinco docentes mestres e doutores, sob a presidência do
coordenador do curso. Reúne-se periodicamente para analisar a avaliar a estrutura curricular e os demais aspectos do
Projeto Pedagógico de Curso - PPC e atuam sistematicamente com perfil inovativo, debatendo e implementando com os
docentes e sistematizando as disciplinas e seus respectivos conteúdos;
A atividade de Avaliação Institucional é um processo contínuo de Autoavaliação Institucional e de Avaliação
Externa. O Sistema de Autoavaliação Institucional do Centro Universitário, denominado Próavaliar e tem por finalidade
promover a melhoria dos cursos através da implementação de instrumentos que possibilitem o diagnóstico, sugestões e
verificações das ações, apontando potencialidades e fragilidades institucionais.
A Lei nº 10.861, de 14.04.2004, instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) da qual
extrai-se o trecho a seguir:
o

“ rt 3 A avaliação das instituições de educação superior terá por objetivo identificar o seu perfil e o significado
de sua atuação, por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, considerando as diferentes dimensões
institucionais, dentre elas obrigatoriamente as seguintes:
I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional;
II– a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de
operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e
demais modalidades;
III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua contribuição em
relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio cultural;
IV – a comunicação com a sociedade;
V– as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu
aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho;
VI – organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos colegiados,
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sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade
universitária nos processos decisórios;
VII– infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação e
comunicação;
VIII– planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e eficácia da auto-avaliação
institucional;
IX – políticas de atendimento aos estudantes;
X– sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na
o erta da educação superior ”
A última avaliação ocorreu entre os meses de outubro e novembro de 2016. Foram respondidas, pelos segmentos
avaliadores, questões referentes a diferentes indicadores. Cada avaliador (discente, docente, coordenador, funcionário,
gestor e mantenedor) teve acesso a um formulário on-line que garante o anonimato dos envolvidos.
Em sua maioria, os instrumentos aplicados contêm questões de resposta única, escolhida a partir de cinco
alternati as: “ ão sei a aliar” ero ponto , “ uim” um ponto , “ egular” dois pontos , “ om” tr s pontos e “Ótimo”
quatro pontos ste sistema de pontuação permite chegar a uma “nota” para cada questão, instrumento, indicador e
curso. Assume-se neste relat rio que a “nota” calculada a partir da m dia aritm tica da pontuação total alcançada pela
questão s respostas do tipo “ ão sei a aliar” são descartadas, com ase no entendimento de que o a aliador não tem,
nesse caso, conhecimento suficiente do quesito sobre o qual se deseja a sua opinião. Por exemplo: uma questão foi
respondida por 3 a aliadores, sendo que 3 deles optaram pela alternati a “ ão sei a aliar”, por “ uim”, 8 por
“ egular”, por “ om” e 4 por “Ótimo”
Neste caso, a média aritmética é obtida por meio do seguinte cálculo:

Média 

3x0  6 x1  8 x 2  9 x3  4 x 4
65

 2,41
30  3
27

A média assim calculada (cujo resultado está entre 1,00 e 4,00) é convertida em conceito de acordo com a
seguinte regra: média entre 1,00 e 1,75: conceito RUIM; média entre 1,76 e 2,50: conceito REGULAR; média entre 2,51 e
3,50: conceito BOM; e média entre 3,51 e 4,00: conceito ÓTIMO

6.8. Formas de participação da comunidade acadêmica, técnica e administrativa, incluindo a atuação
da Comissão Própria de Avaliação – CPA, em conformidade com o SINAES

Diagrama do Processo de Avaliação do Pró-avaliar/CPA

UNIFIPA

UNIFIPA

PRO-AVALIAR

O Pró-avaliar é constituído por representantes dos segmentos docente, técnico-administrativo e sociedade civil
organizada que foram designados pelo diretor geral e por representantes discentes designados pelos coordenadores de
cursos e referendados pelo Diretório Central de Estudantes da UNIFIPA.
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A- Participação do segmento discente no Pró-avaliar tem por finalidades:
1-discussão e elaboração dos instrumentos;
2- sensibilização e aplicação dos instrumentos;
3- seminário para apresentação dos resultados;
4-participação no plano de ação das UNIFIPA;
5-apresentação à comunidade acadêmica do plano de ação;
6-divulgação por curso dos Planos de Ação das UNIFIPA e dos cursos.
B- Participação do segmento funcionários no Próavaliar através de:
1-discussão e elaboração dos instrumentos;
2- sensibilização e aplicação dos instrumentos nos campi sede e I;
3- seminário para apresentação dos resultados;
4- participação no plano de ação da UNIFIPA e do curso;
5-seminário de divulgação nos campi sede e I dos planos de ação.
C- Participação do segmento sociedade civil organizada no Próavaliar com os objetivos de:
1- responder a instrumento elaborado pelo Próavaliar;
2- seminário para apresentação dos resultados;
3- programação de seminário anual com representantes da sociedade civil organizada, não só da CPA, para
discussão sobre os serviços oferecidos pelas UNIFIPA e outros assuntos de interesse da sociedade local e regional.
D- Participação docente no Pró-avaliar objetivando:
1-discussão e elaboração dos instrumentos;
2- sensibilização e aplicação dos instrumentos;
3-reuniões com as coordenadorias de curso;
4- seminário e apresentação dos resultados;
5-participação no plano de ação das UNIFIPA;
6-apresentação à comunidade acadêmica do plano de ação;
7-seminário de divulgação dos Planos de Ação das UNIFIPA e dos cursos.
O Pró-avaliar contempla as 11 dimensões especificadas na Lei nº 10.861 definindo-as como indicadores de
desempenho institucional.

6.9. Formas de utilização dos resultados das avaliações
A apresentação dos resultados ocorre, primeiramente, por curso, onde se apresentam as potencialidades e os
pontos frágeis detectados a partir da média abaixo de 2.99. O Plano de Ação Institucional das UNIFIPA e de cada curso,
posteriormente, deverá ser discutido com seu Núcleo Docente Estruturante - NDE- e Colegiado que elaborarão seus Planos
de Ação.
Deverão encaminhá-los ao Próavaliar, que promoverá a socialização das ações através do seminário geral de
autoavaliação institucional, com a convocação dos membros do Pró-avaliar, gestores, docentes, representantes discentes
de turmas e funcionários das UNIFIPA.
Os Planos de Ação são formatados e compilados em PDF e anexados no E-MEC, conforme orientações do INEP.
O acompanhamento das ações registradas é realizado semestralmente pelo Próavaliar que aciona quando
necessário, o responsável para justificativa sobre a não realização das ações.
No SINFORMA existe um software para esse acompanhamento e dispara para o Próavaliar e responsáveis pelas
ações do prazo estipulado no cronograma dos Planos de Ação. Posteriormente, são montados painéis em todos os campi e,
por curso, onde serão fixados e divulgados por turmas de cada curso, para tomarem conhecimento.

7 – INFRAESTRUTURA FÍSICA E INSTALAÇÕES ACADÊMICAS
Acessibilidade – Em atendimento aos requisitos de acessibilidade (Decreto 5.296/2004), a UNIFIPA toma como
referência a Norma ABNT NBR 9050/2014 (Associação Brasileira de Normas Técnicas), que trata da acessibilidade de
pessoas deficientes, na educação superior, quanto a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos. Além disso, a UNIFIPA
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tem em sua estrutura o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Cultural (NAP), com a função de implantar, implementar e
acompanhar o processo de inclusão e de mobilidade e acessibilidade na IES, bem como a Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA).

7.1. Instalações
IMÓVEL/LOCAL
Câmpus São Francisco

TERRENO m
5.531,04

2

2

ÁREA CONSTRUÍDA (m )
4.730,52

Legenda:
BL1-TS = Bloco 1 Térreo Superior
BL1-TI = Bloco 1 Térreo Inferior
BL2-T= Bloco 2 Térreo
BL2-1= Bloco 2 1º Andar

7.1.1. Salas de Aula

Identificação/localização

Salas de Aula Climatizadas, com iluminação natural e artificial,
carteiras universitárias almofadadas, 1 mesa e
cadeira para o professor, 1 lousa, 1 microfone sem
fio, 1 armário, 1 amplificador de som, 1 tela de
projeção, computador e projetor multimídia. Há
disponibilidade de retroprojetor e TV por
agendamento.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

7.1.2. Anfiteatros

Sala 4 - BL1-TI
Sala 5 - BL1-TI
Sala 6 – BL1-TI
Sala 10 - BL2-T
Sala 11 - BL2-T
Sala 12 - BL2-T
Sala 13 - BL2-T
Sala 14 - BL2-T
Sala 15 - BL2-T
Sala 16 - BL2-T
Sala 17 – BL2-T
Sala 18 – BL2-T
Sala 19 - BL2-1
Sala 20 - BL2-1
Sala 21 - BL2-1
Sala 22 - BL2-1
Identificação

Anfiteatros climatizados, com iluminação natural e
artificial, carteiras universitárias estofadas, lousa
branca, computador e projetor multimídia

Anfiteatro 8 – BL2-T
Anfiteatro 9 – BL2-T

Área em
2
m
58,90
58,28
53,99
91,92
91,92
91,92
48,30
94,21
80,31
89,25
80,30
80,30
77,25
78,00
80,31
90,03

Capacidade

Área em
2
m
163,20
165,75

Capacidade

Capacidade

7.1.3. Gabinetes de trabalho
de Coordenadorias

Mobiliário, equipamentos e
instalações

Identificação /
localização

Área em
2
m

1. Coordenadoria da
Administração

1 mesa com tampo de
granito, 3 cadeiras
almofadadas e giratórias, 1
sofá de dois lugares, 2
armários, 1 gaveteiro, 1
computador em rede, com
acesso à internet, 1
impressora , 1 mesa de
canto, 1 ramal telefônico,
ar condicionado
1 mesa, 1 computador em
rede, com acesso à Internet,
1 impressora, 3 cadeiras
almofadadas e giratórias, 1
sofá de dois lugares, 1
armário, 1 gaveteiro, 1 mesa
de canto, 1 ramal de
telefone, ar condicionado

BL1-TS

17,25

BL1-TS

21,00

2. Coordenadoria do Direito

55
55
35
75
75
75
35
75
55
75
65
65
70
70
70
70

160
200
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7.1.4. Sala de Professores

Mobiliário, equipamentos e
instalações

Identificação /
localização

Área em
2
m

Sala de Professores

1 mesa de reunião, 18
cadeiras,
1
frigobar,
armários de aço com 1
divisória por docente, 2
mesas pequena, 2 estações
de computação, acesso à
internet, quadro de avisos, 2
sofás com 3 e 2 lugares, ar
condicionado e TV.
Cada gabinete está equipado
com ar condicionado, 1
mesa, 01 armário, 3
cadeiras, 1 computador, 1
impressora compartilhada.
A saleta de espera contém 1
mesa de canto, 2 longarinas
com 3 assentos cada, e 1
ramal de telefone.

BL1-TS

45,00

BL1-TS

56,28

7.1.5. Setor Administrativo

Mobiliário, equipamentos e
instalações

Identificação /
localização

Área em
2
m

1. Hall de Entrada

Quadros de avisos

BL1-TS

39,56

BL1-TS

10,54

BL1-TS

17,25

BL1/BL2

1359,8

BL1-TS

60,56

BL1-TS

10,00

BL1-TS

12,47

BL1

4,48

BL1

7,20

6 gabinetes de docentes para
atendimento ao aluno com
saleta de espera acoplada

2. Hall interno
3. Sala de Espera

4. Área de circulação e escadas
-

5. Secretaria Acadêmica

6. Sala da Secretária

7. Tesouraria

8. Sala de PABX

9. Sala do Servidor e
Monitoramento

1 sofá de alvenaria com 11
lugares, 1 TV – 32 polegadas,
1 ventilador.
Quadros de avisos, 2
terminais de consulta para
alunos, 7 bebedouros e 3
mesas para “co ee reak”
8 mesas, 11 cadeiras, 10
armários altos, 10 armários
baixos, 4 gaveteiros, 6
ramais telefônico, 8
computadores, 2
impressoras, 2 escaners com
impressora, 2 arescondicionados.
1 mesa, 3 cadeiras, 1
armário, 1 arquivo de
gavetas, 2 gaveteiros, 1
computador, 1 impressora, 1
ar-condicionado, 1 ramal
telefônico.
1 bancada de trabalho com
gavetas, 1 cadeira giratória,
1 gaveteiro, 1 armário alto, 1
armário baixo, 1 cofre, 1
computador, 1 impressora, 1
máquina registradora, 1
máquina bematech, 1 ramal
telefônico.
1 nobreak
1 mesa, 1 equipamento
PABX
2 servidores físicos, 2 mesas,
1 cadeira, 2 monitores para
monitoramento, 2DVR, 2
channelpassise vídeo e 1
transceiver

Capacidade

Capacidade
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10. Sala de Tecnologia da
Informação

2 computadores, 1
impressora, 2 mesas, 4
cadeiras, 2 armários, 1 ramal
telefônico, ar condicionado
1 frigobar, 1 armário de
parede, 1 pia de granito com
armário
1 fogão, 1 microondas, 1
geladeira, 1 mesa, 4
cadeiras, 1 bebedouro, 1
armário de parede e 2
armários alto, 1 pia de
granito com armário.
12 arquivos com 4 gavetas
cada, 1 armário alto.
7 estantes de ferro, 5 de
madeira e 2 armários de
ferro
6 estantes de ferro, 4 de
madeira e 1 mesa

BL1-TI

40,00

BL1-TS –
Entrada

3,96

BL2 –T

20,63

BL1-TI

15,48

BL1-TI

45,60

BL1-TI

22,51

16. Almoxarifado Geral

BL1-TS

4,45

17. Almoxarifado de Material
de Limpeza
18. Depósito 1

BL1-TI

9,10

BL1-TI

48,75

BL1-TI

18,31

11. Copa 1

12.. Copa 2

13. Arquivo Geral 1
14. Arquivo Geral 2

15. Arquivo Geral 3

19. Depósito 1-A

Mobiliário escolar para
reposição
Mobiliário escolar para
reposição

7.1.6. Sanitários

Identificação

1. Bloco 1 – térreo
superior
2. Bloco 1 – térreo
superior
3. Bloco 1 – térreo
superior
4. Bloco 1 – térreo
superior
5. Bloco 1 – térreo
superior
6. Bloco 1 – térreo
superior
7. Bloco 1 – térreo
inferior
8. Bloco 1 – térreo
inferior
9. Bloco 2 – térreo

Masculino

10. Bloco 2 - térreo

Feminino

11. Bloco 2 - térreo
12. Bloco 2 – térreo

Feminino
Masculino

7.1.7. Laboratórios
1. Laboratório de
Informática I

2. Laboratório de
Informática II

Destinação

Área em
2
m
3,87

Masculino

Professores/F
uncionários
Professores/F
uncionários
Professores/F
uncionários
Professores/F
uncionários
Público

Feminino

Público

13,56

Masculino

Público

22,68

Feminino

Público

25,00

Masculino

Professores/F
uncionários
Professores/F
uncionários
Público
Público

7,63

Feminino
Feminino
Masculino

Instalações/equipamentos

Localização

31 estações, com internet, 1 estação
para
o
docente/técnico
de
informática, 31 mesas, 90 cadeiras
almofadadas giratórias, 1 lousa, 1
tela de projeção, 1 impressora,
multimídia, ar condicionado
18 estações, 1 estação para o
docente/técnico de informática, 18

3,87
11,10
11,10
7,80

7,63
16,90
11,47

Capacidade

BL1-TS

Área em
2
m
83,21

BL1-TI

63,43

52

90
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3. Laboratório de
Informática III

7.1.8. Instalações
especiais
1. CEPRAJUR/CEJUSC –
Direito

2. Salão das Audiências –
Direito

3. Empresa Júnior –
Administração

mesas com cadeiras almofadadas
giratórias, 1 multimídia,
1
impressora, 1 lousa, ar condicionado
13 estações, 12 mesas com cadeiras
almofadadas, giratórias,1 Impressora,
ar condicionado

4 armários altos, 1 bancada em L com
7 metros e 1 armário fixo, 7 cadeiras
2 banquetas com 2 mesas de
atendimento, 6 estantes de aço, 4
estações de computação, acesso à
Internet, 2 impressoras, 1 mesa
redonda para reuniões com 6
cadeiras, 1 ramal telefônico, 2 arcondicionado
40 cadeiras almofadadas, 2 mesas e 9
cadeiras almofadadas com encosto
alto para bancada do júri, ar
condicionado, 1 mesa redonda para
reuniões com 6 cadeiras, 1 mesa e 1
computador, 1 impressora
1 lousa, 2 mesas redondas; 1 mesa
grande para reunião, 1 mesa para
computador, 11 cadeiras, 1 estação
de computação, acesso a internet, 1
impressora, 1 armário alto e 1 baixo,
ar condicionado, 1 ramal de telefone

BL1-TI

46,25

36

Identificação

Capacidade

BL1-TS

Área em
2
m
49,95

BL1-TS

76,20

55

BL2-TS

30,032

10

15

7.1.9. Infraestrutura de Tecnologia da Informação do Câmpus São Francisco
Acesso à Internet
01 Link Internet de 300 Mb dedicado aos Laboratórios de Informática e à rede wireless
01 LP de dados 100 Mb dedicado ao Setor Administrativo UNIFIPA
01 LP de dados de 34 Mb para backup
Laboratórios de Informática
Três Laboratórios de informática com um total de 62 computadores ligados em rede, sendo 31 no Laboratório I, 18 no
Laboratório II e 13 no Laboratório III, todos com acesso à Internet.
Ativos de Rede
04 Servidores físicos
08 Servidores virtuais
16 Estações de trabalho
21 Data shows

7.1.10. Área de
conveniência e
estacionamento
1. Guarita no Portão do
Estacionamento com
sanitário
2. Área de Circulação
3. Estacionamento
4. Quadra poliesportiva

5. Sede Própria do Centro
Acadêmico com pátio
coberto

Equipamentos

1 mesa de granito, 1 cadeira, 1 ramal
telefônico

Área interna, descoberta
Quadra externa descoberta (507,64
2
m ) com 2 arquibancadas de
2
alvenaria (186 m )
Sala de estar, sala da Diretoria,
cantina,
sanitários masculino,
2
feminino e varanda (117,88 m ) com

Identificação

Pátio

Área
2
em m

Capacidade

10,92

Rampa
externa
Pátio
Pátio

159,94

Pátio

344,01

551,28
693,64

30 carros
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Centro de Convivência, e depósito
2
(226,13 m )

7.2. BIBLIOTECA
O Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) tem por pressuposto básico uma política de aquisição, expansão e
atualização do acervo, de acordo com seu Plano de Desenvolvimento Institucional. O objetivo principal é o de fixar critérios
que possibilitem o crescimento racional e equilibrado do acervo, em todas as áreas de modo a atender às demandas dos
cursos de graduação e de pós-graduação, no contexto do ensino, da pesquisa e da extensão.
As bibliotecas da Unifipa utilizam desde 2008 o sistema PHL©Elysio - Personal Home Library, desenvolvido pelo
Prof. Elysio Mira Soares de Oliveira para administração de coleções e serviços de bibliotecas e centro de informações, de
comprovada eficiência e adotado como padrão nos organismos internacionais e nas grandes redes mundiais de
informações bibliográficas. É uma aplicação moderna que pode ser operada a partir de equipamentos móveis, tipo
celulares e tablets, ou qualquer outro tipo de equipamento que possua conexão com a internet e foi concebido como uma
alternativa moderna e eficiente às bibliotecas que pretendem organizar suas coleções, automatizar rotinas e serviços e/ou
disponibilizar e compartilhar seus catálogos através da Web.
A Biblioteca do Campus ão Francisco, denominada “ r Jos Virg lio Vita”, instalada no Campus São Francisco, tem
2
regulamento próprio, é órgão de apoio dos cursos de Administração e Direito e ocupa área de 298,41 m .
O acervo é de livre acesso, composto essencialmente por obras ligadas às áreas de Ciências Sociais, Negócios e
Direito, com correlação pedagógica com os cursos e programas existentes, sem perder de vista a bibliografia voltada
também para a formação sócio-humanística e ética do educando. A Biblioteca conta com dotação orçamentária anual para
atualização e expansão do acervo, para atender às necessidades dos cursos.
A Biblioteca é informatizada para consulta, empréstimo, devolução e reserva e o sistema permite o acesso remoto
do usuário pela Internet. A devolução do material bibliográfico solicitado é feito diretamente no balcão de atendimento.
Possui convênio com o Instituto Federal de São Paulo, Campus de Catanduva, através do qual o usuário poderá
acessar o Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), biblioteca virtual
que reúne e disponibiliza, às instituições de ensino e pesquisa conveniadas, o melhor da produção científica.
O corpo de funcionários da Biblioteca é qualificado para a disseminação seletiva de informação.
O setor é servido de rede de comunicação interna Windows NT (Intranet) e disponibiliza acesso à Internet ao
usuário para pesquisas e demais demandas.
Alinhados às necessidaddes de inovação e considerando a frequência de utilização do ambiente da biblioteca do
câmpus, notadamente no tocante a pesquisas de áudios e vídeos, foram adquidos recentemente fones de ouvidos que
podem ser conectados a celulares e notebooks proporcionando melhor aproveitamento dos conteúdos e maior privacidade
aos usuários daquele ambiente.
Há condições de acesso a portadores de necessidades especiais e infra-estrutura de segurança, com supervisão de
CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, estando todos os setores devidamente equipados para atendimento
das necessidades permanentes.
As instalações sanitárias estão distribuídas pelos ambientes de cada bloco, com oferta a ambos os sexos e a
portadores de necessidades especiais. Há setor específico de manutenção e limpeza sistemática.

Setores
1. Área do Acervo e
Administrativa

Equipamentos
03 computadores de consulta
03 leitoras óticas
03 impressoras fiscais
04 computadores (administrativo)
03 terminais de consulta
02 impressora laser
02 ares condicionados
02 cortinas de ar
04 mesas (administrativo)
02 carrinhos para transporte de
livros
02 armários de aço guarda volumes
(16 portas cada)
04 cadeiras
04 escadas

Localização
BL1-TS

2

Área em m
156,51
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35 estantes (dupla)
22 estantes (simples)
Obs: Software PHL (Personal Home
Library)
–
sistema
para
gerenciamento de bibliotecas
01 mesa
10 cadeiras estofadas
01 ar condicionado
09 bancadas (estudo individual)
06 mesas com divisória (4 lugares
cada)
30 cadeiras estofadas
01 ar condicionado
01 estante aramada

2. Sala de Estudos em
Grupo
3. Sala de Estudos
Individuais

4. Sala de Arquivo
5. Sala de extensão do
acervo

6 armários com portas de vidro
1 armário de madeira
20 estantes (duplas)
1 estante (simples)
1 ar condicionado

BL1-TI

11,80

BL1-TI

57,80

BL1-TI
BL1-TI

18,31
53,99

7.2.1. Descrição do acervo Biblioteca “Dr. José Virgílio Vita”
Livros
Áreas do Conhecimento
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Biológicas
Engenharias
Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas
Linguística, Letras e Artes
Multidisciplinar
TOTAIS

Títulos
398
40
30
19
30
5155
1073
306
7051

Periódicos

Exempla Nacion Exempla
res
ais
res
1035
10
182
1
41
1
25
59
2
13591
235
2012
11
499
1
6
17384
264
15132

Vídeos

CD
Roms

DVDs

Teses

Monografias

20
1
5
2
337
2733
9
401

16
53
2
18
99

1
55
5
72

1
134
6
141

10
29
7
4
1104
22
1176

7.2.2. Revistas, periódicos, jornais e assinaturas eletrônicas
Administração em Revista
Administrador Profissional
Adv-Advocacia Dinâmica: Informativo
afro-asia
Agitação
Agroanalysis: a Revista de Agronegócios da FGV
América Economia
Analise Advocacia
Analise Brasil global
Analise Comércio exterior
Análise Companhias abertas
Analise Conjuntural
Analise energia
Analise Gestão ambiental
Analise saúde

Angola Hoje
Anuário exame
Aprender
Aquila
Athena: revista científica de educação
Atlas do Espirito Santo
Atlas do Mercado Brasileiro
Augusto Guzzo revista acadêmica
Avaliacao: revista da Avaliação da Educação Superior
Balanço Anual
Balanço Setorial
Banas Qualidade
Bndes Setorial
Boletim Técnico do Senac
Brasil em Exame
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Caderno Interciências de Pesquisa E Extensão
Cadernos da FACECA
Cadernos de Estudos
Cadernos de Ética e Filosofia Política
Cadernos de Iniciação Cientifica (Faculdade De Direito de
São Bernardo do Campo)
Cadernos de Pesquisa ESPM
Cadernos de Pós-Graduação em Administração de
Empresas
Cadernos de Pós-Graduação em Direito Político e
Econômico
Cadernos Direito GV
Cadernos ITESP
Cadernos Jurídicos: Escola Paulista da Magistratura
Cadernos NAE
Capital Aberto
Caros Amigos
Carta Capital: Política, Economia e Cultura
Carta na Escola
Cepex em Revista
Ciência, Pesquisa e Consciência: Revista de Medicina
CNI: Indústria e Produtividade
Colloquium: revista Cientifica da UNOESTE
Conjuntura da Construção
Conjuntura Econômica
Consultoria Trabalhista: Direito do Trabalho e Previdência
Social
Consultoria Trabalhista: Legislação Aplicada
Corpo e Movimento Educação Física
Cuidarte Enfermagem
Digesto Econômico
Dinheiro Rural
Direito e Paz
Direito e Sociedade: Revista de Estudos Jurídicos e
Interdisciplinares
Direito USF
Economia e Gestão
Economia & Pesquisa
Educação e Cultura
Em Foco: revista de publicação acadêmica - IESPES
Empreendedor
Ensino Superior
Época Negócios
Estratégica – FAAP
Estudos: revista da Faculdade de Ciências Humanas da
Unimar
Exame
Exame PME
Executivo de Valor
FACEF Pesquisa
Fórum de Líderes
Futuros Agronegócios
Gestão: revista Científica de Administração...
Gestão e Desenvolvimento
Gestão Plus
Gestao Rh Especial
Getulio
Guia Exame
Guia Você SA

Harvard Business Review
HSM Management
Indústria Brasileira
Info Exame
Informações Econômicas
Integração: Ensino, Pesquisa e Extensão (Centro de Pesq. da
Univ. São Judas Tadeu)
Integração Econômica
Interciência (Fafica)
Interesse Público
Internet Business
Intertemas – revista jurídica
Intralogistica: Movimentação e Armazenagem de materiais
IOB Informações Objetivas
Isto é
Jurisprudentia
Jornal da Educação e cultura
Julgados dos Tribunais de Alçada de São Paulo
Justiça do Trabalho
Lex: Jurisprudência do Supremo
Lex: Legislação Federal
Lex: Legislação Federal e Marginalia
Lex: Revista do Direito Brasileiro
LTr Legislação do Trabalho
Lua Nova
Margem Esquerda
Marketing
Melhor: gestão de pessoas
Momentum (FAAT- Atibaia)
PC World: Tecnologia + Inovação + Produtividade
Pequenas Empresas & Grandes Negócios
Prisma Jurídico
Prismas (UNICEUB)
Problemas Brasileiros
Profissão Mestre
Publicações da Escola da AGU
Raízes Jurídicas
RAC – Revista de Administração Contemporânea
RACRE– Revista de Administração Creupi
RAE-Revista de Administração de Empresas
RAE Light
RAP – Revista de Administração Pública
RAUSP – Revista de Administração
Razão Contábil
Relações Humanas
REP-Revista de Ensino Particular
Repertório IOB de Jurisprudência
Revista da Academia Brasileira de Direito constitucional
Revista a AGU
Revista de Administração Mackenzie
Revista Álvares Penteado
Revista Anamatra
Revista ANGRAD
Revista Augustus
Revista Brasileira de administração-RBA
Revista Brasileira de Ciências Criminais
Revista Brasileira de Comercio Exterior (RBCE)
Revista Brasileira de Contabilidade (RBC)
Revista Brasileira de Direito Ambiental
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Revista Brasileira de Economia (RBE).
Revista Brasileira de Gestão de Negócios (RBGN)
Revista Brasileira de Políticas Públicas
Revista da AMAGIS
Revista da ESPM
Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo
Revista da FAE
Revista da Pós-Graduação da Faculdade da USP
Revista da Procuradoria Geral Do Estado De São Paulo
Revista das Faculdades de Linhares
Revista de Arbitragem e Mediação
Revista de Ciências da Administração
Revista de Ciências Empresariais da UNIPAR
Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da UNIPAR
Revista de Direito
Revista de Direito Administrativo
Revista de Direito Ambiental
Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais
Revista de Direito Constitucional e Internacional
Revista de Direito do Consumidor
Revista de Direito do Estado (RDE)
Revista de Direito Empresarial
Revista de Direito Imobiliário
Revista de Direito Internacional
Revista de Direito Mackenzie
Revista de Direito do Trabalho
Revista de Direito Privado
Revista de Direito Renovar
Revista de Doutrina e Jurisprudência: Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios
Revista de Economia Agrícola
Revista de Economia e Administração
Revista de Economia Mackenzie
Revista de Economia Política
Revista de Estudos Acadêmicos UNIBERO
Revista de Informação Legislativa
Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado
de S. Paulo
Revista de Práticas Administrativas
Revista de Previdência Social
Revista de Processo
Revista de Sociologia e Política
Revista Dialética de Direito Processual (RDDP)
Revista Dialética de Direito Tributário (RDDT)
Revista Direito ambiental e sociedade - UCS
Revista Direito GV
Revista do BNDES
Revista do Curso de Direito da Universidade Federal de
Uberlândia
Revista do IBRAC: Doutrina, Jurisprudência, Legislação
Revista do MERCOSUL
Revista do Tribunal Superior do Trabalho
Revista dos Juizados Especiais
Revista dos Tribunais
Revista Educação e Ensino - USF
Revista Eletrônica de Administração
Revista EPD - Escola Paulista de Direito
Revista Especial do Tribunal Regional Federal
Revista Faculdade de Direito – UCS

Revista Forum de Direito Civil
Revista Histórica
Revista IBDFam
Revista IMES (São Caetano Do Sul)
Revista IMES: Direito (São Caetano Do Sul)
Revista Jurídica – Editora Notadez
Revista Jurídica da ESMP de São Paulo
Revista Jurídica – ESPM
Revista Jurídica – PUC Campinas
Revista Jurídica da UNEB
Revista Jurídica das Faculdades integradas Claretiano
Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do
Amazonas
Revista Jurídica Empresarial
Revista Jur dica “ e Julho”
Revista Jurídica Tributária
Revista Jurídica UNICOC
Revista Júris da Faculdade de Direito – FAAP
Revista Mestrado em Direito
Revista SBPM: Sociedade Brasileira de Pesquisa e mercado
Revista SEBRAE
Revista Técnica FIPEP
Revista Técnica IPEP
Revista Tributária e de Finanças Públicas
Revista Trimestral de Jurisprudência
Revista UNIB
Revista UNICSUL
Revista UNIFIEO
Revista USP
Rumos
Santa Lucia em Revista
Semearh
Sequência
Série Informações Estatísticas da Agricultura: Anuário IEA
2005
Sinais Sociais
Sua Boa Estrela
Suma Econômica
Superhiper
Superinteressante
Sur: rev. Internacional de Direitos Humanos
Temas em Administração: diversos Olhares
Tempo & Espaço: revista do ITES
Tempo Social: revista de Sociologia da USP
Tendências do Trabalho
Transversal: revista anual do Ieda
Trevisan
Tuiuti
UNESC em revista
Universidade e Sociedade
Universitas
Universitas: arquitetura e comunicação Social
Universitas Gestão e Ti
Universitas Jus
Universitas Relações Internacionais
Valor Carreira
Valor Especial
Valor Estados
Valor Financeiro
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Valor Grandes Grupos
Valor Investe
Valor 1000
Valor Setorial
Veja
Vencer
Veredas Do Direito
Vip
Você S.A
Jornais
O Regional
Valor Econômico

Assinaturas Eletrônicas
Obs: Não são assinaturas online.
São assinaturas de periódicos que tem a publicação
impressa e que estão disponíveis para leitura online ou
permitem fazer o download dos artigos
Exame – http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/
Informações econômicas –
http://www.iea.sp.gov.br/out/arquivosIEvolumes.php?codTipo=30 – Assinatura (artigos em PDF)
Logística - http://www.imam.com.br/logistica/ – Assinatura
(disponível para download em PDF)
Revista de economia política – REP http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbe/issue/archi
ve – Assinatura (artigos disponíveis em PDF)

8 – ANEXOS
Caderno 2 – Planos de Ensino
Caderno 3 – Anexos Diversos (Regulamentos, Portarias, Convênios e Relatórios)
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Profª. Drª. Silvia Ibiraci de Souza Leite
Disciplina: Economia
Semestral/Anual:
Anual
OBJETIVOS DO CURSO

EMENTA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

Carga horária: 72 h

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 1

Sob a perspectiva de cumprir as premissas lançadas em sua missão institucional,
promovendo um entrelaçamento entre o ensino, a pesquisa, a extensão e o
exercício profissional futuro, o Curso de Administração objetiva: preparar o aluno
para reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e
empreendedorismo, formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas
para cultuar e praticar os valores da cidadania; desenvolver no aluno uma carga
humanística de alto conteúdo ético, cultural e intelectivo para as ciências –
humanas ou não – que lhe são correlatas; preparar o aluno para as especificidades
do problema contemporâneo da administração, oferecendo meios para a
constituição de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir, analisar,
encaminhar e resolver as questões e os problemas específicos do mundo
organizacional; oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no espaço
empresarial, como forma de torná-lo profissionalmente capaz de desenvolver
suas atividades com autonomia e responsabilidade; preparar o aluno para as
carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da atividade e para o
empreendedorismo.
Definição e objeto da economia. Sistemas econômicos. Sistema de economia de
mercado. O mercado. Os preços e a elasticidade. Estrutura de mercados e
concorrência. Noções de macroeconomia e microeconomia. Inflação. Emprego e
empregabilidade. Crescimento econômico. Desenvolvimento e
Subdesenvolvimento. Política Econômica Brasileira.
Objetivos gerais
Ressaltar a importância da compreensão e da percepção dos fatos econômicos para
atuação do administrador de empresas; desenvolver a criticidade na interpretação
dos fenômenos econômicos; destacar a importância do comportamento ético em
todas as áreas profissionais; promover a interdisciplinaridade, interligando e
interagindo com as demais disciplinas.
Objetivos Específicos:
Propiciar aos alunos conhecimentos básicos sobre economia para que possam
entender o sistema econômico capitalista; enfatizar a importância da macro e
microeconomia; conceituar e entender fenômenos monetários como inflação,
deflação, recessão; entender a importância das relações econômicas nacionais e
internacionais e das teorias elementares como as da produção e demanda;
conhecer mercado e identificar características da economia brasileira.
Os cursos de graduação de Administração devem formar profissionais que revelem,
pelo menos, as seguintes competências e habilidades:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o
processo da tomada de decisão;
II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou
intergrupais;
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se
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CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

METODOLOGIA DE
ENSINO

de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas do seu exercício profissional;
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável.
VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em
organizações; e
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração,
pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e
operacionais.
O perfil desejado para o egresso do Curso de Administração, como bem definido em
sua Missão, é constituído de uma formação generalista que lhe permita atuar nas
diversas áreas das organizações nos níveis estratégico, tático e operacional. Em
razão do perfil generalista o egresso deverá estar apto a colaborar efetivamente
para o desenvolvimento das organizações num contexto em contínua
transformação e mediante uma atuação amparada em capacitação técnica e
comportamental, com sendo ético e responsabilidade social, sendo que algumas
das competências e habilidades desejadas são:
Estar capacitado para ser gerir organizações públicas ou privadas, apresentando
uma visão multidisciplinar e global das diversas situações com que se depara
(tomada de decisão).
Ser capaz de interagir de forma crítica, flexível e inovadora em diferentes contextos
organizacionais e sociais.
Ser empreendedor, crítico, criativo, polivalente, com adaptabilidade e consciente
da cidadania, com capacidade analítica de mercado e conhecimento técnico e
interpessoal para planejar, organizar e liderar as mais variadas organizações dos
setores industrial, comercial e de serviços, antecipando e promovendo
transformações.
Ter capacidade e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas,
sociais e econômicas da produção, e de seu gerenciamento, observados níveis
graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver
gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas
informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade
contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes, nos vários
segmentos do campo de atuação do administrador.
A economia e seus objetos – conceitos fundamentais; conceitos e definições; o
problema econômico: a escassez e escolha; as necessidades, os tipos de bens
econômicos e serviços; recursos ou fatores de produção; a necessidade de escolha
e o custo de oportunidade, os agentes econômicos; conceito de moeda; funções e
tipos de moedas; oferta e demanda por moedas; teorias da produção; função de
produção; fatores fixos e variáveis de produção – curto e longo prazos; economias
de escala ou rendimentos de escala; conceito e definição de sistemas econômicos;
o funcionamento dos mercados; oferta e demanda: o equilíbrio de mercado; a
demanda, a oferta e política microeconômica como controladores de preços;
Estruturas clássicas básicas de mercado; concorrência perfeita; monopólio; outras
estruturas clássicas; concorrência monopolística; monopólio; oligopólio;
monopsônico e oligopsônico; monopólio Bilateral; inflação definição, causas e
consequências da inflação ;inflação de demanda e de custos; como medir a
inflação; ainflação no Brasil; população e emprego; população economicamente
ativa e mercado de trabalho, salários reais e nominais; a força de trabalho (PEA) e a
dinâmica no mercado de trabalho; tipos de emprego, desemprego;
desenvolvimento; subdesenvolvimento.
Ambientes Virtuais de Aprendizagem
Estudos Dirigidos;
Trabalhos elaborados em grupos
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Aulas teóricas expositivas e dialogadas ilustradas com projeção multimídia.
Seminários.
CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

Provas escritas, discursivas e/ou objetivas. Trabalhos escritos orientados. A nota
desta disciplina será com base em trabalhos e outras atividades peso 3 e avaliação
escrita peso 7.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GREMAUD, Amaury Patrick et al. Manual de Economia. 7.ed. São Paulo: Saraiva,
2017.
MOCHON, Francisco. Princípios de Economia. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2007.
TROSTER, Luiz Roberto; MOCHON, Francisco. Introdução à economia. São Paulo:
Makron Books, 2004.
LANZANA, Antonio Evaristo Teixeira. Economia Brasileira. 3.ed. São Paulo: Atlas,
2010
MCCONNELL, Campbell R.; Stanley L. Brue. Microeconomia: princípios, problemas e
políticas. 14.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001.
SANDRONI, Paulo (Org.). Novo Dicionario de Economia. 2.ed. São Paulo: Best Seller,
1994.
SOUZA, Nali de Jesus. Desenvolvimento econômico. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2005.
VASCONCELOS, M.A.; GARCIA, M.E. Fundamentos de Economia. 5. e.d. São Paulo:
Saraiva, 2014.
Jornais:
Folha de São Paulo caderno Mercado e outros
Valor econômico
Sites
IBGE, IPEA, FGV e outros
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e
tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento críticoreflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos
relevantes aos discentes, enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes de
sua inserção em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no
universo do trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se efetiva
na compreensão da Economia como suporte para decisões dos futuros
administradores.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professor: Prof. Luis Roberto Rissi
Disciplina: Fundamentos de Direito Aplicado à Administração I
Semestral/Anual: Anual

Carga horária: 72h

OBJETIVOS DO CURSO

Transmitir aos alunos teorias e práticas destinadas ao conhecimento do
Direito, desde a sua concepção até sua formação e aplicação das regras no
meio social, bem como a inicialização do estudo dos fundamentos jurídicos,
propiciando aos alunos a reflexão dos princípios do Direito, principalmente
daqueles utilizados nas atividades de administração pública ou privada,
possibilitando conhecimentos globais para a tomada de decisões, criando
subsídios para o entendimento das diversas disciplinas, além de prepará-los
para entenderem a necessidade do correto entendimento e aplicação das
regras jurídicas.
Direito: conceito e função; direito público e direito privado; supremacia da
constituição; poder constituinte e a recepção das novas normas; os princípios
constitucionais fundamentais; os direitos e garantias fundamentais do cidadão;
direitos de propriedade: desapropriação e uso pelo poder público; a segurança
jurídica; as garantias constitucionais; os direitos sociais; os direitos do
consumidor; princípios gerais da atividade econômica; as pessoas naturais; as
pessoas jurídicas; os fatos jurídicos; os negócios jurídicos; algumas implicações
criminais.
A preparação dos alunos no sentido de compreenderem os princípios do
Direito, uma vez que a atividade administrativa é regida por regras tanto do
Direito Público quanto do Direito Privado. Transmitir-lhes especificamente o
conhecimento de princípios constitucionais, civis, administrativos e criminais,
para que possam entender o sistema jurídico-normativo e também
posicionarem-se diante de problemas decorrentes da atividade administrativa,
evitando ou minimizando implicações jurídicas.
Capacitar os alunos no sentido de entender os problemas jurídicos advindos
das atividades da administração, para que, utilizando dos fundamentos,
princípios e regras a eles expostas, possam identificar e apresentar as
melhores soluções.
Fazer com que os alunos compreendam o sistema jurídico vigente e sua
funcionabilidade, podendo detectar eventuais alterações e a validade dessas
mudanças ante a hierarquia legal. Transmitir aos alunos a visão de uma
sociedade democrática, ainda a ser concretizada, balizando-se no respeito às
leis, bem como nos princípios éticos e morais.
A transmissão do conteúdo da presente disciplina, através das aulas
ministradas, possibilita formação geral e humana, de forma prática, com
capacidade de análise e articulação de conceitos e argumentos, de
interpretação dos valores jurídicos dos entes envolvidos na valoração dos
fenômenos sociais ligados ao processo como forma de materializar a
administração como meio de pacificação em sociedade, aliada a uma postura
de reflexão, além de uma visão crítica que alicerça a capacidade de trabalho
em equipe, para fomentar a aptidão para a aprendizagem no dia-a-dia
profissional, além da qualificação para a vida e o desenvolvimento da
cidadania.
1. Direito: conceito e função; 2. Direito Público e Direito Privado: distinções; 3.
Supremacia da constituição: o entendimento de que as normas constitucionais
devem prevalecer sobre as demais regras de direito; 4. Poder constituinte e a
recepção das novas normas: o poder de se elaborar uma nova constituição e
como as regras devem ser recebidas diante de todo o ordenamento jurídico; 5.
Os princípios constitucionais fundamentais: os fundamentos e objetivos

EMENTA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 1
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METODOLOGIA DE ENSINO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

fundamentais de nosso Estado Democrático de Direito (artigos 1º. ao 3º. da
Constituição Federal); 6. Os direitos e garantias fundamentais do cidadão
(artigo 5º. da Constituição Federal); 7. Princípios da igualdade; da legalidade;
da inviolabilidade da intimidade, do lar, das correspondências, de dados e
comunicações telefônicas; do exercício profissional; de liberdade de
locomoção; de reunião e associação; 8. Direito de propriedade: desapropriação
e uso pelo poder público; 9. Direito de informação e certidão; 10. A segurança
jurídica; 11. As garantias constitucionais frente a ilegalidades ou abuso do
poder público: mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, ação
popular; 12. Os direitos sociais (artigo 7º. da Constituição Federal); 13. Os
direitos do consumidor: dispositivos previstos no Código de Defesa do
Consumidor (lei federal 8.078/90); 14. Princípios gerais da atividade econômica
(artigo 170 da Constituição Federal); 15. As pessoas naturais: parte geral do
Código Civil; 16. As pessoas jurídicas: parte geral do Código Civil; 17. Os fatos
jurídicos: parte geral do Código Civil; 18. Os negócios jurídicos: parte geral do
Código Civil; 19. Algumas implicações criminais: sonegação fiscal, crimes contra
a ordem tributária e econômica, falsificações, fraudes.
Serão ministradas aulas expositivas nas quais os discentes serão estimulados a
realizar as atividades propostas durante o semestre, assumindo-se como
sujeito de seu conhecimento para confirmar as habilidades e competências
assumidas.
Assim, os conteúdos específicos também serão assimilados por meio de
atividades práticas que envolvam, notadamente, o aprendizado por meio de
ensino jurídico participativo, sendo que tais atividades serão realizadas
individualmente ou em grupo e envolverão a busca de literatura pertinente,
leitura, reflexão, para posterior debate, seminário, atividade simulada dentre
outras atividades em que o discente assume seu papel participativo em sala de
aula. Provas individuais (com ou sem consulta) além de Trabalhos e seminários
em grupo ou realizados individualmente.
Prova escrita individual sem consulta:
Trabalhos e seminários em grupo ou realizados individualmente:
Resolução de questões discursivas e objetivas sobre toda a temática
apresentada em cada bimestre sem prejuízo da avaliação a ser aplicada e que é
previamente agendada pela Instituição.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de
outubro de 1988. 39.ed. atual. e ampl.. São Paulo: Saraiva, 2006. 440 p.
(Coleção Saraiva de legislação).
MONTEIRO, Washington de Barros,. Curso de direito civil: parte geral. 41. ed.
rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2007. v.1. 376 p.
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 34. ed. atual. até a EC nº 57/08.
São Paulo: Atlas, 2018. 914 p.
ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito
constitucional. 16.ed. São Paulo: Verbatim, 2012.
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 3.ed.atual. São Paulo:
Saraiva, 2002. 499 p
BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição federal anotada. São Paulo: Saraiva,
2003.
CENEVIVA, Walter, Direito constitucional brasileiro. 3.ed. atual. São Paulo:
Saraiva, 2003. 477p.
ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2002.
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito
civil: parte geral. 18.ed.rev.atual..SãoPaulo:Saraiva,2016.v.1.
MENDES, Gilmar Ferreira, 1955-; COELHO, Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo
Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 12.ed. rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2017. 1486 p.
SILVA, Jorge Alberto Quadros de Carvalho. Código de defesa do consumidor
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LEITURAS
COMPLEMENTARES
ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

anotado e legislação complementar. 6.ed.rev.atual.. São Paulo: Saraiva, 2008.
581 p.
TAVARES, André Ramos. Curso de direito Constitucional. 10.ed. São Paulo:
Saraíva, 2012.
Periódicos e revistas.
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso
e tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento
crítico-reflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de
conhecimentos relevantes, enquanto cidadãos e futuros profissionais,
conscientes de sua inserção em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que
se manifestam no universo do trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação
interdisciplinar se efetiva no conhecimento e estímulo de práticas que atentem
à observação dos direitos fundamentais, que subjazem a todas as atividades
propostas para ensino, pesquisa e extensão.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto
Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes
do seu próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos
fenômenos sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professor(a) Prof. Me. Joacyr Vargas
Disciplina: Teorias da Administração e das Organizações I
Semestral/Anual
Carga Horária: 72 horas
Período: Noturno
OBJETIVOS DO CURSO

EMENTA

Ano: 2020

Série:1ª

Sob a perspectiva de cumprir as premissas lançadas em sua missão institucional,
promovendo um entrelaçamento entre o ensino, a pesquisa, a extensão e o
exercício profissional futuro, o Curso de Administração objetiva: preparar o aluno
para reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e
empreendedorismo, formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas
para cultuar e praticar os valores da cidadania; desenvolver no aluno uma carga
humanística de alto conteúdo ético, cultural e intelectivo para as ciências
humanas ou não que lhe são correlatas; preparar o aluno para as especificidades
do problema contemporâneo da administração, oferecendo meios para a
constituição de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir, analisar,
encaminhar e resolver as questões e os problemas específicos do mundo
organizacional; oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no espaço
empresarial, como forma de torná-lo profissionalmente capaz de desenvolver
suas atividades com autonomia e responsabilidade; preparar o aluno para as
carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da atividade e para
o empreendedorismo.
Introdução à Teoria Geral da Administração. Os primórdios da Administração.. As
funções básicas da Administração. As habilidades básicas do Administrador.
Competências do Administrador. Papéis do Administrador. As Organizações e a
Administração. Conceitos de eficácia e eficiência. A ética nas empresas.
Abordagem Clássica da Administração. Abordagem Humanística da
Administração. Abordagem Neoclássica da Administração.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

. OBJETIVOS GERAIS:
- Propiciar aos alunos contato com as várias Teorias da Administração, enfocando
suas características principais.
- Proporcionar aos alunos a formação de uma base conceitual e teórica a respeito
das teorias e técnicas administrativas.
- Desenvolver nos alunos a capacidade de análise crítica dos vários aspectos das
teorias e práticas administrativas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Possibilitar aos alunos o desenvolvimento de uma visão ampla da ciência da
Administração como consequência da evolução das organizações.
- Possibilitar aos alunos a abordagem das várias teorias da Administração e das
Organizações, como base para os estudos das teorias precedentes.
- Propiciar aos alunos a compreensão do que são as organizações e os processos
de Administração.
- Dotar os alunos de conhecimento sobre a evolução do pensamento
Administrativo, objetivando a compreensão dos pressupostos, das possibilidades
e dos limites relativos às várias teorias da Administração.
- Propiciar aos alunos conhecimento sobre as habilidades básicas do
Administrador; as funções básicas da Administração; as competências
importantes e os papéis desempenhados pelo administrador.
- Possibilitar aos alunos conhecimentos básicos sobre Liderança.

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

Conforme PARECER CES/CNE nº 0134, de 09 de setembro de 2003:
Os cursos de graduação de Administração devem formar profissionais que
revelem, pelos menos, as seguintes competências e habilidades:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar
estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em
diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;
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PERFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações
interpessoais ou intergrupais;
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se
de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e
sociais;
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas do seu exercício profissional;
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional,
em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável;
VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos
em organizações; e
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e
administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais,
estratégicos e operacionais.
Os conteúdos e atividades propostos pela disciplina possibilitam a formação geral
e humanística, com o desenvolvimento da competência linguística – leitora e
escritora -, que, aliada ao estimulo à adoção de uma postura reflexiva e crítica,
favorecem a construção de uma aprendizagem autônoma e dinâmica,
contribuindo para formação integral (profissional e cidadã) do discente.
I) INTRODUÇÃO À TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO:
1. Conteúdo e Objeto da Administração.
2. A Administração na Sociedade Moderna.
3. Perspectivas futuras da Administração.
4. Definição de Administração e de Organização.
II) OS PRIMÓRDIOS DA ADMINISTRAÇÃO:
1. Antecedentes históricos da Administração.
2. A influência dos Filósofos.
3. A influência dos Economistas Liberais
4. A influência dos Pioneiros e Empreendedores
5. A influência da Organização da Igreja Católica.
6. A influência da Organização Militar.
7. A influência da Revolução Industrial
III) AS FUNÇÕES BÁSICAS DA ADMINISTRAÇÃO:
Planejamento.
Organização.
Direção.
Coordenação.
Controle
IV) AS HABILIDADES BÁSICAS DO ADMINISTRADOR:
Habilidades Técnicas.
Habilidades Humanas.
Habilidades Conceituais.
V) COMPETÊNCIAS DO ADMINISTRADOR
VI) PAPÉIS DO ADMINISTRADOR
VII) AS ORGANIZAÇÕES E A ADMINISTRAÇÃO:
Conceitos.
Tipos de Organizações.
Organização Formal.
Organização Informal.
Noções básicas de Departamentalização.
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Estrutura Organizacional (Divisão do Trabalho; Hierarquia; Autoridade e
Responsabilidade.
Estilos de Liderança.
VIII) CONCEITOS DE EFICÁCIA E EFICIÊNCIA
IX) A ÉTICA NAS EMPRESAS
Conceito de ética.
Vantagens para as empresas.
A definição de uma empresa ética.
Conflito de valores.
X) ABORDAGEM CLÁSSICA DA ADMINISTRAÇÃO
TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO CIENTÍFICA – A obra de Frederick Winslow Taylor
Administração como Ciência;
ORT – Organização Racional do Trabalho;
Princípios da Administração Científica;
Conceito de homo economicus;
Apreciação crítica da Administração Científica.
TEORIA CLÁSSICA DA ADMINISTRAÇÃO – a obra de Henri Fayol:
Conceito de Administração;
Administração e Organização;
Funções básicas da empresa;
A Teoria Clássica e a Organização;
Divisão do Trabalho;
Coordenação;
Conceitos de órgãos de linha e de staff;
Os princípios gerais de Administração para Fayol;
Os seguidores de Fayol;
2.10. Apreciação crítica da Teoria Clássica.
XI) ABORDAGEM HUMANÍSTICA DA ADMINISTRAÇÃO
1. AS TEORIAS DE TRANSIÇÃO:
- Mary Parker Follett
- Chester Irving Barnard
2. TEORIA DAS RELAÇÕES HUMANAS:
2.1 Origens da Teoria das Relações Humanas;
2.2 A experiência de Hawthorne;
2.3 Decorrências da Teoria das Relações Humanas;
2.4 Contestação dos conceitos clássicos de autoridade, hierarquia, racionalização
do trabalho e departamentalização;
2.5 O surgimento do “homem social”;
2.6 Influência da Motivação Humana;
2.7 Organização Informal;
2.8 Conceitos de Comunicação e de Liderança;
2.9 Dinâmica de Grupo;
2.10 Apreciação crítica à Teoria das Relações Humanas.
XII) ABORDAGEM NEOCLÁSSICA DA ADMINISTRAÇÃO
TEORIA NEOCLÁSSICA DA ADMINISTRAÇÃO:
Origem da Teoria Neoclássica da Administração;
Características da Teoria Neoclássica;
Administração como Técnica Social;
Aspectos comuns às Organizações;
Conceitos de eficiência e eficácia;
Reafirmação relativa dos postulados clássicos;
Ecletismo da Teoria Neoclássica;
Princípios básicos de organização;
Centralização versus Descentralização.
DECORRÊNCIAS DA TEORIA NEOCLÁSSICA
2.1 Tipos de Organização;
2.2 Departamentalização.
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2.3 Administração por Objetivos.
3. APRECIAÇÃO CRÍTICA DA TEORIA NEOCLÁSSICA

METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES

ARTICULAÇÃO P/
OUTRAS DISCIPLINAS

- Aulas expositivas com recursos multimídia.
- Leitura e interpretação de texto com debates.
- Elaboração e apresentação de trabalhos em grupo.
- Resolução de exercícios.
O aluno será avaliado bimestralmente, pela participação efetiva e
compromissada com os objetivos da matéria no seguinte modelo:
- Provas bimestrais escritas, com questões discursivas e de múltipla
escolha,valendo até 10 pontos.
- Trabalhos diversos, com pesquisa extraclasse, com discussões e debates em
grupos, valendo até 3,0 pontos para composição da nota.
CHIAVENATO, I. Teoria geral da administração: abordagens prescritivas e
normativas. 7.ed. v.1. Barueri : Manole, 2014. (23 EX)
CHIAVENATO, I. Administração: teoria, processo e prática. 5.ed: Barueri :
Manole, 2014.(28 EX)
MOTTA, F. C. P. ; VASCONCELOS, I. F.G. de. Teoria geral da administração. 3.ed.
São Paulo: Cengage Learning, 2010. 24 EX)
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 7.ed.: Rio de
Janeiro: Elsevier, 2004. (51 EX)
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à Administração. 7.ed.São Paulo:
Atlas,2009.(9 EX)
MUNIZ, Adir J.de Oliveira; FARIA,Herminio A. Teoria geral da administração:
noções básicas. 4.ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2001.(17 EX)
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Teoria geral de administração: uma
abordagem prática. São Paulo: Atlas, 2008.(1 EX)
SILVA, Reinaldo O. da.Teorias da Administração. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2010.(2 EX)
https://scielo.org
www.crasp.gov.br
www.endeavor.org.br
www.administradores.com.br
www.portal-administracao.com
www.sobreadministracao.com
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e
tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento críticoreflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos
relevantes, enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes de sua
inserção em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no
universo do trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se
efetiva pela reflexão sobre a diversidade de tópicos na área da Administração e
da forma como estes se inter-relacionam proporcionando um diálogo
interdisciplinar com as áreas de interseção.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto
Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes
do seu próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos
fenômenos sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professor(a) Prof. Me. José Claudinei Cordeiro
Disciplina: Tecnologia da Informação
Semestral/Anual
Carga Horária: 72 horas
Período: Noturno
Ano: 2020
Anual
OBJETIVOS DO CURSO

EMENTA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

Série:1ª

Sob a perspectiva de cumprir as premissas lançadas em sua missão institucional, promovendo um
entrelaçamento entre o ensino, a pesquisa, a extensão e o exercício profissional futuro, o Curso de
Administração objetiva: preparar o aluno para reconhecer na administração uma busca pela
eficiência, ética e empreendedorismo, formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas
para cultuar e praticar os valores da cidadania; desenvolver no aluno uma carga humanística de
alto conteúdo ético, cultural e intelectivo para as ciências humanas ou não que lhe são correlatas;
preparar o aluno para as especificidades do problema contemporâneo da administração,
oferecendo meios para a constituição de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir,
analisar, encaminhar e resolver as questões e os problemas específicos do mundo organizacional;
oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no espaço empresarial, como forma de torná-lo
profissionalmente capaz de desenvolver suas atividades com autonomia e responsabilidade;
preparar o aluno para as carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da atividade
e para o empreendedorismo.
Introdução à Tecnologias da Informação e Comunicação. O computador: origem, funcionamento,
componentes básicos, arquitetura. Tecnologia hardware: processadores, memória, dispositivos de
E/S, redes de computadores. Software: categorias, sistemas operacionais, linguagens de aplicação.
Planilhas Eletrônicas. Editoração de Textos. Apresentações Personalizadas. Recursos de Multimídia.
- Contribuir para o relacionamento prático do aluno com o computador, fornecendo conhecimento
básico para o uso do mesmo como ferramenta de trabalho na administração de empresas.
- Fornecer cultura de informática para que o aluno possa definir e escolher como usar o
computador para montar sistemas automatizados de administração e controle.
- Desenvolver o educando na tarefa de organizar informações em sistemas computadorizados,
possibilitando-o a tomar conhecimento de métodos e processos de automação.
- Familiarizar o aluno com os programas, linguagens e equipamentos atualmente usados e mostrar
a evolução e tendências do setor.
- Orientar o(a) aluno(a) como usar os computadores na administração.
- Preparar o educando para a evolução tecnológica proporcionada pelos computadores na
administração de empresas.
- Mostrar aos alunos ferramentas computacionais usadas nas empresas e no quotidiano das
pessoas.
- Apresentar programas ferramenta para classificar, relacionar, analisar, armazenar e apresentar
dados de forma eficiente, rápida e segura. Ênfase dada para os programas do Sistema Operacional
(como ambiente de trabalho), Word (como Editor de Textos), Excel (como Gerenciador de
Planilhas), PowerPoint (criação de apresentações).
Conforme PARECER CES/CNE nº 0134, de 09 de setembro de 2003:
Os cursos de graduação de Administração devem formar profissionais que revelem, pelos menos,
as seguintes competências e habilidades:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir
modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar
conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;
II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos
processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais;
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e função
na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações
matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, administrativos
e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos
organizacionais e sociais;
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V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de
aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu
exercício profissional;
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o
ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos
organizacionais, revelando-se profissional adaptável;
VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações; e
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, pareceres e
perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais.
CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

Os conteúdos e atividades propostos pela disciplina possibilitam a formação geral e humanística,
com o desenvolvimento da competência linguística – leitora e escritora -, que, aliada ao estimulo à
adoção de uma postura reflexiva e crítica, favorecem a construção de uma aprendizagem
autônoma e dinâmica, contribuindo para formação integral (profissional e cidadã) do discente.
I - Noções básicas de Informática, computação, sistemas.
1 - Noções básicas de Hardware, microcomputadores e periféricos
2 - Noções básicas de Software, sistemas operacionais e programas
3 - Ambiente Operacional – O ambiente Windows, o ambiente de rede
II - O Gerenciador de Planilhas Microsoft Excel
1 - Elementos principais
2- Salvar e recuperar planilhas
3 - Formatando planilhas, células, linhas e colunas
4 - Classificação de conteúdos de células
5 - Vínculos entre planilhas e pastas
6 - Aplicação de Fórmulas e Funções
7 - Criação de gráficos e relatório dinâmicos
8 - Impressão de planilhas com seleção de regiões.
III - O Editor de Textos Microsoft Word
1 - Elementos principais
2 - Salvar e recuperar
3 – Formatação de numeração de páginas e utilização de quebras de páginas de seções
4 - Edição
5 - Tabulação
6 - Tabelas
7 - Colunas
8 - Impressão
IV - O aplicativo de criação de apresentações Microsoft PowerPoint
1 - Elementos principais
2 - Salvar e recuperar
3 - Formatação
4 - Criação de Slides
5 - Aplicação de estruturas
6 - Configuração
7 – Apresentações personalizadas
8 - Impressão
Aulas expositivas, dinâmicas de grupo e pesquisas
Textos de apoio, recursos de multimídia e ‘slides’
Metodologia Ativa: Estudos de casos
Utilização de estratégias que promovam a participação ativa do aluno, como: Brainstorming,
Seminários, além da interatividade através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
- As avaliações serão realizadas com o uso da própria ferramenta de trabalho, ou seja, as provas
serão feitas no computador ou dispositivos moveis pelo próprio aluno em sala de aula.
- Composição da nota por bimestre: nota da avaliação escrita e da nota dos exercícios da
plataforma Blackboord. – Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
- Trabalhos desenvolvidos em classe, estudos de casos, apresentações de conteúdos
pesquisados em livros e sítios específicos direcionados à área de administração na internet, através
de seminários.
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BIBLIOTEGRAFIA
BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES
ARTICULAÇÃO P/
OUTRAS DISCIPLINAS

MANZANO, André Luiz N. G. Estudo dirigido de Microsoft Office PowerPoint 2010. São Paulo:
Érica, 2011.
MANZANO, André Luiz N. G.; MANZANO, Maria Izabel N. G. Estudo dirigido de Microsoft Office
Word 2010. São Paulo: Érica, 2011.
MORAZ, Eduardo. Administração de empresas com Excel. São Paulo: Degerati Books, 2005.
BARROS, M. S. M. de; MARTELLI, Richard. Excel 2016: avançado . São Paulo: Senac, 2016.
BENETT, G. Intranets: implantar com sucesso na sua empresa. Rio de Janeiro: Campus, 1997.
CARLBERG, C. Administrando a empresa com excel. São Paulo: Pearson Makron Books, 2005.
LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P.. Sistemas de informação gerenciais. 11.ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2015. (5 ex)
LAURINDO, F. J. B. Tecnologia da informação: planejamento e gestão de estratégias. São Paulo:
Atlas, 2008
MARTELLI, R. Excel 2016. São Paulo: Senac, 2016.
PIRES, S. R. I.. Gestão da cadeia de suprimentos: conceitos, estratégias, práticas e casos-supply
chain management. 2.ed.. São Paulo: Atlas, 2013. (2 ex)
PREPPERNAU, Joan ; COX, Joyce. Windows 7: passo a passo. Porto Alegre: Bookman, 2010.
https://scielo.org/
https://semanaacademica.org.br/system/files/artigos/artigosistemadeinformacaonasempresas.pdf
https://blog.softensistemas.com.br/a-importancia-da-tecnologia-da-informacao-nas-empresas/
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e tem os Direitos
Humanos como base fundamental para o pensamento crítico-reflexivo, de modo a permitir aos
discentes a apropriação de conhecimentos relevantes, enquanto cidadãos e futuros profissionais,
conscientes de sua inserção em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no
universo do trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se efetiva no expressivo
domínio e quantificações de informações, que viabilizem aos administradores o cumprimento de
seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão
perante à sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão, organização de
atitudes e construção de valores orientados para a cidadania”.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto Empreendedorismo:
Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do seu próprio
conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos fenômenos sociais,
econômicos, organizacionais e administrativos.
A disciplina tem conteúdo que se relaciona com diversas outras da matriz curricular do curso de
Administração:
Matemática Financeira: são utilizados conceitos de Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de
Retorno (TIR), Ponto de Equilíbrio, etc.
Contabilidade Empresarial I e II: são utilizados conceitos relativos a balanços patrimoniais,
demonstrativos contábeis, etc.
Administração Financeira e Orçamentária I e II: são utilizados conceitos de análise de indicadores
financeiros tais como retorno sobre ativos, lucratividade, etc.
Gestão Empresarial/Jogos de Empresas: são utilizados conceitos relacionados com a infra-estrutura
de simulçao nas organizações.
Administração de Sistemas de Informação: são utilizados conceitos associados à aplicação de
sistemas de informação para apoio à decisão em nível gerencial, principalmente.
Em classe, os trabalhos em grupos envolverão problemas de gestão e decisão que têm relação com
as disciplinas listadas acima.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Profª. Ma Cristiane Paschoa
Disciplina: Sociologia Geral e das Organizações
Semestral/Anual: Anual

Carga horária: 72h/a

OBJETIVOS DO CURSO

Esta disciplina tem por objetivo fornecer subsídios para que o aluno desenvolva a
compreensão da complexidade do contexto social e das relações de trabalho.
Para isto, é necessário, além da participação, a compreensão da realidade
econômica, social e política na qual este aluno está inserido, oferecendo
condições de conhecimento que possam levá-lo a ser um agente de
transformação da sociedade.
O individuo, a cultura, a sociedade e as organizações. Grupos Sociais.
Desigualdade social. O trabalho sob domínio do capital. O processo de produção
no capitalismo. A revolução tecnológica e a globalização. As relações de poder
nas organizações. Administração e o terceiro setor.
Desenvolver a compreensão sociológica mais ampla, como contribuição para a
construção de relações humanas pautadas na ética, na solidariedade e no
respeito às diferenças, a partir de uma reflexão micro-sociológica e da percepção
da inserção dos indivíduos no meio social mais amplo.
Familiarizar o aluno com uma reflexão sociológica contemporânea acerca do seu
cotidiano e estabelecer os pontos de contato da teoria sociológica com outras
ciências.
Estimular e desenvolver o pensamento acerca das dimensões humanas
fundamentais, especialmente a do simbólico, contextualizando as produções
humanas (científicas, religiosas, artísticas, etc.) como expressão de seu tempo e
espaço.
Estimular uma postura de exercício da cidadania, valorizando a vida em
sociedade, a democracia e a ética como conquistas humanas universais
inalienáveis.
Levar o aluno a contextualizar a diversidade cultural como processo social,
econômico e político, de modo a superar o preconceito e a indiferença ante a
diversidade cultura e a desigualdade entre os homens.
Promover uma reflexão sobre o mundo do trabalho e sobre as práticas sociais
cotidianas, como campos de realização humana, tendo em vista o
desenvolvimento social, cultura e econômico das sociedades.
Internalizar valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional;
(assuntos e conhecimentos importantes sobre filosofia, cidadania, ética geral e
profissional, integridade e caráter pessoal, as questões sociológicas em geral e
das organizações etc.).
Compreender o meio social, político, econômico e cultural onde está inserido e a
tomar decisões em um mundo diversificado e interdependente (noções de ciência
política, política, economia, assuntos culturais nacionais e regionais,
conhecimento das realidades existentes, direito e legislação, etc.).

EMENTA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

Período: noturno

Ano: 2019

Série: 1
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CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

Em razão do perfil generalista o egresso deverá estar apto para colaborar
efetivamente para o desenvolvimento das organizações num contexto em
contínua transformação, mediante uma atuação amparada em capacitação
técnica e comportamental, com senso ético e responsabilidade social. Deverá
estar capacitado para ser gerir organizações públicas ou privadas, apresentando
uma visão multidisciplinar e global das diversas situações com que se depara
(tomada de decisão), agir de modo crítico, criativo, polivalente, com
adaptabilidade e consciente da cidadania, com capacidade analítica de mercado e
conhecimento técnico e interpessoal para planejar, organizar e liderar as mais
variadas organizações dos setores industrial, comercial e de serviços, antecipando
e promovendo transformações.
O indivíduo, a cultura, a sociedade e as organizações: o individuo e as interações
sociais, processo sociais e cultura, controle e sociedade, mudança, paradigma e
visão de mundo, a Sociologia das Organizações; Grupos sociais, Desigualdade
social; O trabalho sob o domínio do capital: concepções de trabalho e
trabalhador, construção da identidade do trabalhador, a divisão técnica do
trabalho na era industrial; O processo de produção no capitalismo; A revolução
científico-tecnológica e a globalização: a Globalização, história e efeitos,
mudanças no perfil do trabalhador, revolução científico-tecnológica do século XX,
a mundialização e a revolução científico-tecnológica; As relações de poder nas
organizações: conceitos, componentes e fontes de poder nas organizações,
estrutura e processos de burocratização, poder e controle nas organizações;
Administração e o terceiro setor: função social do estado, organizações públicas
não estatais, organizações cooperativas, as organizações do terceiro setor.
Aulas expositivas dialogadas,
Leitura e análise de textos indicados a partir da bibliografia selecionada,
Seminários,
Role playing,
Sala de aula invertida,
Debates,
Análise de filmes, matérias de jornais e revistas
Provas teóricas compostas de questões dissertativas e de múltipla escolha
contendo enunciados descritivos em cada questão (70% da nota).
Trabalhos realizados em sala de aula, individuais e em grupo e seminários (30%
da nota)
DIAS, R. Sociologia & Administração. 4.ed. Campinas: Alínea, 2016.
_____. Sociologia das organizações. São Paulo: Atlas, 2018.
OLIVEIRA, P. S. de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ática, 2013
BERNARDES, C.: MARCONDES, R. C. Sociologia aplicada à administração. 5.ed.
São Paulo: Saraiva. 1999.
CHARON, J. M. Sociologia. [The meaning of Sociology]. Laura Teixeira Motta
(trad). São Paulo: Saraiva, 2001
GUIZZO, J.. Introdução à Sociologia. São Paulo: Companhia Editora Nacional,
2009.
VILA NOVA, S. Introdução à Sociologia. 6.ed.rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2006.
TOMAZZI, N. D. (Coord). Iniciação à Sociologia. 2ed,ver,ampl.. São Paulo:Atual,
2001.
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LEITURAS
COMPLEMENTARES

CORREA, Victor Silva; VALE, Gláucia Maria Vasconcellos. Redes sociais, perfil
empreendedor e trajetórias. Rev. Adm. (São Paulo), São Paulo , v. 49, n. 1, p. 7788, mar. 2014 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S008021072014000100007&lng=pt&nrm=iso>. acessos
em 10 nov. 2019. http://dx.doi.org/10.5700/rausp1132.
LAKATOS, E.M. Sociologia da Administração. São Paulo: Atlas, 1997.

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

NERY, Maria da Penha; COSTA, Liana Fortunato. Política afirmativa racial:
polêmicas e processos de identidade do cotista universitário. Psico-USF
(Impr.), Itatiba , v. 14, n. 2, p. 211-220, ago. 2009 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141382712009000200010&lng=pt&nrm=iso>. acessos
em 10 nov. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-82712009000200010.
A presente disciplina apresenta Interdisciplinaridade com as disciplinas de Teoria
Geral da Administração I, Temas Contemporâneos e Administração de Recursos
Humanos I, buscando levantar questões que perpassem as diversas áreas, a fim
de superar a concepção fragmentária do conhecimento e promover uma
abordagem global da leitura e do leitor, como partes integrantes do universo
maior da realidade, da cultura e da sociedade. A presente disciplina também tem
os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento críticoreflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos
relevantes enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes de sua inserção
em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no universo do
trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se efetiva na
internalização de valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional. A
interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto
Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios. Desse modo,
criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do seu próprio
conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos fenômenos sociais,
econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Profª Drª Maria Tereza de França Roland
Disciplina: Métodos e Técnicas de Estudo e Pesquisa
Semestral/Anual:
Semestral
OBJETIVOS DO CURSO:

Carga horária: 36h

EMENTA

Iniciação metodológica ao estudo e elaboração de trabalhos de caráter acadêmico e
científico. Leitura seletiva, análise e interpretação de textos científicos. Diretrizes
para elaboração de anotações de leitura, resumo, resenha, relatório, seminário.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

Objetivos Gerais: Introduzir o discente no universo dos procedimentos sistemáticos
e racionais; desenvolver o espírito crítico e reflexivo, bem como a disciplina nos
estudos; estimular o desenvolvimento integral do estudante, aperfeiçoando sua
autonomia individual; utilizar a pesquisa bibliográfica na realização de trabalhos de
caráter acadêmico-científicos.
Objetivos específicos: Distinguir o conhecimento científico de outras formas de
conhecimento; desenvolver e utilizar técnicas de leitura, estudo e pesquisa;
estudar, elaborar trabalhos e apresentá-los individualmente e/ou em equipe;
participar de debates. Envolver-se na prática de produção de textos, produzindo
documentação de leituras, fichamentos, resumos ou resenhas de textos lidos para
as diversas disciplinas; elaborando relatórios de experimentos ou de estudos do
meio realizados; elaborando apresentação de seminários, comunicações científicas
etc.
Conforme PARECER CES/CNE nº 0134, de 09 de setembro de 2003:
Os cursos de graduação de Administração devem formar profissionais que revelem,
pelo menos, as seguintes competências e habilidades:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o
processo da tomada de decisão;
II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou
intergrupais;
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos
produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo
crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas do seu exercício profissional;

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 1

Conhecer as características e importância dos diversos níveis de conhecimento para
a compreensão e ação sobre a realidade. Familiarizar-se com a sistematização dos
procedimentos de estudo e de pesquisa como ferramentas de construção e
reconstrução do conhecimento.

20 | Página

UNIFIPA 2020 – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 2

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES
ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

Os conteúdos e atividades propostos pela disciplina possibilitam o desenvolvimento
do espírito crítico e reflexivo, bem como o exercício de procedimentos sistemáticos,
metódicos e racionais para a identificação de problemas e busca de soluções em
todos os âmbitos da vida, valorizando o planejamento e organização dos estudos,
das atividades e da produção do conhecimento. Os conhecimentos desenvolvidos
contribuem para a formação dos estudantes e para a atuação dos futuros
profissionais, em quaisquer funções em que venham a assumir.
Os vários tipos de conhecimento. Conceito de Método e de Técnica. Métodos e
estratégias de estudo: Leitura, análise e interpretação de textos e dados; Leitura
seletiva: elaboração de anotações de leitura, esquema e resumo. Gêneros
acadêmicos: artigo científico, resenha, relatório, seminário. Pesquisa bibliográfica.
Normas da ABNT e do curso para elaboração de trabalhos. Ética na pesquisa
científica e na elaboração de trabalhos acadêmicos.
Aulas pautadas pela ação mútuo-interativa, nas quais os estudantes são
estimulados a realizar as atividades propostas, assumindo-se como sujeitos de seu
aprendizado. Os conteúdos específicos são trabalhados a partir da exposição
dialogada e de atividades práticas de leitura e produção textual; projeção de filmes
e documentários; apresentação de seminários; estudos dirigidos etc., além da
interatividades através do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e de tecnologias
de informações e comunicação. As atividades são realizadas individualmente e/ou
em grupo, envolvendo a busca de literatura pertinente, leitura, reflexão, análise de
textos e dados, debate, planejamento, produção e apresentação de gêneros
acadêmicos-científicos.
O processo de avaliação, concebido de forma contínua, busca possibilitar a análise
do desempenho do discente em relação aos conhecimentos cognitivos,
comunicacionais e atitudinais, bem como para acompanhar e (re)orientar o
processo de ensino-aprendizagem. Para isso, conta com de diversos instrumentos:
participação nas discussões teóricas e nas atividades práticas desenvolvidas em sala
de aula; elaboração e apresentação de trabalhos escritos, orais, em multimídia,
elaborados de forma individual e/ou em grupo; apresentação de análise de textos,
seguida de discussões acerca da pertinência da leitura e da fundamentação teórica
subjacente; avaliações escritas.
BARROS, Aidil J. da Silveira; LEHFELD, Neide A. de S. Fundamentos de metodologia
científica. 3.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
MATTAR, João. Metodologia científica na era digital. 4.ed. rev. atual. São Paulo:
Saraiva, 2017.
MÜLLER, Mary Stela; CORNELSEN, Julce Mary. Normas e padrões para teses,
dissertações e monografias. 6.ed. atual. Londrina: Eduel, 2007.
ACEVEDO, Cláudia Rosa; NOHARA, Jouliana Jordan. Monografia no curso de
administração: guia completo de conteúdo e forma. Inclui normas atualizadas da
ABNT, TCC, TGI, trabalhos de estágio, MBA, dissertações e teses. São Paulo: Atlas,
2004.
CERVO, Amado Luiz; Pedro A. Bervian. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo:
Prentice Hall, 2003.
GALLIANO, A. Guilherme. O método científico: teoria e prática. São Paulo: Harbra,
1986.
ROESCH, Sylvia M. Azevedo; FERNANDES, Francisco. Como escrever casos para o
ensino de administração. São Paulo: Atlas, 2007.
VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas
2015.
Textos de fontes diversas, que possibilitem a reflexão sobre questões ligadas à
pesquisa científica e a busca de informações e dados: jornais, revistas, revistas
científicas, internet, vídeos, documentários etc.
A disciplina introduz o aluno aos procedimentos científicos para a produção do
conhecimento, servindo como apoio e subsídio para as demais disciplinas
integrantes da matriz curricular.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Prof. Me. Marcos Venicio Braz de Assis
Disciplina: Introdução ao Empreendedorismo
Semestral/Anual: Anual

Carga horária: 36h

OBJETIVOS DO CURSO

- preparar o aluno para reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e
empreendedorismo, formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas para cultuar e
praticar os valores da cidadania;
- desenvolver no aluno uma carga humanística de alto conteúdo ético, cultural e intelectivo
para as ciências – humanas ou não – que lhe são correlatas; preparar o aluno para as
especificidades do problema contemporâneo da administração, oferecendo meios para a
constituição de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir, analisar, encaminhar e
resolver as questões e os problemas específicos do mundo organizacional;
- oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no espaço empresarial, como
forma de torná-lo profissionalmente capaz de desenvolver suas atividades com autonomia e
responsabilidade;
- preparar o aluno para as carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da
atividade e para o empreendedorismo.
Conceitos de Empreendedorismo. Principais características e perfil do empreendedor. Tipos de
Empreendedores. Empresas Inovadoras. Atitudes empreendedoras. Mudanças nas relações de
trabalho. Identificação de Oportunidades de negócios. Processo Empreendedor.

EMENTA

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 1ª

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

Objetivos Gerais:
- proporcionar aos alunos conhecimento dos conceitos do processo empreendedor;
- despertar nos alunos o potencial empreendedor, permitindo uma visão de como transformar
ideias em negócios;
Objetivos Específicos:
- possibilitar aos alunos o conhecimento do processo empreendedor, o perfil do
empreendedor e as técnicas para empreender e aplicar na prática os conceitos visando se
tornar um empreendedor de sucesso;
- permitir a aplicação prática dos conceitos do empreendedorismo, através de análise das
tendências para novos negócios.

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

Habilidades:
- comunicação e expressão;
- raciocínio Lógico;
- raciocínio crítico e analítico;
- liderança;
- atuação de forma interativa;
- trabalho em equipe;
- estabelecimento de estratégias empresariais, com visão sistêmica;
- atuação com uma visão generalista das organizações;
- solucionar problemas administrativos, baseados em conceitos teóricos e experiências
práticas;
- atuação com ética e responsabilidade social.
Competências:
- atuar como líderes com visão globalizada do processo empresarial;
- atuar como empreendedores e gestores de seus próprios negócios;
Os conceitos de empreendedorismo são fundamentais para possibilitar ao administrador o
conhecimento mínimo necessário e com isto entender o perfil de atuação de um profissional
criativo, inovador e desruptivo. A partir do conhecimento dos conceitos básicos de
empreendedorismo, o aluno adquirirá aptidão técnica e conceitual suficiente para levar
soluções criativas e inovadoras para as organizações.

CONTRIBUIÇÃO PARA
PEFIL DO EGRESSO
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CONTEÚDO

Processo Empreendedor
Conceito de Empreendedorismo.
O processo de empreender.
Perfil do Empreendedor.
O comportamento do empreendedor de sucesso.
Diferenças entre visão empreendedora e Gerência Tradicional.
Conceito de Inovação.
Empresas Inovadoras.
Tipos de Empreendedores
O Empreendedor Nato (mitológico).
O Empreendedor que Aprende.
O Empreendedor Serial.
O Empreendedor Corporativo.
O Empreendedor Social.
O Empreendedor por Necessidade.
O Empreendedor “Normal”.
Identificando Oportunidades de negócios.
Criando oportunidades.
Ferramentas para empreender.

METODOLOGIA DE
ENSINO

- Ambientes Virtuais de Aprendizagem
- Estudos Dirigidos
- Aulas teóricas expositivas ilustradas com projeção multimídia.
- Leituras recomendadas
- Estudos de Caso
- Provas teóricas compostas de questões dissertativas (70%) e de múltipla escolha (30%)
contendo enunciados descritivos em cada questão, com peso de 80% a 90%.
- Trabalhos são desenvolvidos em sala de aula com peso de 10% a 20% do total da média
bimestral.
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do empreendedor de
sucesso. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 6. ed. Rio de
Janeiro: Campus, 2017.
KOTLER, P. ; KELLER, K. L. Administração de marketing: a bíblia do marketing. 14. ed. São
Paulo: Prince Hall, 2012.
CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São Paulo:
Saraiva, 2005.
GUSMÃO, M. Lições de direito empresarial. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
KOTLER, P. Administração de marketing: a edição do novo milênio, 10. ed. Prentice Hall, São
Paulo : 2000.
MELO NETO, F. P. de ; FROES, C. . Empreendedorismo social: a transição para a sociedade
sustentável. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.
RAMOS, F. H. Empreendedores: histórias de sucesso. São Paulo: Saraiva, 2005.
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e tem os
Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento crítico-reflexivo, de modo a
permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos relevantes aos discentes, enquanto
cidadãos e futuros profissionais, conscientes de sua inserção em uma sociedade multicultural e
pluriétnica, que se manifestam no universo do trabalho e na vida acadêmica. O
desenvolvimento das características que são peculiares a este tipo de mercado exige
características empreendedoras que integra diversas áreas da administração. A
interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto Empreendedorismo:
Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do seu próprio
conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos fenômenos sociais,
econômicos, organizacionais e administrativos.

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professor(a) Prof. Me. Nilson Mozas Olivares
Disciplina: Matemática Aplicada à Administração I
Semestral/Anual
Carga Horária:
Período: Noturno
Ano: 2020
Série:1ª
Anual
72horas
OBJETIVOS DO
- Preparar o aluno para reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e
CURSO
empreendedorismo;
- Formar não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas para cultuar e praticar os
valores da cidadania;
- Desenvolver no aluno uma carga humanística de alto conteúdo ético, cultural e
intelectivo para as ciências – humanas ou não – que lhe são correlatas;
- Preparar o aluno para as especificidades do problema contemporâneo da
administração;
- Oferecer meios para a constituição de um raciocínio crítico apto a compreender,
discernir, analisar, encaminhar e resolver as questões e os problemas específicos do
mundo organizacional;
Proporcionar ao aluno a capacidade de comunicação no espaço empresarial,

EMENTA
OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

CONTRIBUIÇÃO
PARA PERFIL DO
EGRESSO

como forma de torná-lo profissionalmente capaz de desenvolver suas atividades
com autonomia e responsabilidade;
- Preparar para as carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da
atividade e para o empreendedorismo.
Conjuntos, Conjuntos numéricos; Porcentagem; Potenciação; Expressões algébricas;
Equações do 1º grau; Equações do 2º grau; Funções.
Contribuir para a formação de um profissional de administração que, bem
fundamentado, desenvolva conhecimentos, habilidades e atitudes que o possibilite a
atuar de forma crítica e reflexiva a obter soluções para as empresas, levando em
consideração principalmente os seres humanos.
A Lei 9.131, sancionada em 24/11/95, deu nova redação ao Art. 9º, § 2º, alínea “c”, da
então LDB 4.024/61
Art. 4º. O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo
da tomada de decisão;
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos
produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e
criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
V - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável.
VI - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração,
pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e
operacionais.
- Formação de profissionais com perfil adequado para exercer carreira, com capacidade
a se transformarem em líderes nas organizações.
- Desenvolver uma capacidade para fazer uma análise clara de solução de problemas e
uma visão geral do campo de administração de empresas.
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CONTEÚDO

METODOLOGIA DE
ENSINO
CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

- As expectativas mínimas para o perfil do aluno egresso estão explicitadas nos
Objetivos de Aprendizagem do Curso (ver seção “Objetivos de Aprendizagem”).
- Esperar que este perfil do egresso permita uma fácil e rápida inserção no mercado de
trabalho, em organizações de todos os tipos e portes;
a progressão sustentada nas carreiras nas empresas, com base em crescentes – Formar
lideres com sólidas possibilidades de sucesso de empreendimentos próprios.
I - Conjuntos
Operações envolvendo conjuntos
II - Conjuntos Numéricos
III - Porcentagem e Frações
IV - Potenciação
V - Expressões Algébricas
VI - Equações do 1º e 2º graus.
VII - Funções
Conceito
Igualdade de funções
Operações com funções
Aplicações das funções.
Função demanda de mercado.
Função oferta de mercado.
Preço de equilíbrio.
Funções Custo, Receita e Lucro do 1º grau.
Ponto de nivelamento.
Depreciação Linear.
Função consumo e Função poupança
- Aulas expositivas complementadas por farta exemplificação;
- Uso de metodologias estratégias que promovam a participação ativa do aluno e
constante treinamento na resolução de problemas.
- O processo de avaliação bimestral será coerente e centrado com os conhecimentos,
habilidades e atitudes esperadas na aprendizagem dos alunos em função dos objetivos
da disciplina.
- Avaliação individual com nota máxima 10,0 (dez) pontos, formada por questões
objetivas e/ou dissertativas.
- Atividades práticas como: trabalhos e participação em sala de aula também terão o
seu peso somado na prova.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

MORETTIN, A. P.; HAZZAN, S.; BUSSAB, W. Cálculo: funções de uma e várias variáveis.
3.ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA. Matemática: para os cursos de economia,
administração e ciências contábeis. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2010. v.1.
VERAS, Lília Ladeira. Matemática aplicada à economia: síntese da teoria, mais de 300
exercícios resolvidos e propostos com respostas. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

CYSNE, R. P.; MOREIRA, H. A. Curso de matemática para economistas. São Paulo: Atlas,
1997.
HARIKI, S.; OSCAR, J.A. Matemática aplicada: administração, economia, contabilidade.
São Paulo: Saraiva, 1999.
LEITHOLD, L. Matemática aplicada à economia e administração. São Paulo: Harbra,
1988.
SILVA, F. C. M. ; ABRÃO M. Matemática para decisões administrativas. São Paulo: Atlas,
2007.
WEBER, J. E. Matemática para economia e administração. 2.ed. São Paulo: Harbra,
1986.
WILLAMS K. Matemática moderna aplicada à empresa. Rio de Janeiro: Fórum, 1973.
https://administradores.com.br/
https://www.facebook.com/portaladministradores/

LEITURAS
COMPLEMENTARE

25 | Página

UNIFIPA 2020 – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 2

S
ARTICULAÇÃO P/
OUTRAS
DISCIPLINAS

-Será realizada atividade de interdisciplinaridade nas disciplinas: Informática,
Comunicação Empresarial, Contabilidade Empresarial e Economia.
-Os tópicos abordados e correlacionados com a disciplina de Matemática Aplicada
foram: Tecnologia da Informação: Uso do EXCEL na resolução de operações
elementares, cálculo do valor de uma função, representação gráfica, ponto de
equilíbrio, ponto crítico e ajuste de curvas.
Economia Internacional e Comercio Exterior: Descrição dos aspectos matemáticos
envolvidos nos seguintes tópicos: função demanda e oferta, ponto de equilíbrio e uso
de porcentagem.
Administração Mercadológica I e II: foi detectada necessidade de reforço nos conceitos
de cálculo que se faz necessário nas disciplinas de ministrada nas 3ª e 4ª séries.
Tal articulação interdisciplinar se efetiva no expressivo domínio e quantificações de
informações, que viabilizem aos administradores o cumprimento de seus encargos
quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante
à sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão, organização de
atitudes e construção de valores orientados para a cidadania”.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto
Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do seu
próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos fenômenos
sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Profª. Ma. Eunice Aparecida de Aguiar Alonso
Disciplina: Comunicação Empresarial I
Semestral/Anual:
Carga Horária:
Período: noturno
Ano: 2020
Série: 1ª
Anual
72h
OBJETIVOS DO CURSO Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de:
- Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos, nas
diferentes linguagens, para fazer escolhas fundamentadas em função de
interesses pessoais e coletivos.
- Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir
criticamente discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais,
sonoras, gestuais).
- Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos,
para a compreensão e produção de textos e discursos no contexto empresarial.
EMENTA

Comunicação: o processo de comunicação, formas de comunicação humana,
comunicação organizacional. Gramática. Estudo do Texto. Leitura. Produção
textual: mecanismos de adequação, clareza, coesão e coerência dos textos.
Redação empresarial: comunicação interna, redação administrativa, técnicas
de comunicação.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

O aluno deverá desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes que
possibilitem:
- Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura/ escuta, com suas
condições de produção e seu contexto sócio histórico de circulação.
- Refletir sobre os mecanismos discursivos que constituem o texto escrito.
- Demonstrar domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa em
produções escritas.
- Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos,
para a compreensão e produção de diversos textos correspondência comercial
e oficial.

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

I - Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar
estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em
diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;
II - Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações
interpessoais ou intergrupais;
IV - Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressandose de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e
sociais;
VI - Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da
experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação
profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional
adaptável.

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

O estudo da linguagem proporcionará ao egresso experiências que contribuam
para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação
significativa e crítica nas diversas práticas organizacionais e sociais
permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens.
O profissional possibilitará ao profissional transmitir e expressar, verbalmente
e por escrito, ideias, conceitos ou informações de maneira clara e adequada
para cada tipo de situação comunicativa; expor ideias em discussões, tanto em
grupos pequenos quanto grandes;
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elaborar documentos escritos com clareza e argumentação sólida; o estruturar
uma apresentação de forma clara, objetiva e organizada, a partir da adequada
estruturação do raciocínio e com linguagem adequada a determinado contexto
organizacional ou social.
CONTEÚDO

I. Comunicação
1. O processo de comunicação
2. Formas de comunicação
2.1 Comunicação intrapessoal
2.2 Comunicação interpessoal
2.3 Comunicação grupal
2.4 Comunicação organizacional
2.5 Comunicação social
2.6 Comunicação em linguagem verbal e não-verbal
II. Gramática
1. Concordância Verbal
2. Concordância Nominal
3. Colocação Pronominal
4. Emprego dos Pronomes de Tratamento
5. Acentuação
6. Emprego da Crase
III. Estudo do Texto
1. Leitura, interpretação e análise de textos que abordem questões
contemporâneas envolvendo temas de caráter social, ético, ecológico e
ambientais.
2. Mecanismos linguísticos de articulação entre as ideias
3. Tipologias textuais:
3.1. Textos Narrativos
3.2. Descritivos
3.3. Textos Dissertativos
3.4. Textos jornalísticos
3.5. Propagandas
3.6. Poemas e músicas
IV. Redação Empresarial
1. Eficácia na Redação Comercial
2. Requerimento e abaixo-assinado
3. Ofício
4. Atestado
5. Carta comercial
6. Memorando
7. Mensagens eletrônicas

METODOLOGIAS DE
ENSINO

A metodologia será diversificada a cada momento do processo ensinoaprendizagem baseada na ação-reflexão-ação, com foco nas metodologias
ativas, utilizando-se da tecnologia da informação e comunicação. Nas aulas
serão utilizados os procedimentos ou estratégias didáticas mais eficientes na
orientação da construção do saber, para que determinados objetivos sejam
alcançados, tais como: aulas expositivo-dialogadas; aprendizado baseado em
problemas (Estudo de Caso); trabalhos em grupo; trabalhos individuais;
estudos dirigidos em sala de aula; leitura e interpretação de textos técnicos;
seminários; oficinas; prática de laboratórios. Será priorizada a metodologia em
espiral, na qual a partir de textos, intertextos, oficinas de trabalho ou outros
recursos didáticos, os assuntos são discutidos várias vezes, em momentos
diferentes e sob óticas diferentes, mas a cada retorno ao assunto, incorpora-se
mais e consegue-se maior clareza e aprofundamento do saber, do saber-fazer,
contextualização histórica e desenvolvimento cultural.
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CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Os alunos serão avaliados por meio de prova bimestral, contendo questões
objetivas e dissertativas, no valor de até 7 pontos e atividades desenvolvidas ao
longo do bimestre, no valor de até 3 pontos: produção escrita, seminário;
análise de textos, resolução de exercícios de análise e aplicação de conceitos.
CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa.
3ed. São Paulo: Scipione, 2010.
MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnica de comunicação criativa. 20.
ed. São Paulo: Atlas, 2010.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação.
5. ed. São Paulo: Ática, 2010.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. São Paulo: Nacional, 2000
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e
redação. 17. ed. São Paulo: Ática, 2007.
GOLD, Miriam. Redação empresarial: escrevendo com sucesso na era da
globalização. São Paulo: Makron Books, 2002.
GRION, L. Como redigir documentos empresariais. São Paulo: Edícta, 2003
MEDEIROS, João Bosco. Redação empresarial. São Paulo: Atlas, 2001.

LEITURAS
COMPLEMENTARES

FARACO, Carlos Alberto; MANDRYK, David. Língua Portuguesa: prática de
redação para estudantes universitários. 12. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2008.
WEG, Rosana Morais; JESUS, Virgínia Antunes de. A língua como expressão e
criação. São Paulo: Contexto, 2011.
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso
e tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento críticoreflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos
relevantes aos discentes, enquanto cidadãos e futuros profissionais,
conscientes de sua inserção em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que
se manifestam no universo do trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação
interdisciplinar se efetiva no desenvolvimento da linguagem como forma ou
processo de interação e suas manifestações como fontes de legitimação de
convenções e condutas sociais.

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Profª Drª Maria Tereza de França Roland
Disciplina: Temas Contemporâneos: Textos e Contextos
Semestral/Anual:
Anual
OBJETIVOS DO CURSO:

Carga horária: 72h

EMENTA

O texto em suas múltiplas formas e funções: leitura e produção textual. Relação
entre linguagem e interação social. Condições de produção: texto e contexto.
Gêneros e tipos textuais. Discussão de temas relacionados à contemporaneidade.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

Objetivos Gerais: Oferecer uma visão ampla da noção de texto e dos mecanismos
de organização textual, por meio da leitura de textos de diferentes gêneros.
Ampliar o repertório cultural do aluno: estimular a atualização continuada em
relação aos acontecimentos ligados à realidade brasileira e mundial, bem como em
relação às artes e bens culturais.
Objetivos específicos: Compreender a leitura e produção textual como processos de
interação entre sujeitos, vinculados a um contexto de produção, circulação e
recepção. Demonstrar competência leitora e escritora, durante o trabalho com
diferentes linguagens e gêneros discursivos. Relacionar informações e
conhecimentos adquiridos nas diversas disciplinas, na leitura extraclasse e em
situações concretas do cotidiano, exercitando a leitura crítica da realidade e dos
textos. Desenvolver autonomia intelectual e de conhecimento para a busca
constante de atualização e adaptação às necessidades emergentes.
Conforme PARECER CES/CNE nº 0134, de 09 de setembro de 2003:
Os cursos de graduação de Administração devem formar profissionais que revelem,
pelo menos, as seguintes competências e habilidades:
II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou
intergrupais;
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos
produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo
crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas do seu exercício profissional;
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável.
Os conteúdos e atividades propostos pela disciplina possibilitam a formação geral e
humanística, com o desenvolvimento da competência linguística – leitora e
escritora –, que, aliada ao estímulo à adoção de uma postura reflexiva e crítica,
favorecem a construção de uma aprendizagem autônoma e dinâmica, contribuindo
para a formação integral (profissional e cidadã) do discente.
Leitura e produção de textos de diferentes gêneros, a partir dos quais serão
abordados conteúdos linguísticos, textuais e temáticos. O homem, produtor e
leitor de textos; a interação pela linguagem: textos verbais, não verbais e mistos; o
que significa "saber português" e a importância do conhecimento de mundo e de
informações extratextuais para a leitura e produção textual; noção de texto;

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

CONTRIBUIÇÃO PARA
PEFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 1

Compreender e aplicar os ensinamentos oriundos da disciplina de forma críticoreflexiva sobre a linguagem, elemento inerente à vida em sociedade e instrumento
indispensável tanto para a aquisição de conhecimento como para a participação
nos mais diversos contextos sociais de interlocução.

30 | Página

UNIFIPA 2020 – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 2

METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES
ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

condições de leitura e de produção: texto, contexto e intertexto; gêneros textuais;
adequação linguística: norma padrão e variedades linguísticas; revisão gramatical
contextualizada; temas da contemporaneidade: direitos humanos; cidadania;
desigualdade e inclusão social; meio ambiente e sustentabilidade; identidade,
multiculturalismo e relações étnico-raciais; tecnologia e inclusão digital.
Aulas pautadas pela ação mútuo-interativa, nas quais os estudantes são
estimulados a realizar as atividades propostas, assumindo-se como sujeitos de seu
aprendizado. Os conteúdos específicos são trabalhados a partir da exposição
dialogada e de atividades práticas de leitura e produção textual; projeção de filmes
e documentários; apresentação de seminários; estudos dirigidos etc., além da
interatividades através do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e de tecnologias
de informações e comunicação. As atividades são realizadas individualmente e/ou
em grupo, envolvendo a busca de literatura pertinente, leitura, reflexão, análise de
textos e dados, debate, planejamento, produção e apresentação de gêneros
acadêmicos-científicos.
O processo de avaliação, concebido de forma contínua, busca possibilitar a análise
do desempenho do discente em relação aos conhecimentos cognitivos,
comunicacionais e atitudinais, bem como para acompanhar e (re)orientar o
processo de ensino-aprendizagem. Para isso, conta com de diversos instrumentos:
participação nas discussões teóricas e nas atividades práticas desenvolvidas em sala
de aula; elaboração e apresentação de trabalhos escritos, orais, em multimídia,
elaborados de forma individual e/ou em grupo; apresentação de análise de textos,
seguida de discussões acerca da pertinência da leitura e da fundamentação teórica
subjacente; avaliações escritas.
CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa. 3.ed.
São Paulo: Scipione, 2010.
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever,
aprendendo a pensar. 27.ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. 5.ed.
São Paulo: Ática, 2010.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania, 2. ed., São Paulo:
Moderna, 2004
DIAS, Reinaldo. Eco-inovação: caminho para o crescimento sustentável, São Paulo:
Atlas, 2014.
FIORIN, J. L. Linguagem e ideologia. 7.ed. São Paulo: Ática, 2000.
LUNARDI, Soraya Gasparetto (Org.). Inclusão Social e sua efetivação, Curitiba: CRV,
2011
SAMARA, Eni de Mesquita (Org.) Racismo & Racistas: Trajetória do pensamento
racista no Brasil, São Paulo: Humanitas, 2001
Textos de fontes diversas, que possibilitem a reflexão sobre fatos e temas da
atualidade: jornais, revistas, internet, vídeos, documentários, cinema, literatura,
publicidade etc.
Por ter como objetivo o desenvolvimento de habilidades e competências
linguísticas e do pensamento crítico-reflexivo, a disciplina possui estreita relação
com as demais disciplinas do curso. Além disso, tem os Direitos Humanos como
base fundamental para a formação humanística e para a atuação profissional e
cidadã na realidade multicultural e pluriétnica que caracteriza a sociedade
contemporânea. Tal articulação interdisciplinar se efetiva no estímulo às práticas de
linguagem e à reflexão sobre temas da contemporaneidade, que subjazem às
atividades propostas para ensino, pesquisa e extensão.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Profª. Ma Cristiane Paschoa
Disciplina: Psicologia Organizacional
Semestral/Anual: Anual

Carga horária: 72h/a

OBJETIVOS DO CURSO

Sendo assim, esta disciplina tem por objetivo possibilitar ao aluno adquirir uma
visão mais ampla e crítica dos processos e cultura organizacionais vigentes;
refletir sobre a importância das relações humanas na dinâmica organizacional;
ampliar a compreensão sobre temas diretamente relacionados aos indivíduos e
grupos na organização.
Introdução ao estudo da Psicologia. Percepção social e sua influência nas
organizações. Personalidade. Motivação. Desenvolvendo habilidades
interpessoais: comunicação, trabalho em grupo e equipe. Liderança.

EMENTA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM
HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

Período: noturno

Ano: 2019

Série: 1

Contribuir na formação do administrador de modo a dar-lhe uma visão ampla dos
elementos psicológicos envolvidos na dinâmica das organizações e nas relações
entre as pessoas que dela fazem parte.
O aluno deverá ser capaz de perceber o indivíduo como parte da organização,
entendendo que existe, entre ambos, uma relação recíproca na qual ambos se
desenvolvem mutuamente; identificar os processos através dos quais o indivíduo
adquire e transmite conhecimento, promovendo o desenvolvimento da
organização; identificar os processos que impulsionam os indivíduos a
desempenharem melhor suas tarefas no dia-a-dia; perceber as diferenças
individuais e entender os mecanismos que podem facilitar a dinâmica das
relações interpessoais, para lidar com tais diferenças: identificar fatores
geradores de conflito no grupo de trabalho; compreender a importância do papel
do líder; perceber a importância das iniciativas que visem a melhoria da
qualidade de vida nas organizações; identificar pontos de alavancagem do
desenvolvimento organizacional ainda inexplorados. Deverá também ser capaz de
utilizar os conceitos motivacionais para promover a melhora do desempenho,
bem como aumentar a satisfação dos indivíduos; buscar o aprimoramento das
formas de comunicação, identificando elementos inibidores e facilitadores deste
processo; administrar conflitos, principalmente os relacionados aos grupos de
trabalho.
Em razão do perfil generalista o egresso deverá estar apto para colaborar
efetivamente para o desenvolvimento das organizações num contexto em
contínua transformação, mediante uma atuação amparada em capacitação
técnica e comportamental, com senso ético e responsabilidade social. Deverá
estar capacitado para ser gerir organizações públicas ou privadas, apresentando
uma visão multidisciplinar e global das diversas situações com que se depara
(tomada de decisão), agir de modo crítico, criativo, polivalente, com
adaptabilidade e consciente da cidadania, com capacidade analítica de mercado e
conhecimento técnico e interpessoal para planejar, organizar e liderar as mais
variadas organizações dos setores industrial, comercial e de serviços, antecipando
e promovendo transformações.
Introdução ao estudo da Psicologia. A Psicologia nas organizações:
comportamento organizacional. As organizações e o cenário econômico global.
Percepção social e tomada de decisão. Percepção de pessoas: simplificações.
Diferenças individuais e tomada de decisão. Percepção e estereótipo.
Personalidade. Conceitos e características. Vinculando a personalidade e os
valores ao local de trabalho. Estilos pessoais de atuação. Motivação. Conceitos
básicos. Atitudes e satisfação com o trabalho. As principais teorias e
componentes da motivação. Novas perspectivas motivacionais: envolvimento e
programa de recompensas. Desenvolvendo habilidades interpessoais:
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METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES

Comunicação. Funções da comunicação. Barreiras à comunicação eficaz.
Linguagem corporal no trabalho. Desenvolvendo habilidades interpessoais:
trabalho em grupo e equipe. Organização dos grupos: estrutura e tomada de
decisão. Funcionamento dos grupos e equipes. Compreendendo as equipes de
trabalho. Transformando indivíduos em membros de equipe. Liderança. O líder
eficaz. Liderança e poder.
Aulas expositivas dialogadas,
Leitura e análise de textos indicados a partir da bibliografia selecionada,
Seminários,
Role playing,
Sala de aula invertida,
Debates,
Análise de filmes, matérias de jornais e revistas
Provas teóricas compostas de questões dissertativas e de múltipla escolha
contendo enunciados descritivos em cada questão (70% da nota).
Trabalhos realizados em sala de aula, individuais e em grupo e seminários (30%
da nota)
BERGAMINI, C. W. Psicologia aplicada à administração de empresas: psicologia
do comportamento organizacional. São Paulo: Atlas, 2015. 175p.
BOWDITCH, J.L., BUONO, A.F. Elementos do comportamento organizacional. São
Paulo: Pioneira, 2017. 305p.
ROBBINS, S.P. Comportamento organizacional. Pearson. 11ª ed. São Paulo, 2011.
536p.
AGUIAR, M.A.F. Psicologia aplicada à administração: introdução à psicologia
organizacional. São Paulo: Atlas, 1981.
ARAUJO, L.C.G de. Gestão de Pessoas: Estratégias e Integração Organizacional.
São Paulo: Altas, 2006. 428p.
BERGAMINI, C. W. Motivação nas organizações. São Paulo: Atlas, 1997.
MOSCOVICI, F. Desenvolvimento Interpessoal: treinamento em grupo. 12 ed. Rio
de Janeiro: José Olympio, 2002. 274 p.
ROBBINS, S.P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2001.
524 p.
COELHO JUNIOR, Francisco Antonio; BORGES-ANDRADE, Jairo Eduardo.
Percepção de cultura organizacional: uma análise empírica da produção científica
brasileira. Psico-USF (Impr.), Itatiba , v. 9, n. 2, p. 191-199, dez. 2004
. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141382712004000200010&lng=pt&nrm=iso>. acessos
em 06 nov. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-82712004000200010.
FERREIRA, Érica Chulvis do Val et al . Privatização e mudanças organizacionais: um
estudo de caso sobre transformação cultural e comportamental. Cad.
EBAPE.BR, Rio de Janeiro , v. 8, n. 3, p. 468-491, set. 2010 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167939512010000300007&lng=pt&nrm=iso>. acessos
em 10 nov. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S1679-39512010000300007.

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

KAMIA, Meiry; PORTO, Juliana Barreiros. Comportamento proativo nas
organizações: o efeito dos valores pessoais. Psicol. cienc. prof., Brasília , v. 31, n.
3, p. 456-467, 2011 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141498932011000300003&lng=pt&nrm=iso>. acessos
em 06 nov. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S1414-98932011000300003.
A presente disciplina apresenta conteúdos inter-relacionados com os conteúdos
abordados nas disciplinas de Administração de Recursos Humanos e Sociologia
Geral e das Organizações. A presente disciplina também tem os Direitos Humanos
como base fundamental para o pensamento crítico-reflexivo, de modo a permitir
aos discentes a apropriação de conhecimentos relevantes enquanto cidadãos e
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futuros profissionais, conscientes de sua inserção em uma sociedade
multicultural e pluriétnica, que se manifestam no universo do trabalho e na vida
acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se efetiva na capacidade de
compreender a natureza do trabalho, bem como as demandas de indivíduos e
grupos, dentro da organização. A interdisciplinaridade se efetiva também na
participação no Projeto Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de
Negócios. Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como
agentes do seu próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar
dos fenômenos sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professor(a) Prof. Me. Joacyr Vargas
Disciplina: Teorias da Administração e das Organizações II
Semestral/Anual: Anual
Carga Horária: 72 horas
Período: Noturno
Ano: 2020
Série:2ª
OBJETIVOS DO CURSO
Sob a perspectiva de cumprir as premissas lançadas em sua missão institucional,
promovendo um entrelaçamento entre o ensino, a pesquisa, a extensão e o exercício
profissional futuro, o Curso de Administração objetiva: preparar o aluno para
reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e empreendedorismo,
formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas para cultuar e praticar os
valores da cidadania; desenvolver no aluno uma carga humanística de alto conteúdo
ético, cultural e intelectivo para as ciências humanas ou não que lhe são correlatas;
preparar o aluno para as especificidades do problema contemporâneo da
administração, oferecendo meios para a constituição de um raciocínio crítico apto a
compreender, discernir, analisar, encaminhar e resolver as questões e os problemas
específicos do mundo organizacional; oferecer ao aluno a capacidade de comunicação
no espaço empresarial, como forma de torná-lo profissionalmente capaz de
desenvolver suas atividades com autonomia e responsabilidade; preparar o aluno
para as carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da atividade e
para o empreendedorismo.
EMENTA
Abordagem Estruturalista da Administração. Abordagem Comportamental da
Administração. Abordagem Sistêmica da Administração. Abordagem Contingencial da
Administração. Novas Abordagens. O Futuro da Administração.
OBJETIVOS DE
. OBJETIVOS GERAIS:
APRENDIZAGEM
- Propiciar aos alunos contato com as várias Teorias da Administração, enfocando
suas características principais.
- Proporcionar aos alunos a formação de uma base conceitual e teórica a respeito das
teorias e técnicas administrativas.
- Desenvolver nos alunos a capacidade de análise crítica dos vários aspectos das
teorias e práticas administrativas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Possibilitar aos alunos o conhecimento da evolução do pensamento Administrativo,
objetivando a compreensão dos pressupostos, das possibilidades e dos limites
relativos às várias teorias da Administração.
- Possibilitar a aplicação prática dos conceitos do Pensamento Administrativo,
através de modelos de diagnósticos, estratégias, estruturas e tecnologia.
- Capacitar os alunos para o processo de tomada de decisão, baseado no
conhecimento teórico-conceitual e prático.
- Possibilitar condições aos alunos de diagnosticar determinadas situações vivenciadas
pelas organizações, relativamente ao clima organizacional, e aplicar o processo
descritivo.
- Dotar os alunos de condições de estabelecer estratégias a partir da constatação de
determinados diagnósticos.
- Propiciar aos alunos a possibilidade de atuar como agente de mudanças e inovação
nas organizações.
HABILIDADES E
Conforme PARECER CES/CNE nº 0134, de 09 de setembro de 2003:
COMPETÊNCIAS
Os cursos de graduação de Administração devem formar profissionais que revelem,
pelos menos, as seguintes competências e habilidades:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o
processo da tomada de decisão;
II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou
intergrupais;
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
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CONTRIBUIÇÃO PARA PERFIL
DO EGRESSO

CONTEÚDO

IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos
produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico
e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas do seu exercício profissional;
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável;
VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em
organizações; e
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração,
pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e
operacionais.
Os conteúdos e atividades propostos pela disciplina possibilitam a formação geral e
humanística, com o desenvolvimento da competência linguística – leitora e escritora , que, aliada ao estimulo à adoção de uma postura reflexiva e crítica, favorecem a
construção de uma aprendizagem autônoma e dinâmica, contribuindo para formação
integral (profissional e cidadã) do discente.
ABORDAGEM ESTRUTURALISTA DA ADMINISTRAÇÃO:
TEORIA DA BUROCRACIA
Origens da Burocracia
Tipos de sociedade e autoridade;
Origens da Teoria da Burocracia;
Características – segundo Weber;
Vantagens da Burocracia;
Disfunções da Burocracia;
Dimensões da Burocracia;
Apreciação crítica da Teoria da Burocracia.
TEORIA ESTRUTURALISTA
Origens da Teoria Estruturalista da Administração;.
Análise das Organizações;
Tipologia das Organizações;
Objetivos Organizacionais;
Conflitos Organizacionais;
Apreciação crítica da Teoria Estruturalista.
II) ABORDAGEM COMPORTAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO:
1. TEORIA COMPORTAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO
1.1 Origens da Teoria Comportamental;
1.2 Proposições sobre a Motivação Humana;
1.3 Estilos de Administração;
1.4 A organização como um Sistema Social Cooperativo;
1.5 Processos decisórios;
1.6 Teorias da aceitação da autoridade;
1.7 Comportamentos organizacionais e conflito entre os objetivos
individuais e organizacionais;
1.8 Apreciação crítica da Teoria Comportamental da Administração.
2. TEORIA DO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL (DO):
Origens da Teoria do Desenvolvimento Organizacional;
Conceito de Desenvolvimento Organizacional;
Conceito de Organização;
As mudanças nas Organizações (forças exógenas e endógenas);
Conceito de Cultura Organizacional;
Conceito de Clima Organizacional;
Pressupostos do Desenvolvimento Organizacional;
Características do Desenvolvimento Organizacional;
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O Processo e Técnicas do Desenvolvimento Organizacional;
2.10 Modelos de Desenvolvimento Organizacional;
2.11Apreciação crítica da Teoria do Desenvolvimento Organizacional.
III) ABORDAGEM SISTÊMICA DA ADMINISTRAÇÃO
Princípios básicos da TGS – Teoria Geral de Sistemas em contraposição aos princípios
da Abordagem Clássica.
TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO
Origens da Cibernética;
Conceito de Cibernética;
Conceitos derivados da Cibernética;
Os sistemas como campo de estudo da Cibernética.
TEORIA DA INFORMAÇÃO
Conceito de redundância;
Conceito de entropia e sinergia;
Conceito de comunicação;
Conceito de Informática;
Consequências da Informática na Administração;
Apreciação crítica da Tecnologia e Administração.
TEORIA MATEMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO:
Origens da Teoria Matemática na Administração;
Processo Decisório;
Modelos matemáticos em Administração;
Pesquisa Operacional: técnicas de PO;
Indicadores de Desempenho;
Apreciação crítica da Teoria Matemática.
TEORIA DE SISTEMAS
Origens da Teoria de Sistemas;
Conceito de Sistemas:
Características dos Sistemas;
Tipos de Sistemas;
O Sistema Aberto;
Características das Organizações como Sistemas Abertos;
Modelos de Organização;
Apreciação crítica da Teoria de Sistemas.
IV) ABORDAGEM CONTINGENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO:
- Significado de contingência;
- Ênfase da Abordagem Contingencial.
Teoria da contingência
Origens da Teoria da Contingência;
Ambiente e tecnologia;
Tipologia de ambiente;
As organizações e seus níveis;
Estratégia e Estrutura – Chandler;
Contextos Ambientais – Emery e Trist;
Organização – Burns e Stalker;
Ambientes – Lawrence e Lorsch;
Tecnologia – Woodward;
O Homem Complexo;
Novas abordagens do Desenho Organizacional;
Apreciação crítica da Teoria da Contingência.
V) OUTRAS ABORDAGENS DA ADMINISTRAÇÃO
Qualidade Total;
Reengenharia
Benchmarking:
Equipes multidisciplinares;
Gestão de projetos;
Organizações de aprendizagem;
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METODOLOGIA DE ENSINO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS COMPLEMENTARES

ARTICULAÇÃO P/ OUTRAS
DISCIPLINAS

As cinco disciplinas;
Ética e Responsabilidade Social;
VI) O FUTURO DA ADMINISTRAÇÃO
A Era da Informação – Gestão do Conhecimento e Capital Intelectual;
Tecnologia da Informação.
Aulas expositivas com recursos multimídia.
- Leitura e interpretação de texto com debates.
- Elaboração e apresentação de trabalhos em grupo.
- Resolução de exercícios.
O aluno será avaliado bimestralmente, pela participação efetiva e compromissada
com os objetivos da matéria no seguinte modelo:
- Provas bimestrais escritas, com questões discursivas e de múltipla escolha,valendo
até 10 pontos.
- Trabalhos diversos, com pesquisa extraclasse, com discussões e debates em grupos,
valendo até 3,0 pontos para composição da nota.
CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração: Abordagens Descritivas e
Explicativas. 7.ed. v.2. Barueri - SP: Manole, 2014.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 5.ed: Barueri - SP:
Manole, 2014.
MOTTA, Fernando Cláudio Prestes; VASCONCELOS, Isabella F. Gouveia de. Teoria
geral da administração.3.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010.
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 7.ed.: Rio de
Janeiro: Elsevier, 2004.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à Administração. 7.ed. São Paulo:
Atlas,2009.
MUNIZ, Adir J.de Oliveira; FARIA,Herminio A. Teoria geral da administração: noções
básicas. 4.ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2001.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Teoria geral da administração: uma
abordagem prática. São Paulo: Atlas, 2008.
SILVA, Reinaldo O. da.Teorias da Administração. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2014.
https://scielo.org/
https://scielo.org
www.crasp.gov.br
www.endeavor.org.br
www.administradores.com.br
www.portal-administracao.com
www.sobreadministracao.com
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e tem
os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento crítico-reflexivo, de
modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos relevantes, enquanto
cidadãos e futuros profissionais, conscientes de sua inserção em uma sociedade
multicultural e pluriétnica, que se manifestam no universo do trabalho e na vida
acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se efetiva pela reflexão sobre a diversidade
de tópicos na área da Administração e da forma como estes se inter-relacionam
proporcionando um diálogo interdisciplinar com as áreas de interseção.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto
Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do seu
próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos fenômenos
sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Profª. Ma Cristiane Paschoa
Disciplina: Administração de Recursos Humanos I
Semestral/Anual: Anual

Carga horária: 72h/a

OBJETIVOS DO CURSO

Esta disciplina tem por objetivo desenvolver no aluno a capacidade de supervisionar
procedimentos de suprimento e manutenção de pessoal envolvendo recrutamento e
seleção, treinamento e desenvolvimento, possibilitando, aos mesmos, a análise dos
sistemas de acordo com as várias atividades e segmentos empresariais.

EMENTA

A Administração de Recursos Humanos e seu surgimento no Brasil. Os modelos
organizacionais existentes. Suprimento de Pessoas: Descrição de Cargo e Competências,
Recrutamento e Seleção; Treinamento e Desenvolvimento.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

Transmitir ao aluno elementos indispensáveis para gerenciar sistemas de restruturação
e/ou implantação de uma administração de pessoal integrada e melhor direcionada aos
recursos humanos da empresa, objetivando sempre as necessidades políticas de uma
organização.
O aluno deverá ser capaz de compreender a estrutura da organização e papel do setor de
RH, identificar os distintos processos que ocorrem na moderna gestão de pessoas;
identificar as demandas de RH, bem como as ações a elas correspondentes; perceber o
impacto da gestão de Pessoas na melhoria de processos, das condições de trabalho e de
vida dos colaboradores. O aluno também deverá ser capaz de atuar nos diversos
seguimentos do Departamento de Recursos Humanos, com uma visão ampla das técnicas
comumente utilizadas na Organização, seja em relação a suprimento de pessoal,
manutenção de pessoal e desenvolvimento de seus recursos humanos.
Em razão do perfil generalista o egresso deverá estar apto para colaborar efetivamente
para o desenvolvimento das organizações num contexto em contínua transformação,
mediante uma atuação amparada em capacitação técnica e comportamental, com senso
ético e responsabilidade social. Deverá estar capacitado para ser gerir organizações
públicas ou privadas, apresentando uma visão multidisciplinar e global das diversas
situações com que se depara (tomada de decisão), agir de modo crítico, criativo,
polivalente, com adaptabilidade e consciente da cidadania, com capacidade analítica de
mercado e conhecimento técnico e interpessoal para planejar, organizar e liderar as mais
variadas organizações dos setores industrial, comercial e de serviços, antecipando e
promovendo transformações.
A administração de recursos humanos. Retrospecto das principais teorias administrativas.
Conceito de Administração de Recursos Humanos. Objetivos e Funções de Administração
de Recursos Humanos. A ARH na Estrutura Organizacional. Recrutamento e seleção.
Descrição de competências: especificações do cargo. Recrutamento de Pessoas.
Recrutamento interno e externo. Técnicas e etapas do recrutamento. Remanejamento.
Vantagens e limitações. Seleção de Pessoas. Técnicas e instrumentos de seleção. Seleção
por competência. Programas de treinamento e desenvolvimento. Treinamento: conceito,
finalidade. Necessidades de treinamento. Elaboração e aplicação de programas de
treinamento. Vantagens e limitações. Tendências atuais em treinamento e
desenvolvimento.
Aulas expositivas dialogadas,
Leitura e análise de textos indicados a partir da bibliografia selecionada,
Seminários,
Role playing,
Sala de aula invertida,
Debates,
Análise de filmes, matérias de jornais e revistas

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

METODOLOGIA DE
ENSINO

Período: noturno

Ano: 2019

Série: 1
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CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

Provas teóricas compostas de questões dissertativas e de múltipla escolha contendo
enunciados descritivos em cada questão (70% da nota).
Trabalhos realizados em sala de aula, individuais e em grupo e seminários (30% da nota)

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHIAVENATO, I. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 9.ed. São Paulo:
Elsevier, 2015.
PONTES, B. R. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal. 6.ed. São Paulo: LTr,
2015.
____________. Administração de Cargos e Salários: carreiras e remuneração. 15.ed. São
Paulo:LTr, 2017.
ARAUJO, L.C.G de. Gestão de Pessoas: Estratégias e Integração Organizacional. São Paulo:
Altas, 2006. 428p.
CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal: como agregar
talentos à empresa. 7.ed.rev.atual. São Paulo: Manole, 2011.
___________ . Treinamento e desenvolvimento de recursos humanos. 5. ed. São Paulo:
Atlas, 2003.
KANAANE, Roberto; FORMIGARE, Sandra Ap. Manual de treinamento e desenvolvimento
do potencial humano. São Paulo: Atlas, 2001.
ROBBINS, S.P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2001. 524 p.
AMARO, Rubens de Araújo. Da qualificação à competência: deslocamento conceitual e
individualização do trabalhador. RAM, Rev. Adm. Mackenzie (Online), São Paulo , v. 9, n.
7, p. 89-111, dez. 2008 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167869712008000700005&lng=pt&nrm=iso>. acessos
em 10 nov. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S1678-69712008000700005.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES

FERRAZZA, Dayane Scopel; BURTET, Cecília Gerhardt; SCHEFFER, Angela Beatriz Busato. O
que as organizações entendem por gestão de talentos?. REAd. Rev. eletrôn. adm. (Porto
Alegre), Porto Alegre , v. 21, n. 1, p. 222-247, abr. 2015 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141323112015000100222&lng=pt&nrm=iso>. acessos
em 12 nov. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/1413-2311.0162014.49054.
MIRANDA, Maria Gabriela de Cássia; LIBOREIRO, Karla Rocha; BORGES, Renata. Socializar
para Adequar-se: Como Redes Sociais Intraorganizacionais Podem Influenciar a Adequação
Indivíduo-Organização. Rev. adm. contemp., Curitiba , v. 21, n. 5, p. 666-684, out. 2017
. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141565552017000500666&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 12 nov. 2019.
http://dx.doi.org/10.1590/1982-7849rac2017160189.

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

RODRIGUES, Júnia Marçal. Remuneração e competências: retórica ou realidade?. Rev.
adm. empres., São Paulo , v. 46, n. spe, p. 23-34, dez. 2006 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003475902006000500002&lng=pt&nrm=iso>. acessos
em 12 nov. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-75902006000500002.
Os conteúdos abordados encontram-se na interrelacionados com os conteúdos abordados
nas disciplinas Teoria Geral da Administração I e II, Sociologia Geral e das Organizações,
Psicologia Organizacional e Administração de Recursos Humanos II. A presente disciplina
também tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento críticoreflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos relevantes
enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes de sua inserção em uma sociedade
multicultural e pluriétnica, que se manifestam no universo do trabalho e na vida
acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se efetiva “no pensar e repensar das práticas
organizacionais voltadas à gestão de pessoas. A interdisciplinaridade se efetiva também na
participação no Projeto Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do seu
próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos fenômenos sociais,
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econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Profª. Drª. Silvia Ibiraci de Souza Leite
Disciplina: Economia Internacional e comercio exterior
Semestral/Anual:
Anual
OBJETIVOS DO CURSO

EMENTA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

Carga horária: 72 h

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 1

Sob a perspectiva de cumprir as premissas lançadas em sua missão institucional,
promovendo um entrelaçamento entre o ensino, a pesquisa, a extensão e o
exercício profissional futuro, o Curso de Administração objetiva: preparar o aluno
para reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e
empreendedorismo, formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas
para cultuar e praticar os valores da cidadania; desenvolver no aluno uma carga
humanística de alto conteúdo ético, cultural e intelectivo para as ciências –
humanas ou não – que lhe são correlatas; preparar o aluno para as especificidades
do problema contemporâneo da administração, oferecendo meios para a
constituição de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir, analisar,
encaminhar e resolver as questões e os problemas específicos do mundo
organizacional; oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no espaço
empresarial, como forma de torná-lo profissionalmente capaz de desenvolver
suas atividades com autonomia e responsabilidade; preparar o aluno para as
carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da atividade e para o
empreendedorismo.
Definição e objeto da economia internacional. Evolução da economia internacional.
Principais teorias econômicas. Importação e exportação. Serviços. Principais regras
e órgãos reguladores da economia internacional. Barreiras ao comércio
internacional. Pagamentos internacionais e taxa de câmbio.
OBJETIVOS GERAIS
Estabelecer a importância da compreensão e da percepção dos fatos econômicos
internacionais para atuação do administrador de empresas; desenvolver a
criticidade na interpretação dos fenômenos econômicos internacionais; destacar a
importância do comportamento ético em todas as áreas profissionais; promover a
interdisciplinaridade, interligando e interagindo com as demais disciplinas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Propiciar aos alunos conhecimentos básicos sobre economia internacional para que
possam entender o todo econômico e as atividades de importação e exportação;
enfatizar a importância das relações econômicas nacionais, regionais e
internacionais; conceituar e entender especificidades relativas à economia
internacional tais como a existência de órgãos como a OMC, OIT, entre outros;
entender a importância das relações econômicas internacionais assim como teorias
elementares de sua integração; conhecer áreas de comércio específico da
economia internacionalizada tais como zonas de livre comércio, união aduaneira,
mercado comum, drawback, drawback interno, entre outras; iIdentificar
características da economia brasileira e internacional ou modelos econômicos
utilizados nacionalmente, regionalmente e internacionalmente.
Os cursos de graduação de Administração devem formar profissionais que revelem,
pelo menos, as seguintes competências e habilidades:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o
processo da tomada de decisão;
II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou
intergrupais;
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
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CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se
de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas do seu exercício profissional;
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável.
VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em
organizações; e
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração,
pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e
operacionais.
O perfil desejado para o egresso do Curso de Administração, como bem definido
em sua Missão, é constituído de uma formação generalista que lhe permita atuar
nas diversas áreas das organizações nos níveis estratégico, tático e operacional. Em
razão do perfil generalista o egresso deverá estar apto a colaborar efetivamente
para o desenvolvimento das organizações num contexto em contínua
transformação e mediante uma atuação amparada em capacitação técnica e
comportamental, com sendo ético e responsabilidade social, sendo que algumas
das competências e habilidades desejadas são:
Estar capacitado para ser gerir organizações públicas ou privadas, apresentando
uma visão multidisciplinar e global das diversas situações com que se depara
(tomada de decisão).
Ser capaz de interagir de forma crítica, flexível e inovadora em diferentes contextos
organizacionais e sociais.
Ser empreendedor, crítico, criativo, polivalente, com adaptabilidade e consciente
da cidadania, com capacidade analítica de mercado e conhecimento técnico e
interpessoal para planejar, organizar e liderar as mais variadas organizações dos
setores industrial, comercial e de serviços, antecipando e promovendo
transformações.
Ter capacidade e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas,
sociais e econômicas da produção, e de seu gerenciamento, observados níveis
graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver
gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas
informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade
contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes, nos vários
segmentos do campo de atuação do administrador.
A economia internacional conceitos e definições; a evolução da economia
internacional; interdependência da economia internacional; a economia
internacional anterior a 1929; a crise de 1929; a crise e suas repercussões no Brasil;
a I Guerra Mundial e os planos de reconstrução da Europa; a II Guerra Mundial e a
Guerra Fria; Bretton Woods e a instituição do dólar norte-americano. Principais
políticas econômicas do comércio internacional; liberalismo e as crises econômicas
nas dedas de 70 e 80; protecionismo; novas teorias do comércio internacional;
neoliberalismo e a crise de 2008; barreiras ao comércio internacional e principais
regras e órgãos reguladores do comércio internacional; tratados de comércio e
tarifas alfandegárias; o protecionismo e a OMC; principais instituições
internacionais O BIRD e o FMI e outros; blocos econômicos. O comércio
internacional e os incentivos brasileiros a exportação importação; zonas francas;
zonas de livre comércio; união aduaneira; mercado Comum; exportação; drawback
e drawback interno; o modelo brasileiro; serviços. Sistemas monetários e sistemas
cambiais política cambial; controle de cambio; taxa de cambio.

43 | Página

UNIFIPA 2020 – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 2

METODOLOGIA DE
ENSINO

Ambientes Virtuais de Aprendizagem
Estudos Dirigidos; Trabalhos elaborados em grupos; Aulas teóricas expositivas e
dialogadas ilustradas com projeção multimídia. Seminários.

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

Provas escritas, discursivas e/ou objetivas. Trabalhos escritos orientados. A nota
desta disciplina será com base em trabalhos e outras atividades peso 3 e avaliação
escrita peso 7.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CARVALHO, Maria Auxiliadora de; SILVA, César Roberto L. da. Economia
internacional. 4. ed. rev. ampl. São Paulo: Saraiva, 2017.
KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD, Maurice. Economia internacional: teoria e política.
8.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2015.
MAIA, Jayme de Mariz. Economia internacional e comércio exterior. 16.ed. São
Paulo: Atlas, 2014.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

ABREU, Marcelo de Paiva. A ordem do progresso: cem anos de política econômica
republicana. 1889-1989. Rio de Janeiro: Pioneira, 1990.
CARMO, Edgar Cândido do; MARIANO, Jéferson (Coord.). Economia internacional.
2.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Atlas, 2010.
COSTA, Ligia Maura. Comércio exterior. São Paulo: Campus, 2006.
GONÇALVES, Reinaldo; BAUMAN, Renato; CANUTO, Otaviano. Economia
Internacional. São Paulo: Campus, 2004.
LACERDA, Antonio Corrêa de et al. Economia brasileira. São Paulo: Saraiva, 2003.
Jornais:
Folha de São Paulo caderno Mercado e outros
Valor econômico
Sites
IBGE, IPEA, FGV e outros
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e
tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento críticoreflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos
relevantes aos discentes, enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes de
sua inserção em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no
universo do trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se efetiva
na compreensão da Economia como suporte para decisões dos futuros
administradores.

LEITURAS
COMPLEMENTARES

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Profª. Ma. Eunice Aparecida de Aguiar Alonso
Disciplina: Metodologia de Pesquisa Científica
Semestral/Anual:
Carga Horária:
Período: noturno
Ano: 2020
Série: 2ª
Semestral
36h
OBJETIVOS DO
Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de:
CURSO
- Conhecer o universo dos procedimentos sistemáticos e racionais inerentes à
pesquisa acadêmica científica.
- Desenvolver a capacidade de ler textos de forma crítica.
- Exercitar, metodologicamente, a elaboração e apresentação de trabalhos
acadêmico-científicos.
- Utilizar a pesquisa bibliográfica na realização de trabalhos de caráter
acadêmico-científicos.
- Estimular o desenvolvimento integral do estudante, aperfeiçoando sua
autonomia individual.
EMENTA
Fundamentos da Metodologia Científica. Métodos e técnicas de pesquisa. A
comunicação entre orientandos e orientadores. Diretrizes para a elaboração e
desenvolvimento de pesquisas e trabalhos acadêmicos. Normas da ABNT e do
curso para elaboração dos trabalhos acadêmicos.
OBJETIVOS DE
- Utilizar o método científico para planejamento e elaboração de trabalhos e
APRENDIZAGEM
pesquisas.
- Utilizar as técnicas de coleta e análise de dados.
- Desenvolver técnicas de leitura, estudo e pesquisa.
- Utilizar leituras e pesquisas na elaboração dos trabalhos acadêmicocientíficos.
- Estudar e elaborar trabalhos individualmente e/ou em equipe.
- Participar ativamente de eventos acadêmico-científicos e debates.
HABILIDADES E
I - Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar
COMPETÊNCIAS
estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em
diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;
II - Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações
interpessoais ou intergrupais;
IV - Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressandose de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e
sociais;
VI - Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da
experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação
profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional
adaptável.
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CONTEÚDO

METODOLOGIAS DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

O estudo da metodologia de pesquisa científica proporcionará ao egresso
realizar pesquisas de diferentes tipos (bibliográfica, de campo, experimento
científico, levantamento de dados etc.), usando fontes abertas e confiáveis,
registrando o processo e comunicando
os resultados, tendo em vista os objetivos pretendidos e demais elementos do
contexto de produção científico-acadêmico, como forma de compreender
como o conhecimento científico é produzido e apropriar-se dos procedimentos
e dos gêneros textuais envolvidos na realização de pesquisas.
Fundamentos da Metodologia Científica: Definições conceituais. Valores e
ética na pesquisa científica.
O sistema de comunicação na ciência: canais formais, informais, semiformais
ou supra formais de comunicação e divulgação científica.
Gêneros acadêmico-científicos: Comunicação científica e artigo científico –
função e estrutura básica.
Métodos e técnicas de pesquisa: Classificação das Pesquisas Científicas. A
necessidade e os tipos de métodos e de pesquisa. As etapas da pesquisa.
A comunicação entre orientados e orientadores: O papel de
orientado/orientador na produção da pesquisa acadêmica.
Planejamento inicial de um projeto de pesquisa: Busca de temas relevantes;
construção de questões, hipóteses, objetivos, justificativa de pesquisa,
definição de métodos e técnicas a serem utilizados, planejamento e
organização das etapas de pesquisa
Pesquisa bibliográfica para fundamentação teórica: Busca de referencial
teórico em fontes confiáveis, leitura e elaboração de anotações de leitura,
esquemas, resumos e resenhas.
O projeto de pesquisa: Plano global (estrutura pré-textual, textual e póstextual)
O experimento: Coleta e análise de dados. Construção de relatório.
A organização de texto científico: Normas do curso e da ABNT para elaboração
de trabalhos acadêmicos (formatação, citações e referências).
A metodologia será diversificada a cada momento do processo ensinoaprendizagem baseada na ação-reflexão-ação, com foco nas metodologias
ativas, utilizando-se da tecnologia da informação e comunicação. Nas aulas
serão utilizados os procedimentos ou estratégias didáticas mais eficientes na
orientação da construção do saber, para que determinados objetivos sejam
alcançados, tais como: aulas expositivo-dialogadas; aprendizado baseado em
problemas (Estudo de Caso); trabalhos em grupo; trabalhos individuais; estudos
dirigidos em sala de aula; leitura e interpretação de textos técnicos; seminários;
oficinas; prática de laboratórios. Será priorizada a metodologia em espiral, na
qual a partir de textos, intertextos, oficinas de trabalho ou outros recursos
didáticos, os assuntos são discutidos várias vezes, em momentos diferentes e
sob óticas diferentes, mas a cada retorno ao assunto, incorpora-se mais e
consegue-se maior clareza e aprofundamento do saber, do saber-fazer,
contextualização histórica e desenvolvimento cultural.
Os alunos serão avaliados por meio de prova bimestral, contendo questões
objetivas e dissertativas, no valor de até 7 pontos e atividades desenvolvidas ao
longo do bimestre, no valor de até 3 pontos: participação nas discussões
teóricas e nas atividades práticas desenvolvidas em sala de aula; entrega e/ou
apresentação de trabalhos escritos, orais, em multimídia, elaborados de forma
individual e/ou em grupo; e apresentação de análise de textos, seguida de
discussões acerca da pertinência da leitura e da fundamentação teórica
subjacente.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

BARROS, Aidil J. da Silveira; LEHFELD, Neide A. de S. Fundamentos de
metodologia científica. 3.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
MATTAR NETO, João Augusto. Metodologia científica na era da informática.
2.ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
MÜLLER, Mary Stela; CORNELSEN, Julce Mary. Normas e padrões para teses,
dissertações e monografias. 6.ed. atual. Londrina: Eduel, 2007.
ACEVEDO, Cláudia Rosa; NOHARA, Jouliana Jordan. Monografia no curso de
administração: guia completo de conteúdo e forma. Inclui normas atualizadas
da ABNT, TCC, TGI, trabalhos de estágio, MBA, dissertações e teses. São Paulo:
Atlas, 2004.
CERVO, Amado Luiz; Pedro A. Bervian. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo:
Prentice Hall, 2003.
GALLIANO, A. Guilherme. O método científico: teoria e prática. São Paulo:
Harbra, 1986.
ROESCH, Sylvia M. Azevedo; FERNANDES, Francisco. Como escrever casos para
o ensino de administração. São Paulo: Atlas, 2007.
VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de pesquisa em administração. 6. ed. São
Paulo: Atlas 2015.
BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Estratégia Nacional de
Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022. Brasília, 2016. Disponível
em:˂https://portal.insa. gov.br/images/documentos-oficiais/ENCTI-MCTIC2016-2022.pdf˃. Acesso 14 jan. 2020.
NEGRI, F. (org.) Novos caminhos para a inovação no Brasil. Washington (DC):
Wilson Center, 2018. Disponível em ˂ http://www.ipea.gov.br/ portal/
images/stories/PDFs/ livros/ livros/180615
novos_caminhos_para_a_inovacao_no_brasil.pdf˃. Acesso em 14 jan. 2020.
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso
e tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento críticoreflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos
relevantes aos discentes, enquanto cidadãos e futuros profissionais,
conscientes de sua inserção em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que
se manifestam no universo do trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação
interdisciplinar se efetivará buscando estimular a aplicação das habilidades e
competências desenvolvidas com atividades de pesquisa, leitura, discussão e
prática de produção textual propostas pela disciplina na elaboração dos
trabalhos das demais disciplinas do curso, bem como utilizar os conhecimentos
adquiridos nas demais disciplinas nas diversas etapas de pesquisa.
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CENTRO UNIVERITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professor(a) Prof. Me. Nilson Mozas Olivares
Disciplina: Matemática Financeira
Semestral/Anual
Carga Horária: 36
Período: Noturno
Ano: 2020
Série:2ª
Anual
horas
OBJETIVOS DO
- Preparar o aluno para reconhecer na administração uma busca pela eficiência,
CURSO
ética e empreendedorismo;
- Formar não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas para cultuar e praticar os
valores da cidadania;
- Desenvolver no aluno uma carga humanística de alto conteúdo ético, cultural e
intelectivo para as ciências – humanas ou não – que lhe são correlatas;
- Preparar o aluno para as especificidades do problema contemporâneo da
administração;
- Oferecer meios para a constituição de um raciocínio crítico apto a compreender,
discernir, analisar, encaminhar e resolver as questões e os problemas específicos do
mundo organizacional;
Proporcionar ao aluno a capacidade de comunicação no espaço empresar
ial, como forma de torná-lo profissionalmente capaz de desenvolver suas
atividades com autonomia e responsabilidade;
- Preparar para as carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da
atividade e para o empreendedorismo.
EMENTA
Juros. Taxas de Juros. Diagramas de Fluxo de Caixa. Juros Simples. Juros Compostos.
Montante. Taxas Proporcionais e Taxas Equivalentes Descontos Simples. Desconto
Racional (ou “por dentro”). Desconto Racional (ou “por dentro”). Desconto Bancário
(ou Comercial, ou “por fora”).
OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

CONTRIBUIÇÃO
PARA PERFIL DO
EGRESSO

Contribuir para a formação de um profissional de administração que, bem
fundamentado, desenvolva conhecimentos, habilidades e atitudes que o possibilite
a atuar de forma crítica e reflexiva a obter soluções para as empresas, levando em
consideração principalmente os seres humanos.
A Lei 9.131, sancionada em 24/11/95, deu nova redação ao Art. 9º, § 2º, alínea “c”,
da então LDB 4.024/61
Art. 4º. O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o
processo da tomada de decisão;
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se
de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável. VII
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração,
pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e
operacionais.
- Formação de profissionais com perfil adequado para exercer carreira, com
capacidade a se transformarem em líderes nas organizações.
- Desenvolver uma capacidade para fazer uma análise clara de solução de
problemas e uma visão geral do campo de administração de empresas.
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CONTEÚDO

- As expectativas mínimas para o perfil do aluno egresso estão explicitadas nos
Objetivos de Aprendizagem do Curso (ver seção “Objetivos de Aprendizagem”).
- Esperar que este perfil do egresso permita uma fácil e rápida inserção no mercado
de trabalho, em organizações de todos os tipos e portes;
a progressão sustentada nas carreiras nas empresas, com base em crescentes –
Formar lideres com sólidas possibilidades de sucesso de empreendimentos próprios.
I - Conceitos Gerais e Juros Simples
Juro
Taxas de juro
Diagrama do fluxo de caixa
Regras básicas
Critério de capitalização dos juros
Aplicações práticas dos juros simples e composto
Fórmulas de juros simples
Montante e capital
Taxa proporcional e taxa equivalente
Juro exato e juro comercial
Equivalência financeira
Descontos simples e compostos
II - Juros compostos
Extensões ao uso das fórmulas
Taxas equivalentes
Taxa nominal e taxa efetiva
Conversão de taxa efetiva em nominal
Taxa efetiva e número de períodos de capitalização
III – Descontos
1.Descontos Simples
Desconto Racional (ou “por dentro”)
Desconto Bancário (ou Comercial ou “por fora”)

METODOLOGIA DE
ENSINO
CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

- Aulas expositivas complementadas por farta exemplificação;
- Uso da calculadora HP-12C e de metodologias estratégias que promovam a
participação ativa do aluno e constante treinamento na resolução de problemas.
- O processo de avaliação bimestral será coerente e centrado com os
conhecimentos, habilidades e atitudes esperadas na aprendizagem dos alunos em
função dos objetivos da disciplina.
- Avaliação individual com nota máxima 10,0 (dez) pontos, formada por questões
objetivas e/ou dissertativas.
- Atividades práticas como: trabalhos e participação em sala de aula também terão o
seu peso somado na prova.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

ASSAF NETO, A. Matemática financeira e suas aplicações. 13. ed. São Paulo: Atlas,
2016.
PUCCINI, A.L. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 10 .ed. rev. e atual. São
Paulo: Saraiva, 2017.
SAMANEZ, C. P. Matemática financeira. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2010.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

CASTELO B.A C. Matemática financeira aplicada: método algébrico, HP-12C,
Microsoft excel. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: CENGAGE Learning, 2010.
FARIA, R. G. Matemática comercial e financeira. 5. ed. São Paulo: Makron Books,
2000.
HOJI, M. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira aplicada,
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ARTICULAÇÃO P/
OUTRAS DISCIPLINAS

estratégias financeiras, orçamento empresarial. 9.ed.rev.atual. São Paulo: Atlas,
2010.
VIEIRA SOBRINHO, J.D. Matemática financeira: edição compacta. São Paulo: Atlas,
1995.
LAPPONI, J. C. M. Matemática financeira usando excel: como medir criação de
valor. São Paulo: Lapponi Treinamento e Editores, 2002.
FARIAS, E. V. Matemática financeira para executivos: aplicada às operações do
mercado financeiro, com utilização da calculadora HP12C. 5. ed. atual. Porto
Alegre-RS: Ortiz, 1994.
MILONE, G. Curso de matemática financeira. São Paulo: Atlas, 1993.
https://administradores.com.br/
https://www.facebook.com/portaladministradores/
-Será realizada atividade de interdisciplinaridade nas disciplinas: Informática,
Comunicação Empresarial, Contabilidade Empresarial e Economia.
-Os tópicos abordados e correlacionados com a disciplina de Matemática Financeira
foram: Tecnologia da Informação: Uso do EXCEL na resolução de operações
fundamentais para o Pay Back Simples, e Descontado, VPL, IL, TIR etc.
Administração financeira e orçamentária: foi detectada necessidade de ser pré
requisito para os conceitos de cálculo que se faz necessário nas disciplinas de
ministrada na 4ª série.
Tal articulação interdisciplinar se efetiva no expressivo domínio e quantificações de
informações, que viabilizem aos administradores o cumprimento de seus encargos
quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão
perante à sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão,
organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania”.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto
Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do
seu próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos
fenômenos sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.

50 | Página

UNIFIPA 2020 – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 2

CENTRO UNIVERITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professor(a) Prof. Me. Nilson Mozas Olivares
Disciplina: Matemática Aplicada à Administração II
Semestral/Anual
Carga Horária: 36 Período: Noturno
Ano: 2020
Série:2ª
Anual
horas
OBJETIVOS DO
- Preparar o aluno para reconhecer na administração uma busca pela eficiência,
CURSO
ética e empreendedorismo;
- Formar não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas para cultuar e praticar os
valores da cidadania;
- Desenvolver no aluno uma carga humanística de alto conteúdo ético, cultural e
intelectivo para as ciências – humanas ou não – que lhe são correlatas;
- Preparar o aluno para as especificidades do problema contemporâneo da
administração;
- Oferecer meios para a constituição de um raciocínio crítico apto a
compreender, discernir, analisar, encaminhar e resolver as questões e os
problemas específicos do mundo organizacional;
Proporcionar ao aluno a capacidade de comunicação no espaço empre
sarial, como forma de torná-lo profissionalmente capaz de desenvolver suas
atividades com autonomia e responsabilidade;
- Preparar para as carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos
da atividade e para o empreendedorismo.
EMENTA
Função Quadrática, Função Receita e Lucro Quadráticas, Função Polinomial,
Função Racional, Função Potência, Função Exponencial - Modelo de
Crescimento Exponencial, Logaritmos e Juros Compostos.
OBJETIVOS DE
Contribuir para a formação de um profissional de administração que, bem
APRENDIZAGEM
fundamentado, desenvolva conhecimentos, habilidades e atitudes que o
possibilite a atuar de forma crítica e reflexiva a obter soluções para as empresas,
levando em consideração principalmente os seres humanos.
HABILIDADES E
A Lei 9.131, sancionada em 24/11/95, deu nova redação ao Art. 9º, § 2º, alínea
COMPETÊNCIAS
“c”, da então LDB 4.024/61
Art. 4º. O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar
estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em
diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo
sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressandose de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e
sociais;
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da
experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação
profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional
adaptável. VII
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e
administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais,
estratégicos e operacionais.
CONTRIBUIÇÃO
- Formação de profissionais com perfil adequado para exercer carreira, com
PARA PERFIL DO
capacidade a se transformarem em líderes nas organizações.
EGRESSO
- Desenvolver uma capacidade para fazer uma análise clara de solução de
51 | Página

UNIFIPA 2020 – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 2

CONTEÚDO

METODOLOGIA DE
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AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES
ARTICULAÇÃO P/
OUTRAS DISCIPLINAS

problemas e uma visão geral do campo de administração de empresas.
- As expectativas mínimas para o perfil do aluno egresso estão explicitadas nos
Objetivos de Aprendizagem do Curso (ver seção “Objetivos de Aprendizagem”).
- Esperar que este perfil do egresso permita uma fácil e rápida inserção no
mercado de trabalho, em organizações de todos os tipos e portes;
a progressão sustentada nas carreiras nas empresas, com base em crescentes –
Formar lideres com sólidas possibilidades de sucesso de empreendimentos
próprios.
I - Funções.
Função Receita e Lucro Quadráticas.
Função Polinomial.
Função Racional.
Função Potência.
Função Exponencial – Modelo de Crescimento Exponencial.
Juros Compostos.
- Aulas expositivas complementadas por farta exemplificação;
- Uso de metodologias estratégias que promovam a participação ativa do aluno
e constante treinamento na resolução de problemas.
- O processo de avaliação bimestral será coerente e centrado com os
conhecimentos, habilidades e atitudes esperadas na aprendizagem dos alunos
em função dos objetivos da disciplina.
- Avaliação individual com nota máxima 10,0 (dez) pontos, formada por
questões objetivas e/ou dissertativas.
- Atividades práticas como: trabalhos e participação em sala de aula também
terão o seu peso somado na prova.
MORETTIN, A. P.; HAZZAN, S.; BUSSAB, W. Cálculo: funções de uma e várias
variáveis. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA. Matemática: para os cursos de economia,
administração e ciências contábeis. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2010. v.1.
VERAS, Lília Ladeira. Matemática aplicada à economia: síntese da teoria, mais
de 300 exercícios resolvidos e propostos com respostas. 3.ed. São Paulo: Atlas,
2009.
CYSNE, R. P.; MOREIRA, H. A. Curso de matemática para economistas. São
Paulo: Atlas, 1997.
HARIKI, S.; OSCAR, J.A. Matemática aplicada: administração, economia,
contabilidade. São Paulo: Saraiva, 1999.
LEITHOLD, L. Matemática aplicada à economia e administração. São Paulo:
Harbra, 1988.
SILVA, F. C. M. ; ABRÃO M. Matemática para decisões administrativas. São
Paulo: Atlas, 2007.
WEBER, J. E. Matemática para economia e administração. 2.ed. São Paulo:
Harbra, 1986.
WILLAMS K. Matemática moderna aplicada à empresa. Rio de Janeiro: Fórum,
1973.
https://administradores.com.br/
https://www.facebook.com/portaladministradores/
-Será realizada atividade de interdisciplinaridade nas disciplinas: Informática,
Comunicação Empresarial, Contabilidade Empresarial e Economia.
-Os tópicos abordados e correlacionados com a disciplina de Matemática
Aplicada foram: Tecnologia da Informação: Uso do EXCEL na resolução de
operações envolvendo funções: polinomiais, racionais, potência e exponenciais
com representação e interpretação gráfica (discussões).
Economia Internacional e Comercio Exterior: Descrição dos aspectos
matemáticos envolvidos nos seguintes tópicos: Função exponencial – modelo de
crescimento exponencial, logaritmos.
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Tal articulação interdisciplinar se efetiva no expressivo domínio e quantificações
de informações, que viabilizem aos administradores o cumprimento de seus
encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de
sua gestão perante à sociedade, gerando também informações para a tomada
de decisão, organização de atitudes e construção de valores orientados para a
cidadania”.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto
Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes
do seu próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos
fenômenos sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Prof. Me. André Luiz Franco
Disciplina: Contabilidade Empresarial
Semestral/Anual: Anual

Carga horária: 72h

OBJETIVOS DO CURSO

Desenvolver no aluno a habilidade em coordenar a função Contábil com informações
práticas que aumentarão seu interesse pelo assunto, futuros Administradores de
Empresas, com ênfase na interpretação e análise dos relatórios contábeis, utilizando
demonstrações matemáticas e estudos de casos.

EMENTA

A Contabilidade e o Contador. Relatórios Contábeis. Balanço Patrimonial. Grupos de
Contas. Aspectos sobre situação financeira e situação econômica. Regimes de
Contabilidade. Escrituração. Contabilidade por balanços sucessivos. Balancete para
apuração do resultado e levantamento do balanço. Demonstração de Lucros e
Prejuízos acumulados e mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração de origens e
aplicações de recursos. Notas explicativas do Balanço Patrimonial.
Objetivos Gerais:
O aluno compreenderá os significados da função controladora da Contabilidade e das
peças contábeis, sua aplicação prática, a formação e a gestão do Patrimônio das
empresas conforme Lei 6404/76 dentro dos Princípios e Convenções Contábeis.
Habilidades
Capacidade para elaborar o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do
Exercício, e Demonstração do Fluxo de Caixa. Deverá demonstrar a compreensão do
todo de modo integrado e sistêmico, bem como suas relações com o ambiente externo
tendo uma visão organizacional do todo e do sistema em que está inserido. Ver
também as possíveis conexões e integrações com as demais áreas de uma organização,
bem como suas pessoas, seus recursos e mercados. Ter uma visão ética dos negócios
contábeis, capacidade de trabalhar em equipe em prol de objetivos comuns, operarem
com valores, formulações matemáticas, expressando-se de modo crítico e criativo
estabelecendo o uso de critérios e padrões para determinar conclusões contábeis
corretas.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 2

Capacidade para analisar uma Demonstração Contábil através de novas informações
práticas, conforme o aprendizado do conteúdo das aulas, de acordo com a Lei 6404/76
com relação ao universo Contábil identificando os obstáculos a serem superados ou os
problemas a serem resolvidos para realizar um balanço patrimonial e sua análise
contábil, respeitando princípios legais e éticos, optando pela melhor estratégia,
pesando suas oportunidades e riscos para a Organização.
CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

A disciplina de Contabilidade Empresarial, contribui para a formação do profissional
capaz de compreender questões científicas, técnicas, sociais e econômica no âmbito da
Contabilidade Empresarial bem como aptidão no gerenciamento
quantitativo/qualitativo e no processo de tomada de decisão.
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CONTEÚDO

1 – Contabilidade
– Introdução
– História da Contabilidade
- Objetivos da Contabilidade.
- Evolução da contabilidade.
– Usuários da Contabilidade
– Método de Partida Dobrada
2 - Relatório Contábil
2.1 - Introdução.
2.2 - Relatório contábil e seus objetivos.
2.3 - Relatórios contábeis obrigatórios e não obrigatórios.
2.4 - Balanço Patrimonial.
- Requisitos do balanço patrimonial.
3 - Regime de Contabilidade
3.1 - Princípios contábeis concernentes à apuração do resultado.
3.2 - Regime de caixa e competência.
4 - Balanço Patrimonial
4.1 - Ativo Circulante e Não circulante.
4.2 - Principais deduções do Ativo.
4.3 - Passivo exigível,
4.4 - Circulante e Longo prazo.
4.5 - Patrimônio líquido.
4.6 - Capital social. Integralizado e a Integralizar.
4.7 - Reservas.
- Lucros ou prejuízos acumulados.
- Deduções do patrimônio líquido.
5 - Demonstrações Contábeis
5.1 - Demonstração do Resultado do Exercício
5.2 - Demonstrações de lucros ou prejuízos acumulados.
- Demonstração de Fluxo de Caixa
– Notas Explicativas
6 - Balancete e Apuração do Resultado
- Balancete de verificação.
- Apuração do resultado do exercício.
- Levantamento do balanço patrimonial.

METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Ambientes Virtuais de Aprendizagem
- Estudos Dirigidos
- Aulas teóricas expositivas ilustradas com projeção multimídia.
- Leituras recomendadas
- Estudos de Caso
- Provas teóricas compostas de questões dissertativas e de múltipla escolha
- Trabalhos
- Seminários
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRUNI, Adriano Leal; FAMA, Rubens. Contabilidade empresarial. São Paulo: Atlas,
2006.
IUDÍCIBUS, Sérgio. Contabilidade comercial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
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BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MARION, José Carlos. Contabilidade básica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
RIBEIRO, Maisa de Sousa. Contabilidade ambiental. São Paulo: Saraiva, 2008.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica fácil. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade intermediária. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade avançada. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e tem
os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento crítico-reflexivo, de
modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos relevantes aos
discentes, enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes de sua inserção em
uma sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no universo do trabalho
e na vida acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se efetiva na apuração do
resultado econômico e financeiro e analise e interpretação da situação patrimonial do
negócio.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto
Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do seu
próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos fenômenos
sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Profª. Ma. Eunice Aparecida de Aguiar Alonso
Disciplina: Comunicação Empresarial I
Semestral/Anual:
Carga Horária:
Período: noturno
Ano: 2020
Série: 1ª
Anual
72h
OBJETIVOS DO CURSO Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de:
- Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos, nas
diferentes linguagens, para fazer escolhas fundamentadas em função de
interesses pessoais e coletivos.
- Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir
criticamente discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais,
sonoras, gestuais).
- Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos,
para a compreensão e produção de textos e discursos no contexto empresarial.
EMENTA

Comunicação: o processo de comunicação, formas de comunicação humana,
comunicação organizacional. Gramática. Estudo do Texto. Leitura. Produção
textual: mecanismos de adequação, clareza, coesão e coerência dos textos.
Redação empresarial: comunicação interna, redação administrativa, técnicas
de comunicação.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

O aluno deverá desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes que
possibilitem:
- Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura/ escuta, com suas
condições de produção e seu contexto sócio histórico de circulação.
- Refletir sobre os mecanismos discursivos que constituem o texto escrito.
- Demonstrar domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa em
produções escritas.
- Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos,
para a compreensão e produção de diversos textos correspondência comercial
e oficial.

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

I - Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar
estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em
diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;
II - Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações
interpessoais ou intergrupais;
IV - Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressandose de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e
sociais;
VI - Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da
experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação
profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional
adaptável.

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

O estudo da linguagem proporcionará ao egresso experiências que contribuam
para a ampliação dos letramentos, de forma a possibilitar a participação
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significativa e crítica nas diversas práticas organizacionais e sociais
permeadas/constituídas pela oralidade, pela escrita e por outras linguagens.
O profissional possibilitará ao profissional transmitir e expressar, verbalmente
e por escrito, ideias, conceitos ou informações de maneira clara e adequada
para cada tipo de situação comunicativa; expor ideias em discussões, tanto em
grupos pequenos quanto grandes;
elaborar documentos escritos com clareza e argumentação sólida; o estruturar
uma apresentação de forma clara, objetiva e organizada, a partir da adequada
estruturação do raciocínio e com linguagem adequada a determinado contexto
organizacional ou social.
CONTEÚDO

I. Comunicação
1. O processo de comunicação
2. Formas de comunicação
2.1 Comunicação intrapessoal
2.2 Comunicação interpessoal
2.3 Comunicação grupal
2.4 Comunicação organizacional
2.5 Comunicação social
2.6 Comunicação em linguagem verbal e não-verbal
II. Gramática
1. Concordância Verbal
2. Concordância Nominal
3. Colocação Pronominal
4. Emprego dos Pronomes de Tratamento
5. Acentuação
6. Emprego da Crase
III. Estudo do Texto
1. Leitura, interpretação e análise de textos que abordem questões
contemporâneas envolvendo temas de caráter social, ético, ecológico e
ambientais.
2. Mecanismos linguísticos de articulação entre as ideias
3. Tipologias textuais:
3.1. Textos Narrativos
3.2. Descritivos
3.3. Textos Dissertativos
3.4. Textos jornalísticos
3.5. Propagandas
3.6. Poemas e músicas
IV. Redação Empresarial
1. Eficácia na Redação Comercial
2. Requerimento e abaixo-assinado
3. Ofício
4. Atestado
5. Carta comercial
6. Memorando
7. Mensagens eletrônicas

METODOLOGIAS DE
ENSINO

A metodologia será diversificada a cada momento do processo ensinoaprendizagem baseada na ação-reflexão-ação, com foco nas metodologias
ativas, utilizando-se da tecnologia da informação e comunicação. Nas aulas
serão utilizados os procedimentos ou estratégias didáticas mais eficientes na
orientação da construção do saber, para que determinados objetivos sejam
alcançados, tais como: aulas expositivo-dialogadas; aprendizado baseado em
problemas (Estudo de Caso); trabalhos em grupo; trabalhos individuais;
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CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

estudos dirigidos em sala de aula; leitura e interpretação de textos técnicos;
seminários; oficinas; prática de laboratórios. Será priorizada a metodologia em
espiral, na qual a partir de textos, intertextos, oficinas de trabalho ou outros
recursos didáticos, os assuntos são discutidos várias vezes, em momentos
diferentes e sob óticas diferentes, mas a cada retorno ao assunto, incorpora-se
mais e consegue-se maior clareza e aprofundamento do saber, do saber-fazer,
contextualização histórica e desenvolvimento cultural.
Os alunos serão avaliados por meio de prova bimestral, contendo questões
objetivas e dissertativas, no valor de até 7 pontos e atividades desenvolvidas ao
longo do bimestre, no valor de até 3 pontos: produção escrita, seminário;
análise de textos, resolução de exercícios de análise e aplicação de conceitos.
CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa.
3ed. São Paulo: Scipione, 2010.
MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnica de comunicação criativa. 20.
ed. São Paulo: Atlas, 2010.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação.
5. ed. São Paulo: Ática, 2010.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. São Paulo: Nacional, 2000
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e
redação. 17. ed. São Paulo: Ática, 2007.
GOLD, Miriam. Redação empresarial: escrevendo com sucesso na era da
globalização. São Paulo: Makron Books, 2002.
GRION, L. Como redigir documentos empresariais. São Paulo: Edícta, 2003
MEDEIROS, João Bosco. Redação empresarial. São Paulo: Atlas, 2001.

LEITURAS
COMPLEMENTARES

FARACO, Carlos Alberto; MANDRYK, David. Língua Portuguesa: prática de
redação para estudantes universitários. 12. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2008.
WEG, Rosana Morais; JESUS, Virgínia Antunes de. A língua como expressão e
criação. São Paulo: Contexto, 2011.
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso
e tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento críticoreflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos
relevantes aos discentes, enquanto cidadãos e futuros profissionais,
conscientes de sua inserção em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que
se manifestam no universo do trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação
interdisciplinar se efetiva no desenvolvimento da linguagem como forma ou
processo de interação e suas manifestações como fontes de legitimação de
convenções e condutas sociais.

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: ADMINISTRAÇÃO
Professora: Prof. Me. Paulo Roberto Vieira Marques
Disciplina: Administração de Recursos Materiais I
Semestral/Anual:
Semestral
OBJETIVOS DO CURSO

EMENTA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

Carga horária: 36h

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 2ª

Sob a perspectiva de cumprir as premissas lançadas em sua missão institucional,
promovendo um entrelaçamento entre o ensino, a pesquisa, a extensão e o
exercício profissional futuro, o Curso de Administração objetiva: preparar o aluno
para reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e
empreendedorismo, formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas
para cultuar e praticar os valores da cidadania; desenvolver no aluno uma carga
humanística de alto conteúdo ético, cultural e intelectivo para as ciências –
humanas ou não – que lhe são correlatas; preparar o aluno para as especificidades
do problema contemporâneo da administração, oferecendo meios para a
constituição de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir, analisar,
encaminhar e resolver as questões e os problemas específicos do mundo
organizacional; oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no espaço
empresarial, como forma de torná-lo profissionalmente capaz de desenvolver
suas atividades com autonomia e responsabilidade; preparar o aluno para as
carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da atividade e para o
empreendedorismo.
Conhecer as origens e desenvolvimento da Administração de Recursos Materiais e
Patrimoniais; estruturas organizacionais de Administração de Materiais;
Classificação, Especificação e Codificação de Materiais; Processo de compras.
Objetivos Gerais: Propiciar ao discente, competências que o tornem apto a
administrar os diversos porte de organizações, nos diversos os segmentos de
mercado, no que se refere as atividades específicas de Recursos Materiais e
Patrimoniais, interagindo com as demais áreas empresariais.
Objetivos específicos: - Pesquisar e organizar dados que contribuam na elaboração
do sistema integrado de informações e do desempenho organizacional
- Organizar os recursos humanos disponíveis
- Processar e padronizar a classificação, especificação, o plano de codificação e a
documentação de materiais.
- Coletar e sistematizar dados estatísticos para a elaboração do plano de compras
- Sistematizar, organizar e negociar bases de fornecimento e elaborar relatórios de
avaliação de fornecedores.
- Leitura, interpretação de texto.
- Planejamento e elaboração de recursos materiais e patrimoniais.
- Conhecer e compreender as diversas fases da disciplina, correlacionando-as com
os fatores externos que influenciam no ambiente dos negócios.
- Compreender a importância da integração dos fluxos de informações e do
Planejamento estratégico
- Identificar e implementar a estrutura organizacional caracterizando os recursos
humanos disponíveis
- Identificar, compreender e implementar os indicadores de desempenho das
diversas atividades
- Identificar a importância e definir a Classificação, Especificação e Codificação de
Materiais e
Recursos Patrimoniais
- Definir a cadeia de suprimentos e as melhores oportunidades de aquisição para a
organização
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CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

Ter capacidade e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas,
sociais e econômicas da produção, e de seu gerenciamento, observados níveis
graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver
gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas
informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade
contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes, nos vários
segmentos do campo de atuação do administrador, principalmente no
administração de recursos materiais e patrimoniais.
Recursos Materiais e Patrimoniais- Origem e desenvolvimento da Administração de
Materiais e Recursos.
Especificação de Materiais – definição, normalização, padronização.
Codificação de Materiais – conceito, tipos de codificação,
Classificação de Materiais - conceito, tipos de classificação.
Processo de Compras - cadeia de suprimentos, desenvolvimento de fornecedores,
planejamento e programação de compras, fluxo de documentação, pós-compra.
As aulas serão ministradas com exposição dos temas a serem abordados, utilizando
os recursos existentes, respeitando e aproveitando as experiências de cada um
sobre o tema, conduzindo-os a troca de conhecimento através de trabalhos
desenvolvidos em grupo em sala de aula. Pesquisas em sites específicos e oficiais,
exposição e apresentação das pesquisas em sala.
Provas bimestrais, teóricas, compostas de questões dissertativas (40%) e de
múltipla escolha (60%) contendo enunciados descritivos em cada questão, com
nota atribuída de (7,0), sendo a diferença para (10,0) através de trabalhos
individuais ou em grupo, apresentação de seminários e pesquisas, podendo a
quantidade de trabalhos desenvolvidos ter flexibilidade na nota das provas teóricas.
Ex. 7 prova teórica + 3 trabalhos= 10; 8 prova teórica + 2 trabalhos=10; 9 prova
teórica +1 trabalho=10. Essa flexibilidade é em virtude das oportunidades de
elaboração de trabalhos no bimestre.
DIAS, M. A. P. Administração de materiais: princípios, conceitos e gestão. 6.ed. São
Paulo: Atlas, 2010.
MARTINS, P. G.; ALT, P. R. C. Administração de materiais e recursos patrimoniais.
3.ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
VIANA, J. J. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo: Atlas, 2010.
ARNOLD, J. R.T. Administração de materiais: uma introdução. São paulo: Atlas,
1999.
CHING, H. Y. Gestão de estoques na cadeia logística integrada, Supply Chain. 2.ed.
São Paulo: Atlas, 2010.
CHIAVENATO¸I. Administração de materiais: uma abordagem introdutória. Rio de
Janeiro: Campus-Elieser, 2005
DIAS, M.; COSTA, R. F. Manual do comprador: conceitos, técnicas e práticas
indispensáveis em um departamento de compras. 3. ed. rev. ampl. São Paulo:
Edicta, 2003.
WANKE, P. Gestão de estoques na cadeia de suprimentos: decisões e modelos
quantitativos. São Paulo: Atlas, 2003.
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e
tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento críticoreflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos
relevantes aos discentes, enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes de
sua inserção em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no
universo do trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se
efetiva ao propiciar ao discente, competências que o tornem apto a administrar os
diversos porte de organizações, nos diversos os segmentos de mercado, no que se
refere as atividades específicas de Recursos Materiais e Patrimoniais, interagindo
com as demais áreas empresariais.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto
Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do
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seu próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos
fenômenos sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professor: Profª. Me. Marcos Venicio Braz de Assis
Disciplina: Estágio Supervisionado
Semestral/Anual: Anual

Carga horária: 36h

OBJETIVOS DO CURSO

- preparar o aluno para reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e
empreendedorismo, formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas para cultuar e
praticar os valores da cidadania;
- desenvolver no aluno uma carga humanística de alto conteúdo ético, cultural e intelectivo
para as ciências – humanas ou não – que lhe são correlatas; preparar o aluno para as
especificidades do problema contemporâneo da administração, oferecendo meios para a
constituição de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir, analisar, encaminhar e
resolver as questões e os problemas específicos do mundo organizacional;
- oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no espaço empresarial, como
forma de torná-lo profissionalmente capaz de desenvolver suas atividades com autonomia e
responsabilidade;
- preparar o aluno para as carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da
atividade e para o empreendedorismo.
Estudo breve das diversas áreas de uma empresa e a correlação entre elas; Análise de
problema e tomada de decisão; Estudo de caso; Técnicas para Elaboração da Problematização
de uma Empresa; Trabalho em equipe; Definição de Diagnóstico Empresarial; Análise de Perfil
de Empresas; Empreendedorismo; Ética e Profissionalismo na Atividade de Estágio Acadêmico;
Orientação para Pesquisa bibliográfica.
Objetivos Gerais:
- Qualificar os discentes para seleção da área e tema de pesquisa de estágio, orientar os alunos
quanto ao desenvolvimento do estágio nas empresas conveniadas; Orientá-los para que
possam explorar os conhecimentos necessários das práticas empresariais e realizar uma
análise teórico-empírica do mundo empresarial;
- Auxiliá-los na escolha da empresa e da área a ser pesquisada, e também na elaboração do
mapeamento da empresa em questão.

EMENTA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 2

Objetivos Específicos:
- Orientar os alunos a selecionar empresa para realização de seu estágio
- Saber se posicionar perante as áreas de direção da empresa a fim de buscar as informações
relativas ao seu projeto de pesquisa.
- Elaborar mapeamento da empresa de acordo com o modelo apresentado.
- Analisar a eficácia do negócio da empresa.
- Preparar-se para pesquisar e escrever o seu trabalho de curso e conclusão de estágio.
Habilidades:
Desenvolver nos acadêmico as habilidades de negociação; análise crítica de um problema
empresarial; identificação de um problema potencial; elaboração de diagnóstico empresarial;
habilidade para redação de casos empresariais; habilidades para trabalho em equipe; gestão
de reuniões empresariais.
Competências:
- atuar como líderes com visão globalizada do processo empresarial;
- possibilitar ao aluno a visão crítica na elaboração da problematização empresarial;
- desenvolver no aluno a capacidade de elaborar um diagnóstico empresarial.
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e tem os
Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento crítico-reflexivo, de modo a
permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos relevantes aos discentes, enquanto
cidadãos e futuros profissionais, conscientes de sua inserção em uma sociedade multicultural e
pluriétnica, que se manifestam no universo do trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação
interdisciplinar se efetiva uma vez que as atividades de estágio permite ao aluno interação
direta com as diversas áreas da administração.
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CONTEÚDO

METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

- Atividades simuladas e estudos de casos envolvendo as diversas disciplinas do curso.
- Palestras que serão realizadas por profissionais de áreas específicas.
- Realização da escolha da área e tema para pesquisa de estágio.
- Pesquisa bibliográfica sobre a área escolhida pelos grupos de estágio.
- Seleção da empresa onde será realizado o estágio supervisionado.
- Diagnóstico da empresa e de cada uma de suas funções principais, abordando as principais
políticas e apresentando os principais dados sobre a empresa.
- Análise de problemas e tomada de decisão, discernindo a identificação do problema e sua
potencialidade; avaliar alternativas a fim de aplicá-las corretamente; diferenciar os tipos de
alternativas e suas possíveis soluções.
- Avaliar os resultados das alternativas implantadas na pesquisa de estágio.
- Ambientes Virtuais de Aprendizagem
- Estudos Dirigidos
- Aulas teóricas expositivas ilustradas com projeção multimídia.
- Leituras recomendadas
- Estudos de Caso
- Elaboração de Relatório de Estágio (Modelo 3)
- Provas teóricas compostas de questões dissertativas (70%) e de múltipla escolha (30%)
contendo enunciados descritivos em cada questão, com peso de 80% a 90%.
- Trabalhos são desenvolvidos em sala de aula com peso de 10% a 20% do total da média
bimestral.
ECO, U. Como se faz uma tese. 23. ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.
MÜLLER, M. S. ; CORNELSEN, J. M. Normas e padrões para teses, dissertações e monografias.
6.ed. atual. Londrina: Eduel, 2007.
ROBBINS, S. P.; JUDGE, T. A.; SOBRAL, F. Comportamento organizacional. 14. ed .São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2011.
BARROS, A.J. da S. ; LEHFELD, N.A.S. Fundamentos de metodologia científica. 3.ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2007.
CARAVANTES, G.R., PANNO, C.C., KLOECKNER, M. C. Administração: teorias e processos. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
MARCONI, M. de A. ; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de
pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados.
7.ed. São Paulo: Atlas, 2009.
MOTTA, F.C. P. ; VASCONCELOS, I. F. Gouveia de.Teoria geral da administração.3.ed. São
Paulo: Cengage Learning, 2010.
ROESCH, S. M. A. Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia para estágios,
trabalhos de conclusão, dissertações e estudos de caso. 3.ed.. São Paulo: Atlas, 2015.
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e tem os
Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento crítico-reflexivo, de modo a
permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos relevantes aos discentes, enquanto
cidadãos e futuros profissionais, conscientes de sua inserção em uma sociedade multicultural e
pluriétnica, que se manifestam no universo do trabalho e na vida acadêmica. A observação das
oportunidades de negócio com características empreendedoras são inerentes ao perfil do
administrador, que necessita desenvolver-se de maneira inovadora e criativa, sendo assim, a
interdisciplinaridade se efetivas também na participação no Projeto Empreendedorismo:
Desenvolvimento de um Plano de Negócios. Desse modo, criam-se as condições para que os
discentes atuem como agentes do seu próprio conhecimento, ampliando a compreensão
interdisciplinar dos fenômenos sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professor: Prof. Me. Willian Delfino
Disciplina: Legislação Trabalhista e Previdenciária
Semestral/Anual:
Semestral
OBJETIVOS DO CURSO

EMENTA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

Carga horária: 36h

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 2

Identificar e interpretar a matéria com entrelace na ciência da administração.
Analisar a legislação com intuito de verificar a existência de sua subsunção aos
princípios do direito do trabalho e previdenciário. Identificar casos concretos
reais ou hipotéticos que denotem contrariedade à Constituição, mas que
poderão ser solucionados por meio do trabalho dos administradores.
Identificar, interpretar, analisar e contrapor os casos práticos sobre a ciência
do direito com enfoque para o administrador
Oferecer ao corpo discente um panorama sobre os critérios legais adotados
para a distribuição da justiça e das funções dos vários órgãos jurisdicionados.
A evolução histórica do direito do trabalho no Brasil;
A C.L.T e Constituição Federal de 1988;
Conceitos de empregador e empregado;
Jornada de trabalho normal e parcial;
Cálculos de verbas rescisórias, de horas extras, adicional noturnos e horas
reduzidas, reflexos de verbas em 13º salário, férias + 1/3, FGTS + 40%, DSR e
aviso prévio, adicional de insalubridade e periculosidade;
Passivo trabalhista;
Rescisão contratual indireta, por justa causa e sem justa causa.
Terceirização.
Fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS
Previdência Social
Previdência privada ou complementar
OBJETIVOS GERAIS
Proporcionar ao aluno conhecimentos básicos de práticas trabalhistas e
previdenciária, e estimular o aluno a equacionar problemas trabalhistas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Propiciar ao aluno a capacidade de desenvolver práticas trabalhistas e
previdenciária, no sentido de evitar passivo trabalhistas e de ordem
previdenciária, evitando assim maior custo para a organização. Expor
procedimentos de práticas trabalhistas e previdenciária fazendo com que o
aluno desenvolva tais atividades, base a legislação vigente, dando suporte
técnico para a diretoria com relação a tomada de decisões.
Desenvolver nos alunos habilidades de leitura e interpretação de leis
trabalhistas e previdenciária, utilização de raciocínio jurídico, julgamento e
tomada de decisão em razão de apuração de verbas e contribuições de ordem
social.
Fazer com que o aluno atue base a formação humanística, técnico-jurídica,
senso ético profissional, capacidade de desenvolver regras e fórmulas, visão
atualizada das leis e jurisprudências trabalhistas e previdenciárias. Compete
ainda ao curso, capacitar os profissionais para que atuem a nível de supervisão
no Departamento de Pessoal.
A transmissão do conteúdo da presente disciplina, através das aulas
ministradas, possibilita formação geral e humana, de forma prática, com
capacidade de análise e articulação de conceitos e argumentos, de
interpretação dos valores jurídicos dos entes envolvidos na valoração dos
fenômenos sociais ligados ao processo como forma de materializar a
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CONTEÚDO

METODOLOGIA DE ENSINO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES

administração como meio de pacificação em sociedade, aliada a uma postura
de reflexão, além de uma visão crítica que alicerça a capacidade de trabalho
em equipe, para fomentar a aptidão para a aprendizagem no dia-a-dia
profissional, além da qualificação para a vida e o desenvolvimento da
cidadania.
Evolução histórica do direto do trabalho no Brasil;
A Constituição Federal;
A C.L.T.
Definições de empregado e empregador;
Terceirização;
Nulidade de contratos e direitos unilaterais;
Cálculos de férias, 13º salário, insalubridade e periculosidade;
Horas extras normais e feriadas;
Reflexos de horas e adicionais nas férias, 13º salário, DSR, e FGTS mais 40% e
aviso prévio;
Adicional noturno e hora reduzida;
Horas “in itinere”
Tipos de rescisões contratuais;
Jornada de trabalho normal e parcial;
O FGTS – finalidade, os depósitos e as possibilidades de saque;
A Previdência Social – sua finalidade, características, contribuições e as
diversas formas de aposentadoria.
Serão ministradas aulas expositivas nas quais os discentes serão estimulados a
realizar as atividades propostas durante o semestre, assumindo-se como
sujeito de seu conhecimento para confirmar as habilidades e competências
assumidas.
Assim, os conteúdos específicos também serão assimilados por meio de
atividades práticas que envolvam, notadamente, o aprendizado por meio de
ensino jurídico participativo, sendo que tais atividades serão realizadas
individualmente ou em grupo e envolverão a busca de literatura pertinente,
leitura, reflexão, para posterior debate, seminário, atividade simulada dentre
outras atividades em que o discente assume seu papel participativo em sala de
aula. Provas individuais (com ou sem consulta) além de Trabalhos e seminários
em grupo ou realizados individualmente.
Prova escrita individual sem consulta:
Trabalhos e seminários em grupo ou realizados individualmente:
Entrega de trabalhos escritos, tais como peça processual ou parecer jurídico
que foram previamente apresentados oralmente em sala de aula;
Resolução de questões discursivas e objetivas sobre toda a temática
apresentada em cada bimestre sem prejuízo da avaliação a ser aplicada e que é
previamente agendada pela Instituição.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de
outubro de 1988. 30.ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho. Eduardo
Carrion. 35.ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
HORVATH JÚNIOR, Miguel. Direito previdenciário. 9. ed. São Paulo: Quartier
Latin do Brasil, 2011.
ALENCAR, H. A. Benefícios previdenciários. 4. ed. São Paulo: LEUD, 2009.
BALERA, Wagner. Sistema de Seguridade Social. 4. ed. São Paulo: Ltr, 2016.
BRASIL. CLT; CPC; Legislação Previdenciária e Constituição Federal (4 em 1). 6.
ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
OLIVEIRA, Aristeu de. Prática trabalhista e previdenciária: enfoque
constitucional. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2004.
SERSON, José. Curso de rotinas trabalhistas. 19.ed. São Paulo: LTr, 1982 .
PINTO, Antonio L. de Toledo, WINDT, Márcia C.V. dos Santos , CÉSPEDES, Livia
(Colab.). 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
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ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso
e tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento
crítico-reflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de
conhecimentos relevantes aos discentes, enquanto cidadãos e futuros
profissionais, conscientes de sua inserção em uma sociedade multicultural e
pluriétnica, que se manifestam no universo do trabalho e na vida acadêmica.
Tal articulação interdisciplinar se efetiva “no estímulo às práticas de linguagem
e à reflexão sobre temas da contemporaneidade, que subjazem a todas as
atividades propostas para ensino, pesquisa e extensão”.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Profª. Ms. Marcos Venicio Braz de Assis
Disciplina: Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Negócios
Semestral/Anual: Anual

Carga horária: 36h

OBJETIVOS DO CURSO

- preparar o aluno para reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e
empreendedorismo, formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas para cultuar e
praticar os valores da cidadania;
- desenvolver no aluno uma carga humanística de alto conteúdo ético, cultural e intelectivo
para as ciências – humanas ou não – que lhe são correlatas; preparar o aluno para as
especificidades do problema contemporâneo da administração, oferecendo meios para a
constituição de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir, analisar, encaminhar e
resolver as questões e os problemas específicos do mundo organizacional;
- oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no espaço empresarial, como
forma de torná-lo profissionalmente capaz de desenvolver suas atividades com autonomia e
responsabilidade;
- preparar o aluno para as carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da
atividade e para o empreendedorismo.
Atitudes empreendedoras. Empresas Inovadoras. Mudanças nas relações de trabalho.
Identificação de Oportunidades de negócios. Entendimento do Processo de desenvolvimento
de novos negócios. Decisões sobre novos negócios. Tendências de Mercado. Desenvolvimento
de criatividade e modelos de negócios inovadores.

EMENTA

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 2

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

Objetivos Gerais:
- Proporcionar aos alunos o potencial do empreendedorismo e a possiblidade de
desenvolvimento de novas ideias e negócios inovadores.
- Identificar o comportamento empreendedor e desenvolver uma cultura de inovação em
modelos de negócios.
- Propiciar uma concepção de novos negócios e sua viabilidade.
Objetivos Específicos:
- Permitir a aplicação prática dos conceitos do empreendedorismo, através de análise das
tendências para novos negócios.
- Abordar questões relacionadas as dificuldades de empreender e desenvolver novas
oportunidades de negócios.
- Identificação das características de empreendedores que desenvolveram modelos de
negócios inovadores.

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

Habilidades:
- comunicação e expressão;
- raciocínio Lógico;
- raciocínio crítico e analítico;
- liderança;
- atuação de forma interativa;
- trabalho em equipe;
- estabelecimento de estratégias empresariais, com visão sistêmica;
- atuação com uma visão generalista das organizações;
- solucionar problemas administrativos, baseados em conceitos teóricos e experiências
práticas;
- atuação com ética e responsabilidade social.
Competências:
- atuar como líderes com visão globalizada do processo empresarial;
- atuar como empreendedores e gestores de seus próprios negócios;
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CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

A continuidade dos estudos sobre empreendedorismo são fundamentais no processo de
aprendizagem do curso de administração e propicia ao administrador a possibilidade de
entender o dinamismo do mercado a necessidade da busca pela criatividade e inovação no
universo corporativo, pois a competitividade acirrada exige cada vez mais a visão
empreendedora do administrador , principalmente no que concerna a identificação de novas
oportunidades de negócio.
ATITUDES EMPREENDEDORAS
Perfil Empreendedor
Proatividade
Criatividade
Perfil inovador
EMPRESAS INOVADORAS
Modelos de negócios inovadores
Startup
Cultura de inovação coorporativa
IDENTIFICANDO OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS
Criando oportunidades
Ferramentas para empreender
Tendências de mercado
Avaliação de risco da oportunidade
VIABILIDADE DE UM NOVO NEGÓCIO
Ações para o desenvolvimento e lançamento de novos negócios
Estudo de viabilidade de novos negócios
- Ambientes Virtuais de Aprendizagem
- Estudos Dirigidos
- Aulas teóricas expositivas ilustradas com projeção multimídia.
- Leituras recomendadas
- Estudos de Caso
- Provas teóricas compostas de questões dissertativas (70%) e de múltipla escolha (30%)
contendo enunciados descritivos em cada questão, com peso de 80% a 90%.
- Trabalhos são desenvolvidos em sala de aula com peso de 10% a 20% do total da média
bimestral.
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do
empreendedor de sucesso. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 6. ed.
Rio de Janeiro: Campus, 2016.
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing: a bíblia do marketing. 14.
ed. São Paulo: Prince Hall, 2012.
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São
Paulo: Saraiva, 2005.
GUSMÃO, Mônica. Lições de direito empresarial. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
KOTLER, Philip. Administração de marketing: A edição do novo milênio, 10ª ed. Prentice Hall,
São Paulo-SP: 2000.
MELO NETO, Francisco P. de; FROES, César. Empreendedorismo
social: a transição para a sociedade sustentável. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.
RAMOS, Fernando Henrique. Empreendedores: histórias de sucesso. São Paulo: Saraiva, 2005.
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e tem os
Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento crítico-reflexivo, de modo a
permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos relevantes aos discentes, enquanto
cidadãos e futuros profissionais, conscientes de sua inserção em uma sociedade multicultural e
pluriétnica, que se manifestam no universo do trabalho e na vida acadêmica. A observação das
oportunidades de negócio com características empreendedoras são inerentes ao perfil do
administrador, que necessita desenvolver-se de maneira inovadora e criativa, sendo assim, a
interdisciplinaridade se efetivas também na participação no Projeto Empreendedorismo:
Desenvolvimento de um Plano de Negócios. Desse modo, criam-se as condições para que os
discentes atuem como agentes do seu próprio conhecimento, ampliando a compreensão
interdisciplinar dos fenômenos sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Profª. Ma Cristiane Paschoa
Disciplina: Administração de Recursos Humanos II
Semestral/Anual: Anual

Carga horária: 72h/a

OBJETIVOS DO CURSO

Desenvolver no aluno a capacidade de supervisionar procedimentos de
suprimento e manutenção de pessoas envolvendo avaliação de desempenho;
administração de cargos e salários, gestão de carreiras, bem como conhecer as
tendências em gestão de pessoas nas diferentes realidades organizacionais.

EMENTA

Administração de Cargos e Salários. Programas de Benefícios. Práticas de
Avaliação de Desempenho. Desenvolvimento e Carreira. Funções e Sistemas
Administrativos. Tendências em Gestão de Pessoas.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

Transmitir ao aluno elementos indispensáveis para gerenciar sistemas de
restruturação e/ou implantação de uma administração de pessoal integrada e
melhor direcionada aos recursos humanos da empresa, objetivando sempre as
necessidades políticas de uma organização.
O aluno deverá ser capaz de compreender o funcionamento do setor de Recursos
Humanos, gerenciando ou supervisionando pessoas e processos ligados à gestão
de pessoas. Deverá ser capaz de atuar em diversas áreas, seja suprimento de
pessoas, manutenção e desenvolvimento. Deverá ainda ser capaz de planejar e
controlar atividades fins do Departamento de Recursos Humanos, visando
aumentar a produtividade, e os resultados das atividades.
Em razão do perfil generalista o egresso deverá estar apto para colaborar
efetivamente para o desenvolvimento das organizações num contexto em
contínua transformação, mediante uma atuação amparada em capacitação
técnica e comportamental, com senso ético e responsabilidade social. Deverá
estar capacitado para ser gerir organizações públicas ou privadas, apresentando
uma visão multidisciplinar e global das diversas situações com que se depara
(tomada de decisão), agir de modo crítico, criativo, polivalente, com
adaptabilidade e consciente da cidadania, com capacidade analítica de mercado e
conhecimento técnico e interpessoal para planejar, organizar e liderar as mais
variadas organizações dos setores industrial, comercial e de serviços, antecipando
e promovendo transformações.
Administração de cargos e salários. Surgimento e importância da Administração
de Cargos e Salários. Contribuição da área de CS para os demais sistemas de
Recursos Humanos. Análise e descrição de cargos: objetivos e métodos. Avaliação
de cargos e pesquisa salarial. Avaliação de desempenho. Avaliação convencional e
diferenciada. Definições, conceitos e finalidades. Implementação: pré-requisitos,
vantagens e desafios. Técnicas de implementação. Programas de benefícios.
Modalidades diversas. Benefícios flexíveis. Planos estratégicos e custos de
absorção. Programas de desenvolvimento e carreira. Avaliação e
desenvolvimento de carreira. Estrutura e implementação. Etapas e mapeamento.
Gestão de carreira em Y e W. Funções e sistemas administrativos. Rotinas de
departamento pessoal. Saúde e Segurança no Trabalho. Noções básicas, normas
regulamentadoras e aspectos legais. Tendências em Gestão de Pessoas.
Felicidade Organizacional. Gestão da Diversidade.
Aulas expositivas dialogadas,
Leitura e análise de textos indicados a partir da bibliografia selecionada,
Seminários,
Role playing,
Sala de aula invertida,
Debates,
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HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

METODOLOGIA DE
ENSINO

Período: noturno

Ano: 2019

Série: 3
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CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES

Análise de filmes, matérias de jornais e revistas
Provas teóricas compostas de questões dissertativas e de múltipla escolha
contendo enunciados descritivos em cada questão (70% da nota).
Trabalhos realizados em sala de aula, individuais e em grupo e seminários (30%
da nota)
ARAUJO, L.C.G de. Gestão de Pessoas: Estratégias e Integração Organizacional.
São Paulo: Altas, 2006. 428p.
CHIAVENATO, I. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 9.ed. São
Paulo: Elsevier, 2015.
PONTES, B. R. Administração de cargos e salários: carreiras e remuneração. 18.
ed. São Paulo: LTR, 2017.
CARRION, V. Comentários à consolidação das leis do trabalho. 41. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017.
CHIAVENATO, I. Remuneração, benefícios e relações de trabalho. 3. ed. São
Paulo: Atlas, 2003.
DUTRA, J. S. Administração de carreira. São Paulo: Atlas, 1996.
PONTES, B. R. Avaliação de desempenho: nova abordagem. São Paulo: LTR, 2005.
PONTES, B. R. Avaliação de desempenho: uma abordagem sistêmica. São Paulo:
LTR, 1989.
AGAPITO, PAULA RODRIGUES; POLIZZI FILHO, ANGELO; SIQUEIRA, MIRLENE
MARIA MATIAS. BEM-ESTAR NO TRABALHO E PERCEPÇÃO DE SUCESSO NA
CARREIRA COMO ANTECEDENTES DE INTENÇÃO DE ROTATIVIDADE. RAM, Rev.
Adm. Mackenzie, São Paulo , v. 16, n. 6, p. 71-93, dez. 2015 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S167869712015000600071&lng=pt&nrm=iso>. acessos
em 10 nov. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/167869712015/administracao.v16n6p71-93.
DUARTE, Márcia de Freitas; SILVA, André Luis. A reconstrução da carreira em
ambientes de trabalho em transformação. Organ. Soc., Salvador , v. 20, n. 67, p.
699-715, dez. 2013 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198492302013000400009&lng=pt&nrm=iso>. acessos
em 10 nov. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/S1984-92302013000400009.
FRANCA, Lucia Helena de Freitas Pinho; CARNEIRO, Verônica Lopes. Programas de
preparação para a aposentadoria: um estudo com trabalhadores mais velhos em
Resende (RJ). Rev. bras. geriatr. gerontol., Rio de Janeiro , v. 12, n. 3, p. 429447, dez. 2009 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180998232009000300429&lng=pt&nrm=iso>. acessos
em 10 nov. 2019. http://dx.doi.org/10.1590/1809-9823.2009.00010.

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

SILVA, Rodrigo Cunha da et al . Âncoras e valores sob diferentes perspectivas da
gestão de carreira. Rev. bras. gest. neg., São Paulo , v. 18, n. 59, p. 145162, jan. 2016 . Disponível em
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180648922016000100145&lng=pt&nrm=iso>. acessos
em 12 nov. 2019. http://dx.doi.org/10.7819/rbgn.v18i59.2260.
Os conteúdos abordados encontram-se inter-relacionados com os conteúdos
abordados nas disciplinas Teoria Geral da Administração I e II, Administração de
Recursos Humanos I, Legislação Trabalhista e previdenciária, Matemática e
Estatística. A presente disciplina também tem os Direitos Humanos como base
fundamental para o pensamento crítico-reflexivo, de modo a permitir aos
discentes a apropriação de conhecimentos relevantes enquanto cidadãos e
futuros profissionais, conscientes de sua inserção em uma sociedade
multicultural e pluriétnica, que se manifestam no universo do trabalho e na vida
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acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se efetiva “no pensar e repensar das
práticas organizacionais voltadas à gestão de pessoas. A interdisciplinaridade se
efetiva também na participação no Projeto Empreendedorismo: Desenvolvimento
de um Plano de Negócios. Desse modo, criam-se as condições para que os
discentes atuem como agentes do seu próprio conhecimento, ampliando a
compreensão interdisciplinar dos fenômenos sociais, econômicos, organizacionais
e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Profª. Me. Cleber Peres
Disciplina: Administração Mercadológica I
Semestral/Anual: Anual

Carga horária: 72 h

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 3

OBJETIVOS DO CURSO

Sob a perspectiva de cumprir as premissas lançadas em sua missão institucional,
promovendo um entrelaçamento entre o ensino, a pesquisa, a extensão e o
exercício profissional futuro, o Curso de Administração objetiva: preparar o aluno
para reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e
empreendedorismo, formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas
para cultuar e praticar os valores da cidadania; desenvolver no aluno uma carga
humanística de alto conteúdo ético, cultural e intelectivo para as ciências –
humanas ou não – que lhe são correlatas; preparar o aluno para as
especificidades do problema contemporâneo da administração, oferecendo meios
para a constituição de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir,
analisar, encaminhar e resolver as questões e os problemas específicos do mundo
organizacional; oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no
espaço empresarial, como forma de torná-lo profissionalmente capaz de
desenvolver suas atividades com autonomia e responsabilidade; preparar o aluno
para as carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da atividade
e para o empreendedorismo.

EMENTA

Conceitos centrais em marketing, o mercado consumidor, suas necessidades e
desejos e gestão do relacionamento, operacionalização do sistema de marketing,
ambiente de marketing e sistemas de marketing.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

A disciplina tem por objetivo geral proporcionar aos alunos uma visão geral
teórico-prática do marketing na contemporaneidade e o seu papel no
desenvolvimento das empresas apresentando os principais conceitos, funções,
variáveis, ferramentas e técnicas concernentes a essa área do conhecimento
empresarial, de modo a fornecer aos graduandos as bases para a realização de
ações de marketing em organizações.
Em âmbitos específicos, a disciplina pretende permitir que o aluno:
Entender e definir Marketing e seus conceitos centrais e discutir seu papel na
economia; Identificar os objetivos do sistema de marketing; Entender o mercado
consumidor suas necessidades e desejos e a gestão do relacionamento;
Demonstrar a estrutura do marketing e suas utilizações nos vários tipos de
organização; Compreender o mercado consumidor e seu comportamento no
momento da compra; Reconhecer os fatores que influenciam o comportamento
de compra e as mudanças que ocorrem no ambiente, surgindo novas práticas de
comercialização; Demonstrar as forças ambientais micro e macro que afetam a
habilidade da empresa em servir seu público alvo;

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

Art. 4º Desenvolvimento das habilidades e competências relacionadas ao
administrador:
I - Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar
estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes
graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;
II - Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações
interpessoais ou intergrupais;
V - Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
73 | Página

UNIFIPA 2020 – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 2

implicações éticas do seu exercício profissional;
VI - Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional,
em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável;
De forma a atender as especificidades do curso de Administração da Unifipa, o
aluno desenvolverá as seguintes habilidades e competências:
Estar capacitado para ser gerir organizações públicas ou privadas, apresentando
uma visão multidisciplinar e global das diversas situações com que se depara
(tomada de decisão).
Ser capaz de interagir de forma crítica, flexível e inovadora em diferentes
contextos organizacionais e sociais.
Ser empreendedor, crítico, criativo, polivalente, com adaptabilidade e consciente
da cidadania, com capacidade analítica de mercado e conhecimento técnico e
interpessoal para planejar, organizar e liderar as mais variadas organizações dos
setores industrial, comercial e de serviços, antecipando e promovendo
transformações.
Ter capacidade e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas,
sociais e econômicas da produção, e de seu gerenciamento, observados níveis
graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver
gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas
informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade
contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes, nos
vários segmentos do campo de atuação do administrador.
CONTRIBUIÇÃO PARA
PEFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

METODOLOGIA DE
ENSINO

O perfil desejado para o egresso do Curso de Administração, como bem definido
em sua Missão, é constituído de uma formação generalista que lhe permita atuar
nas diversas áreas das organizações nos níveis estratégico, tático e operacional.
Em razão do perfil generalista o egresso deverá estar apto para colaborar
efetivamente para o desenvolvimento das organizações num contexto em
contínua transformação, mediante uma atuação amparada em capacitação
técnica e comportamental, com senso ético e responsabilidade social.
Conceito de marketing; A administração de Marketing, suas práticas evoluções; O
Marketing e a nova economia; O Escopo do Marketing; As práticas
Mercadológicas; O Cenário Mercadológico, e os conceitos centrais de marketing;
O Mercado e a Análise de participação; Estudo da Demanda; A orientação das
empresas em relação ao seu mercado.
O Mercado consumidor suas necessidades e desejos e a gestão do
relacionamento; Criando Satisfação ao consumidor; Métodos de Rastreamento e
Mensuração da Satisfação dos Consumidores; O Marketing de relacionamento;
Análise dos mercados consumidores e comportamento de compra; Fatores que
Influenciam Comportamento de Compra.
Operacionalização do Sistema de Marketing; O Marketing e a estrutura
organizacional; Organização e implementação dos programas de Marketing;
Elementos constituintes da estratégia de marketing.
Ambiente de marketing e sistemas de marketing; Variáveis internas; variáveis
externas; Análise dos mercados produtores, revendedor e governamental e do
comportamento de compra; Sistemas de informação de marketing e a pesquisa
de marketing.
Aulas expositivas com o auxílio de material didático – apostila; Discussão com a
classe; metodologias ativas tais como sala de Aula Invertida; Utilização de
Aplicativos tecnológicos para desenvolvimento de atividades; Dissertação ou
resumo (de assuntos relativos a projeção de vídeos, leitura de livro ou parte dele);
Projeção de vídeos; Estudos de casos extraídos de livros, revistas e ainda
apresentados pelos próprios alunos; Resolução de exercícios individuais;
Atividades em grupo.
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CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

Avaliação escrita bimestral sobre terias expostas com valor de 7 a 8 pontos;
Avaliação através do desenvolvimento de atividades individuais ou em grupo
sobre o assunto estudado e estudos de caso com valor de 2 a 3 pontos;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHURCHILL JÚNIOR, G. A.; PETER, J. P. Marketing: criando valor para os clientes.
3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
KOTLER, P. ; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2007.
KOTLER, P. ; KELLER, K. L. Administração de marketing: a bíblia do marketing. 14.
ed. São Paulo: Prince Hall, 2012.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

COBRA, M.H. N. Marketing básico: uma perspectiva brasileira. São Paulo: Atlas,
1996.
DIAS, S. R. (Coord.). Gestão de marketing. São Paulo: Saraiva, 2009.
KOTLER, P. Administração de marketing: a edição do novo milênio, 10ª ed., São
Paulo-SP: Prentice Hall, 2000.
KOTLER, P. Marketing essencial: Conceitos, estratégias e casos, São Paulo:
Prentice Hall, 2005.
SLONGO, L. A. ; LIBERALI, G. (Org.) Marketing de relacionamento: estudos, cases
e proposições de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2004.

LEITURAS
COMPLEMENTARES

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0: Moving
from traditional to digital. John Wiley & Sons, 2016.
Revistas Científicas da área de Administração Mercadológica https://rae.fgv.br/taxonomy/term/124

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e
tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento críticoreflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos
relevantes aos discentes, enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes
de sua inserção em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam
no universo do trabalho e na vida acadêmica. A interdisciplinaridade se efetiva
também na participação no Projeto Empreendedorismo: Desenvolvimento de um
Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do
seu próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos
fenômenos sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professor: Me. Marcílio Antônio Bortoluci
Disciplina: Administração da Produção e Operações I
Semestral/Anual:
Anual
OBJETIVOS DO CURSO

Carga horária: 72h

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 3

EMENTA

Administração da Produção e Operações: fundamentos estratégicos. Produtos e
Processos em Produção e Operações. Instalações em Produção e Operações.
Planejamento em Produção e Operações.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

Objetivos gerais
Desenvolver no aluno a habilidade em coordenar a função produção em empresas
utilizando muitas vezes demonstrações matemáticas e estudos de casos. Após a
participação em aulas sobre o tema, leitura de textos sugeridos, completando
perguntas, respondendo questionários, desenvolvendo e discutindo estudos de
casos e trabalhando em grupo, o aluno será capaz de: Identificar os aspectos
básicos de cada tema. Resolver problemas apresentados nos estudos de casos.
Debater cada tema com profundidade, por conhecer as razões de sua importância.
Desenvolver capacidade de iniciativa, propondo modelos de gestão, sendo
inovador, demonstrando espírito empreendedor e tendo uma visão ampla do
ambiente interno e externo para negócios e suas situações. Ter capacidade de
trabalhar em equipe, trabalhar com grupos formais e informais. Ter uma visão de
mercados emergentes, não previsíveis e flexíveis, em constantes mudanças.
Planejar e programar a estratégia adotada, procedendo por etapas para diminuição
das falhas e cooperar com outros profissionais da organização sempre que for
necessário.

Desenvolver no aluno a habilidade em coordenar a função produção em empresas
utilizando muitas vezes demonstrações matemáticas e estudos de casos, para
poder exercer suas funções nas organizações onde atua ou irá atuar de forma
eficiente e eficaz de acordo com o conteúdo da disciplina.

Objetivos específicos
Discutir os paradigmas que regem a produção industrial e de serviços. Desenvolver
as técnicas de gestão para a obtenção de melhor produtividade e competitividade
na área industrial e de serviços. Administrar a produção e as operações com
racionalidade e qualidade.
HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

Habilidades
Capacidade de lidar com modelos de gestão inovadores; identificar e dimensionar
riscos além de expressar-se de modo crítico e criativo em face dos diferentes
contextos organizacionais e sociais; atuar de forma interativa influenciando o
comportamento do grupo com empatia e equidade visando os interesses
interpessoais e institucionais.
Competências
Aplicar no dia-a-dia o aprendizado do conteúdo das aulas em assuntos da
administração da produção e operações, identificando obstáculos a serem
superados para realizar um projeto ou satisfazer uma necessidade, documentar as
operações e as decisões para conservar as características que podem ser utilizadas
para sua justificação.
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CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

Levar o aluno a interpretar as necessidades de uma possível formação profissional
mais moderna e futurista, com mais chances de melhoria profissional com a certeza
que um Administrador deve saber bem assuntos financeiros e contábeis,
matemática financeira, sistemas administrativos, teorias da administração,
economia, negócios, direito e legislação, administração mercadológica, de
produção, de materiais, dos sistemas de informação, planejamento organizacional,
controle, direção, assuntos estratégicos, objetivos institucionais, logística, etc.,
coisas de conteúdo técnico, para poder exercer suas funções nas organizações onde
atua ou irá atuar.

CONTEÚDO
I - ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES: Fundamentos Estratégicos.
Introdução e evolução histórica da gestão de produção e operações.
O que é gestão de produção e operações?
Operações ao longo do século XX e XXI.
Estudos de casos.
Questões para discussões.
II - PRODUTOS E PROCESSOS EM PRODUÇÃO E OPERAÇÕES.
Previsões e gestão de demanda em produção e operações.
Processo de previsão.
Principais erros cometidos pelas empresas quanto a previsões.
Produtividade. Cálculos.
Qualidade. Introdução.
Estudos de casos.
Questões para discussões.
III - INSTALAÇÕES EM PRODUÇÃO E OPERAÇÕES.
Localização das instalações.
Arranjo físico da unidade da rede de operações.
Proximidade de fontes qualificadas de suprimentos.
Proximidade de fontes de insumos.
Proximidade de clientes.
Considerações referentes à comunidade.
Considerações referentes à globalização.
Estudos de casos.
Questões para discussões.
IV - PLANEJAMENTO E CONTROLE EM PRODUÇÃO E OPERAÇÕES.
Just in Time (JIT).
Uso do JIT fim para os desperdícios e melhoria contínua.
Sistema 5 Ss.
Operações enxutas.
Estudos de casos.
Questões para discussões.

METODOLOGIA DE
ENSINO

Exposição teórica.
Uso de multimídia. Estudos de casos. Debates em grupo. Resolução de exercícios.
Desenvolvimento de trabalhos práticos. Palestras por profissionais da área. Visitas
técnicas. Uso do laboratório de informática para preenchimento de planilhas e
controles gráficos.
Exposição de filmes.
O BOLERO (RAVEL). Planejamento da orquestra filarmônica de Israel para execução
desta música, considerada pelos maestros uma das mais difíceis de serem
executadas.
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FÁBRICA DE LOUCURAS. Este filme mostra uma fábrica moderna em que um
engenheiro americano irá trabalhar no Japão, ocasionando o choque de culturas.
CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

O aluno será avaliado bimestralmente, pela participação efetiva compromissada
com os objetivos da matéria no seguinte modelo:
Provas bimestrais escritas, com questões discursivas e de múltipla escolha, valendo
até 10 pontos.
Trabalhos diversos, com pesquisa extraclasse, com discussões e debates em grupos,
valendo até 2,0 pontos para composição da nota.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CORRÊA, Henrique L., CORRÊA, Carlos. A. Administração de Produção e Operações.
ed. compacta. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
MOREIRA, Daniel A. Administração da produção e operações. 2. ed. São Paulo:
Pioneira, 2011.
SLACK, Nigel et al. Administração da Produção. ed. compacta. 2. reimpressão. São
Paulo: Atlas, 2010.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

CORRÊA, Henrique Luiz; GIANESI, Irineu Gustavo Nogueira. Planejamento,
Programação e Controle da Produção. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2007.
MARTINS, Petrônio G., LAUGENI, Fernando P. Administração da Produção. 2. ed.
São Paulo: Saraiva, 2006.
PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da Qualidade. São Paulo: Atlas, 2011.
ROCHA, Thelma; GOLDSCHMIDT, Andrea. Gestão dos Stakeholders. São Paulo:
Saraiva, 2010.
STEVENSON, William J. Administração das Operações de Produção. Rio de Janeiro:
LTC Editora, 2001.

LEITURAS
COMPLEMENTARES

AMATO NETO, João. Redes de cooperação produtiva e clusters regionais:
oportunidades para as pequenas e médias empresas. São Paulo, Atlas, 2000.
TUBINO, Dalvio Ferrari. Planejamento e Controle da Produção. 2. ed. São Paulo,
Atlas, 2008.

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e
tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento críticoreflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos
relevantes, enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes de sua inserção
em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no universo de
trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se efetiva
“desenvolver no aluno a habilidade de coordenar a função produção em empresas,
discutindo os paradigmas que regem a produção industrial e de serviços e o
desenvolvimento das técnicas de gestão para a obtenção de melhor produtividade
e competitividade na área industrial e de serviços administrando a produção e as
operações com racionalidade e qualidade”.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto
empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do
seu próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos
fenômenos sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Prof. Me. André Luiz Franco
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária I
Semestral/Anual: Anual

Carga horária: 72h

OBJETIVOS DO CURSO

Apresentar aos alunos o campo geral do administrador financeiro, os conceitos fundamentais
em teoria de finanças, as ferramentas básicas do processo de gestão financeira e
orçamentária.

EMENTA

Visão geral da administração financeira, análise das demonstrações contábeis, conceitos
financeiros básicos, decisões de investimento, custo de capital, alavancagem e estrutura de
capital, decisões de financiamento a curto prazo, orçamento empresarial.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

Objetivos Gerais:
Dotar o aluno de conhecimentos em controle e planejamento financeiro, interpretador das
demonstrações contábeis e financeiras, administrador de capital de giro e avaliador de risco.
Habilidades: Proporcionar ao aluno habilidades de gestor financeiro, tanto em processos
operacionais financeiros quanto na tomada de decisão.
Competências: Desenvolver planejamento financeiro e orçamentário, conhecer a estrutura das
demonstrações financeiras e contábeis para a tomada de decisão, avaliar investimentos a
curto e em longo prazo e conhecer as principais ferramentas para a gestão financeira e
orçamentária.

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 3

A disciplina de Administração Financeira Orçamentária I, contribui para a formação do
profissional capaz de compreender questões científicas, técnicas, sociais e econômica no
âmbito da gestão financeira bem como aptidão no gerenciamento quantitativo/qualitativo e
no processo de tomada de decisão.
1 . VISÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
– O Administrador Financeiro
– Fundamentos da Administração Financeira
– Finanças na estrutura organizacional
– Gestão Financeira de um Negócio
2. DIAGNÓSTICO FINANCEIRO: ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 – Objetivos da Análise Financeira de Balanços
2.2 – Estrutura das Demonstrações Contábeis
2.3 – Análise das Demonstrações Contábeis
2.4 – Índices Financeiros e Econômicos
2.5 – Indicadores de Gestão Financeira
2.6 – EBITDA
3 . FINANÇAS NAS ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS
3.1 – Fluxo de Caixa
3.2 – Planejamento Financeiro
3.3 – Capital Circulante Líquido
3.4 – Duplicatas a Receber e Estoques
3.5 – Ciclo Financeiros e Operacional
4. CONCEITOS FINANCEIROS BÁSICOS
4.1 – Valor do Dinheiro no Tempo
4.2 – Risco e Retorno
5. CUSTO DE CAPITAL, ALAVANCAGEM E ESTRUTURA DE CAPITAL
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5.1 – O Custo de Capital
5.2 – Alavancagem Operacional e Financeira
6. ORÇAMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO
6.1 – Terminologia Orçamentária
6.2 – Propósitos e Usos do Orçamento
6.3 – Elaboração do 1º Orçamento
6.4 – Prática Orçamentária
6.4.1 – Orçamento de Vendas
6.4.2 – Orçamento de Produtos
6.4.3 – Orçamento dos CIFs e Despesas Operacionais
6.4.4 – Orçamento de Investimentos ou Capital
6.4.5 – Orçamento de Caixa
6.4.6 – Demonstração de Resultado projetada
6.4.5 – Balanço Patrimonial projetado
METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

- Ambientes Virtuais de Aprendizagem
- Estudos Dirigidos
- Aulas teóricas expositivas ilustradas com projeção multimídia.
- Leituras recomendadas
- Estudos de Caso
- Trabalhos em planilhas informatizadas no laboratório de informática
- Provas teóricas compostas de questões dissertativas e de múltipla Escolha
- Trabalhos
- Seminários

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Fundamentos de administração financeira. 3.
ed. São Paulo: Atlas, 2017.
ASSAF NETO, Alexandre. Mercado financeiro. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
MATARAZZO, Dante Carmine. Análise financeira de balanços: abordagem gerencial. 7. ed. São
Paulo: Atlas, 2010.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRAGA, Roberto. Fundamentos e técnicas de administração financeira. São Paulo: Atlas,
1989.
FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo Cesar. Controladoria: teoria e prática. 3. ed. São
Paulo: Atlas, 2006.
FREZATTI, Fábio. Gestão do fluxo de caixa diário: como dispor de um instrumento
fundamental para o gerenciamento do negócio. São Paulo: Atlas, 2009.
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 7. ed. São Paulo: Harbra, 2002.
HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira aplicada,
estratégias financeiras, orçamento empresarial.11. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
ROSS, Stephen A. Princípios de administração financeira. São Paulo: Atlas, 2002.

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

Matemática Financeira - Cálculo de juros simples e compostos;
Contabilidade Empresarial – Análise das Demonstrações Contábeis;
Informática – Utilização de planilhas Informatizadas;
Gestão de Custos – Elaboração de Sistema orçamentário.
A disciplina compõe o projeto interdisciplinar.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: ADMINISTRAÇÃO
Professora: Prof. Me. Paulo Roberto Vieira Marques
Disciplina: Administração de Recursos Materiais II
Semestral/Anual:
Anual
OBJETIVOS DO CURSO

EMENTA

Carga horária: 72h

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 3ª

Sob a perspectiva de cumprir as premissas lançadas em sua missão institucional,
promovendo um entrelaçamento entre o ensino, a pesquisa, a extensão e o
exercício profissional futuro, o Curso de Administração objetiva: preparar o aluno
para reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e
empreendedorismo, formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas
para cultuar e praticar os valores da cidadania; desenvolver no aluno uma carga
humanística de alto conteúdo ético, cultural e intelectivo para as ciências –
humanas ou não – que lhe são correlatas; preparar o aluno para as especificidades
do problema contemporâneo da administração, oferecendo meios para a
constituição de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir, analisar,
encaminhar e resolver as questões e os problemas específicos do mundo
organizacional; oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no espaço
empresarial, como forma de torná-lo profissionalmente capaz de desenvolver
suas atividades com autonomia e responsabilidade; preparar o aluno para as
carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da atividade e para o
empreendedorismo.
Conhecer as estruturas organizacionais de administração de materiais; sistema de
gestão de estoques, armazenagem, administração dos recursos patrimoniais.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

Objetivos Gerais: Propiciar ao discente, competências que o tornem apto a
administrar os diversos porte de organizações, nos diversos os segmentos de
mercado, no que se refere as atividades específicas de Recursos Materiais e
Patrimoniais, interagindo com as demais áreas empresariais.
Objetivos específicos: - Efetuar levantamentos físicos de materiais para
comprovação dos níveis de estoques.
- Operar o sistema e a documentação de controle, de movimentação e elaborar
relatórios de materiais.
- Organizar equipamentos para o recebimento de materiais.
- Programar a aplicação, documentação e interpretação do inventário físico.
- Organizar e elaborar controles e avaliação dos recursos patrimoniais.

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

- Leitura, interpretação de texto e de representações gráficas.
- Elaborar relatórios.
- Cálculos matemáticos e estatísticos.
- Controles.
- Desenvolver a gestão dos estoques.
- Implementar os procedimentos para o recebimento de recursos materiais
- Definir o cronograma do inventário físico e a sua aplicabilidade
- Propiciar ações que assegurem a vida útil dos recursos patrimoniais
Ter capacidade e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas,
sociais e econômicas da produção, e de seu gerenciamento, observados níveis
graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver
gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas
informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade
contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes, nos vários
segmentos do campo de atuação do administrador, principalmente no
administração de recursos materiais e patrimoniais.

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO
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CONTEÚDO

METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

Sistema de Gestão de Estoque - Tipos de demanda, Previsão de demanda,
Controles de estoques, Inventário Físico .
Armazenagem – Definição, Entrada, conferências e endereçamento, Gestão de
Armazenagem.
Gestão de Recursos Patrimoniais – Conceito, controle, alienação de bens
patrimoniais.
As aulas serão ministradas com exposição dos temas a serem abordados, utilizando
os recursos existentes, respeitando e aproveitando as experiências de cada um
sobre o tema, conduzindo-os a troca de conhecimento através de trabalhos
desenvolvidos em grupo em sala de aula. Pesquisas em sites específicos e oficiais,
exposição e apresentação das pesquisas em sala.
Provas bimestrais, teóricas, compostas de questões dissertativas (40%) e de
múltipla escolha (60%) contendo enunciados descritivos em cada questão, com
nota atribuída de (7,0), sendo a diferença para (10,0) através de trabalhos
individuais ou em grupo, apresentação de seminários e pesquisas, podendo a
quantidade de trabalhos desenvolvidos ter flexibilidade na nota das provas teóricas.
Ex. 7 prova teórica + 3 trabalhos= 10; 8 prova teórica + 2 trabalhos=10; 9 prova
teórica +1 trabalho=10. Essa flexibilidade é em virtude das oportunidades de
elaboração de trabalhos no bimestre.
DIAS, M. A. P. Administração de materiais: princípios, conceitos e gestão. 6.ed. São
Paulo: Atlas, 2010.
MARTINS, P. G.; ALT, P. R. C. Administração de materiais e recursos patrimoniais. 3.
ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
VIANA, J. J. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo: Atlas, 2010.
ARNOLD, J. R.T. Administração de materiais: uma introdução. São paulo: Atlas,
1999.
CHING, H. Y. Gestão de estoques na cadeia logística integrada, Supply Chain. 2.ed.
São Paulo: Atlas, 2010.
CHIAVENATO¸I. Administração de materiais:: uma abordagem introdutória. Rio de
Janeiro: Campus-Elieser, 2005
DIAS, M.; COSTA, R. F. Manual do comprador: conceitos, técnicas e práticas
indispensáveis em um departamento de compras. 3. ed. rev. ampl. São Paulo:
Edicta, 2003.
WANKE, P. Gestão de estoques na cadeia de suprimentos: decisões e modelos
quantitativos. São Paulo: Atlas, 2003.
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e
tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento críticoreflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos
relevantes aos discentes, enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes de
sua inserção em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no
universo do trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se
efetiva ao propiciar ao discente, competências que o tornem apto a administrar os
diversos porte de organizações, nos diversos os segmentos de mercado, no que se
refere as atividades específicas de Recursos Materiais e Patrimoniais, interagindo
com as demais áreas empresariais.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto
Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do
seu próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos
fenômenos sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professor: Me. Antonio Ágide Mota Júnior
Disciplina: Organização Sistemas e Métodos
Semestral/Anual:
Anual
OBJETIVOS DO CURSO

EMENTA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

Carga horária: 72h

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 3

Esta disciplina tem o objetivo de instrumentar os acadêmicos com conhecimentos
para uma análise científica das atividades da empresa, identificando os aspectos
positivos e negativos tanto do ambiente interno quanto externo, bem como
capacitá-los para a correta utilização das principais ferramentas de gestão nas
organizações públicas e privadas.
Estudos dos termos técnicos da disciplina OS&M. Finalidade da Organização das
Empresas. Estrutura Organizacional. Departamentalização. Linha e Assessoria. Fases
do Processo de Organização e Reorganização. Atribuições das unidades
organizacionais. Delegação, descentralização e centralização. Amplitude de controle
e níveis hierárquicos. Metodologia de levantamento, análise, desenvolvimento e
implementação de métodos administrativos. As fraquezas na estrutura financeira
das empresas. Gestão Financeira nas pequenas e médias empresas. A liquidez e a
sobrevivência. Arranjo físico. Manuais administrativos. Controle e avaliação.
Mudança planejada. O profissional de OS&M. Arquitetura Organizacional.
Benchmarking. Empowerment. Qualidade: a Busca da Excelência. Mudança
Organizacional. Balanced Scorecard. Terceirização.
Possibilitar aos acadêmicos:
- Conhecer todos os aspectos inerentes à atividade de organização, sistemas e
métodos.
- Adquirir conhecimentos dos “métodos” das atividades de OSM, não ficando com
relativo vazio na parte da organização, que é representada, principalmente, pela
estrutura organizacional da empresa.
- Considerar a atividade de sistemas, organização e métodos como um instrumento
facilitador do processo decisório, bem como da operacionalização das decisões
tomadas e do controle e avaliação dos resultados obtidos.
- Salientar a atuação dos usuários dos serviços de sistemas, organização e métodos,
pois, de forma sempre crescente, esses profissionais devem conhecer, ao menos,
os aspectos básicos das atividades de O&M, pois somente dessa forma haverá uma
contribuição para maior eficiência, eficácia e efetividade da empresa.
- Identificar e revisar sistemas e processos visando a melhoria da produtividade e da
competitividade.
- Entender que mudanças nos sistemas, processos e procedimentos podem trazer,
além de adaptação a novas tecnologias, a redução de perdas e custos que acabam
refletindo no preço do produto final.
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HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO

Habilidades:
Técnicas, humanas e conceituais e ainda, a condição de reconhecer e definir
problemas, equacionar soluções, utilizar raciocínio lógico, crítico e analítico,
estabelecendo relações formais e causais entre fenômenos; ordenar atividades e
programas; selecionar estratégias adequadas de ação, visando atender interesses
institucionais.
Competências:
- Saber adaptar-se a mudanças e situações ambíguas, ser capaz de pensar
estrategicamente e tomar decisões acertadas mediante pressão.
- Preservar e se concentrar mediante obstáculos, assumir, saber o que é necessário
e seguir adiante, ser capaz de trabalhar em equipe.
- Dominar rapidamente novas tecnologias.
- Atuar com rapidez e precisão.
- Delegar eficazmente, ampliar oportunidades, transferir conhecimentos da vida e
da experiência cotidiana para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação e
demonstrar justiça ante seus feitos.
- Estabelecer prioridades na vida profissional e pessoal de forma harmoniosa.
- Capacidade de exercer liderança.
Alinhado ao perfil generalista desejado pelo curso em sua Missão, o egresso deverá
estar apto para colaborar efetivamente para o desenvolvimento das organizações
num contexto em contínua transformação, mediante uma atuação amparada em
capacitação técnica e comportamental, com senso ético e responsabilidade social.
Deverá estar capacitado para ser gerir organizações públicas ou privadas,
apresentando uma visão multidisciplinar e global das diversas situações com que se
depara e a necessidade de tomada de decisão, agindo de modo crítico, criativo,
polivalente, com adaptabilidade e consciente da cidadania, com capacidade
analítica de utilização das diversas ferramentes de gestão e conhecimento técnico e
interpessoal para planejar, organizar e liderar as mais variadas organizações dos
setores industrial, comercial e de serviços, antecipando e promovendo
transformações.
I -Estudo de termos técnicos da disciplina Organização, Sistemas e Métodos
Administração e Organização
Processos Administrativos
Órgão
Função
Método
Processo
Racionalização e Racionalidade
Desenvolvimento Organizacional
Sistema
II- Finalidade da Organização das Empresas
Prejuízos causados pela falta de organização.
Finalidade da organização das empresas.
III- Fases do processo de organização e ou reorganização
Conceito de organização.
Conceito de reorganização.
3. Fases do processo de organização e ou reorganização.
3.1 Levantamento e análises;
3.2 Planejamento;
3.3 Implantação;
3.4 Controle de Resultados.
4. Causas da mortalidade das empresas.
5. Doenças empresariais.
6. Avaliação e controle de riscos.
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6.1 Ferramentas tradicionais;
6.2 Gestão de risco moderna.
IV- Estrutura Organizacional
Introdução
Estrutura Organizacional
Considerações básicas sobre componentes, condicionantes e níveis de influência de
estrutura organizacional.
Plano de implantação da estrutura organizacional
Avaliação da estrutura organizacional
V- Departamentalização
Introdução
Tipos de departamentalização
Estabelecimento da melhor departamentalização
Organograma linear
Organograma vertical
Estrutura para rotina e para inovação
Estrutura para resultados
Outras modernas formas de estruturar as empresas.
VI- Linha e assessoria
Introdução
Diferenças das atividades de linha e assessoria
Algumas considerações sobre a atuação da assessoria
Algumas considerações sobre a atuação da linha
Aspectos conflitantes entre linha e assessoria
Assessoria interna e assessoria externa
VII- Atribuições das unidades organizacionais
Introdução
Considerações básicas
Manual de organização
Questionário de levantamento da estrutura organizacional
VIII- Delegação, descentralização e centralização
Introdução
Delegação
2.1 Questionário para avaliar a qualidade da delegação
3. Centralização
4. Descentralização
IX- Amplitude de controle e níveis hierárquicos
Introdução
Amplitude de controle
Níveis hierárquicos
X- Metodologia de levantamento, análise, desenvolvimento e implementação de
métodos administrativos
Introdução
Fases do desenvolvimento do projeto de sistemas
Participação do pessoal envolvido
XI- As fraquezas na estrutura financeira das empresas.
Problemas mais freqüentes que atingem a estrutura financeira das empresas.
XII- Arranjo físico
Introdução
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Objetivos do arranjo físico
Etapas de um projeto de arranjo físico
Princípios do estudo do arranjo físico
Arranjo físico de fábricas
XIII- Manuais administrativos
Introdução
Vantagens e desvantagens do uso de manuais administrativos
Roteiro para elaboração do manual administrativo
Tipos de manuais administrativos
Estrutura de um manual
Fases da elaboração de um manual administrativo
Processo de atualização do manual
Avaliação dos manuais administrativos
Alguns formulários para manuais administrativos
XIV Controle e avaliação
Introdução
Conceitos básicos
Finalidade da função controle e avaliação
Informações necessárias ao controle e avaliação
Decisão e processo de controle
Fases do processo de controle e avaliação
Verificação de consistência
Avaliação de sistemas
Resistências ao processo de controle e avaliação
XV- Mudança planejada
Introdução
Conceito e desenvolvimento organizacional
Premissa do desenvolvimento organizacional
Os subsistemas da empresa
Doenças empresariais
Agente de desenvolvimento organizacional
Mudanças organizacionais e ds pessoas
Atuação do administrador perante a mudança
Condições para o fracasso e para o sucesso do desenvolvimento organizacional.
XVI- O profissional de organização, sistemas e métodos
Introdução
Filosofia de atuação da área de organização, sistemas e métodos
Posicionamento da área de organização, sistemas e métodos na estrutura
organizacional da empresa
Habilidades do analista de organização, sistemas e métodos
Novos rumos do profissional de sistemas, organização e métodos
Atribuições da área de organização, sistemas e métodos
XVII- . Benchmarking: ser o Melhor entre os Melhores
Conceito
Tipos
Características
Os mitos do benchmarking
Os princípios do benchmarking
O código de ética,
XVIII-. Empowerment: Poder e Energia para as Pessoas.
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Conceito
Por que usar empowerment?
Condições para o uso do empowerment
Não confundir empowerment
Etapas para a implementação do empowerment
XIX-. Qualidade a Busca da Excelência
Contexto do surgimento e importância da gestão pela qualidade total,
O que significa gestão pela qualidade total?
Os gurus da qualidade,
As ferramentas de gestão pela qualidade total,
Etapas da implementação de programas de qualidade,
Qualidade em serviços: um momento de reavaliação e transição,
Qualidade total, qualidade de vida e cidadania no Brasil.
XX-. Mudança Organizacional.
Conceito,
Como desenvolver um programa de mudança,
Recomendações finais.

METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

XXI-. Balanced Scorecard: da medição do desempenho empresarial à gestão
estratégica plena.
Conceito
Por que BSC?
Metodologias,
Características,
Gestão estratégica e BSC,
Por que aplicar o BSC,
Benefícios,
O que não é BSC.
XXII-. Terceirização (outsourcing): foco nos produtos e nos serviços
Conceito,
Tipos,
Características,
O que não é terceirização,
Benefícios,
Fatores inibidores,
Plano para terceirizar,
Quarteirização.
A metodologia será diversificada, com base em cada momento do processo ensinoaprendizagem baseada na ação-reflexão-ação. As aulas serão expositivas com o
auxílio de material didático disponibilizado aos alunos; discussão com a classe
acerca de temas atuais; metodologias ativa/participativas tais como sala de aula
invertida; utilização de aplicativos tecnológicos para desenvolvimento de
atividades; dissertação ou resumo de assuntos relativos à projeção de vídeos;
estudos de casos extraídos de artigos e livros constantes nas bibliografias básicas e
complementares; revistas e ainda conteúdos apresentados pelos próprios alunos;
seminários; resolução de exercícios individuais e atividades em grupo.
As avaliações serão realizadas bimestralmente, contendo questões objetivas e
dissertativas, no valor de até 07 pontos; atividades desenvolvidas ao longo de cada
bimestre, no valor de até 03 pontos, envolvendo participação nas discussões
teóricas e nas atividades práticas desenvolvidas em sala de aula; entrega e
apresentação de trabalhos escritos individuais ou em grupos e seminários de
gestão.
ARAUJO, L. C. G. de. Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão
organizacional. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2011. 2V.
CHIAVENATO, I. Administração: Teoria, Processo e Prática. 5.ed.São Paulo:
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BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

Manole,2014.
OLIVEIRA, D. de P. R. de. Sistemas, organização e métodos: uma abordagem
gerencial. 21. ed. São aulo: Atlas, 2017.
ARAUJO, L. C. G. de. Organização e métodos: integrando comportamento,
estrutura, tecnologia e estratégia e tecnologia. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1994.
BALLESTERO, A. M. E. Organização, sistemas e métodos. São Paulo: McGraw-Hill,
1990. v.1.
_____. Organização, sistemas e métodos. São Paulo: McGraw-Hill, 1991. v.2.
CHINELATO F.J. O & M integrado à informática. 12. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro:
LTC Editora, 2000.
LERNER, W. Organização, sistemas e métodos. 5. ed.. São Paulo: Atlas, 1992.
Revistas:
-Administrador Profissional. São Paulo: CRA-SP
-Conjuntura Econômica. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas.
-Empreendedor. São Paulo: Editora Empreendedor.
-Gestão RH. São Paulo: Gestão e RH Editora.
-Pequenas Empresas & Grandes Negócios. São Paulo: Editora Globo.
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso,
notadamente Planejamento Estratégico, Teorias da Administração I e II,
Administração de Materiais, Administração de Sistemas de Informações e
Administração Mercadológica I e II, de modo a permitir aos discentes a apropriação
de conhecimentos relevantes, enquanto cidadãos e futuros profissionais,
conscientes de sua inserção em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que se
manifestam no universo do trabalho e na vida acadêmica. Tem como base
fundamental os Direitos Humanos para o pensamento crítico-reflexivo, de modo a
permitir a apropriação de conhecimentos relevantes aos discentes, enquanto
cidadãos e futuros profissionais, conscientes de sua inserção em uma sociedade
multicultural e pluriétnica, que se manifestam no universo do trabalho e na vida
acadêmica. A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto
Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios. Desse modo,
criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do seu próprio
conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos fenômenos sociais,
econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professor(a): Prof. Me. Nilson Mozas Olivares
Disciplina: Estatística Aplicada
Semestral/An Carga Horária:
Período: Noturno
Ano: 2020
Série:3ª
ual
72horas
Anual
OBJETIVOS
- Preparar o aluno para reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e
DO CURSO
empreendedorismo;
- Formar não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas para cultuar e praticar os
valores da cidadania;
- Desenvolver no aluno uma carga humanística de alto conteúdo ético, cultural e
intelectivo para as ciências – humanas ou não – que lhe são correlatas;
- Preparar o aluno para as especificidades do problema contemporâneo da
administração;
- Oferecer meios para a constituição de um raciocínio crítico apto a compreender,
discernir, analisar, encaminhar e resolver as questões e os problemas específicos do
mundo organizacional;
Proporcionar ao aluno a capacidade de comunicação no espaço empresarial,
como forma de torná-lo profissionalmente capaz de desenvolver suas atividades
com autonomia e responsabilidade;
- Preparar para as carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da
atividade e para o empreendedorismo.
EMENTA
Números índices. Estatística descritiva. Probabilidade (noções). Variáveis aleatórias.
Modelos teóricos discretos de probabilidades. Distribuição normal. Correlação e
regressão.
OBJETIVOS DE Contribuir para a formação de um profissional de administração que, bem
APRENDIZAGE fundamentado, desenvolva conhecimentos, habilidades e atitudes que o possibilite a
M
atuar de forma crítica e reflexiva a obter soluções para as empresas, levando em
consideração principalmente os seres humanos.
HABILIDADES
A Lei 9.131, sancionada em 24/11/95, deu nova redação ao Art. 9º, § 2º, alínea “c”, da
E
então LDB 4.024/61
COMPETÊNCI
Art. 4º. O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação
AS
profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o
processo da tomada de decisão;
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos
produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico
e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável. VII
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração,
pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e
operacionais.
CONTRIBUIÇÃ - Formação de profissionais com perfil adequado para exercer carreira, com
O PARA
capacidade a se transformarem em líderes nas organizações.
PERFIL DO
- Desenvolver uma capacidade para fazer uma análise clara de solução de problemas e
EGRESSO
uma visão geral do campo de administração de empresas.
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CONTEÚDO

METODOLOGI
A DE ENSINO
CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

- As expectativas mínimas para o perfil do aluno egresso estão explicitadas nos
Objetivos de Aprendizagem do Curso (ver seção “Objetivos de Aprendizagem”).
- Esperar que este perfil do egresso permita uma fácil e rápida inserção no mercado de
trabalho, em organizações de todos os tipos e portes;
a progressão sustentada nas carreiras nas empresas, com base em crescentes – Formar
lideres com sólidas possibilidades de sucesso de empreendimentos próprios.
Estatística
1. População
2. Amostra
3. Dados brutos
4. Rol
Séries Estatísticas
1. Frequência simples
2. Distribuição de frequência: variável discreta
3. Distribuição de frequência: variável contínua
4. Amplitude total de uma sequência
5. Representação gráfica de séries estatísticas
Medidas de Tendência Central
1. Média aritmética simples
2. Média aritmética ponderada
3. Mediana
4. Moda
Medidas de Dispersão
1. Variância
2. Desvio-Padrão
3. Coeficiente de variação
Probabilidade
1. Espaço amostral
2. Evento
3. Probabilidade clássica
4. Certeza e impossibilidade
5. Eventos mutuamente exclusivos
6. Evento complementar
7. Eventos não exclusivos
8. Probabilidade condicionada
9. Regra da multiplicação
10. Probabilidade condicional e eventos independentes
11. Eventos independentes
Distribuições de probabilidades normais
1. Introdução à distribuição normal e distribuição normal padrão
2. Distribuições normais: encontrando probabilidades
3. Distribuições normais: encontrando valores
Correlação e regressão
1. Correlação: diagrama de dispersão
2. Coeficiente de correlação
3. Regressão linear
4. A equação de uma reta de regressão
5. Aplicações das linhas de regressão
- Aulas expositivas complementadas por farta exemplificação;
- Uso de metodologias estratégias que promovam a participação ativa do aluno e
constante treinamento na resolução de problemas.
- O processo de avaliação bimestral será coerente e centrado com os conhecimentos,
habilidades e atitudes esperadas na aprendizagem dos alunos em função dos objetivos
da disciplina.
- Avaliação individual com nota máxima 10,0 (dez) pontos, formada por questões
objetivas e/ou dissertativas.
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- Atividades práticas como: trabalhos e participação em sala de aula também terão o
seu peso somado na prova.
BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

ANDERSON, D. R.; SWEENEY, D. J.; WILLIAMS, T. A. Estatística aplicada à
administração e economia. 3. ed. São Paulo: Pioneira Thomson, 2016.
LARSON, R.; FARBER, B. Estatística aplicada. 4.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2010.
SILVA, E. M., et al. Estatística: para os cursos de economia, administração e ciências
contábeis. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2010. v.1

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENT
AR

BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Estatística básica. 5. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva,
2005.
DOWNING, D. ; CLARK, J. Estatística aplicada. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
MORETTIN, P. A.; HAZZAN, S.; BUSSAB, W. O. Introdução ao cálculo para
administração, economia e contabilidade. São Paulo: Saraiva, 2009.
MORETTIN, L. G. Estatística básica: Probabilidade. 7. ed. São Paulo: Makron Books,
1991, v.1.
________. Estatística básica: Inferência. São Paulo: Makron Books, 2000, v.2.
PEREIRA, W.; TANAKA, O. K. Estatística: conceitos básicos. 2. ed. São Paulo: McGrawHill, 1990.
TOLEDO, G. L.; OVALLE, I. I. Estatística básica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1995.
TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística: atualização da tecnologia.11ª ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2013.
https://administradores.com.br/
https://www.facebook.com/portaladministradores/

LEITURAS
COMPLEMENT
ARES
ARTICULAÇÃO
P/ OUTRAS
DISCIPLINAS

-Será realizada atividade de interdisciplinaridade nas disciplinas: Informática,
Comunicação Empresarial, Contabilidade Empresarial e Economia.
-Os tópicos abordados e correlacionados com a disciplina de Matemática Tecnologia
da Informação: Os tópicos de distribuição de frequência: variável discreta, distribuição
de frequência: variável contínua, representação gráfica de séries estatísticas, média,
variância, desvio padrão e coeficiente de variação.
Administração de Produção e Operações I e II: Os tópicos sobre distribuição normal e
regressão linear serão utilizados nas projeções de estoque.
Tal articulação interdisciplinar se efetiva no expressivo domínio e quantificações de
informações, que viabilizem aos administradores o cumprimento de seus encargos
quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão
perante à sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão,
organização de atitudes e construção de valores orientados para a cidadania”.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto
Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do seu
próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos fenômenos
sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Profª. Ms. Marcos Venicio Braz de Assis
Disciplina: Gestão de Custos
Semestral/Anual: Anual

Carga horária: 72h

OBJETIVOS DO CURSO

- preparar o aluno para reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e
empreendedorismo, formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas para cultuar e
praticar os valores da cidadania;
- desenvolver no aluno uma carga humanística de alto conteúdo ético, cultural e intelectivo
para as ciências – humanas ou não – que lhe são correlatas; preparar o aluno para as
especificidades do problema contemporâneo da administração, oferecendo meios para a
constituição de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir, analisar, encaminhar e
resolver as questões e os problemas específicos do mundo organizacional;
- oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no espaço empresarial, como
forma de torná-lo profissionalmente capaz de desenvolver suas atividades com autonomia e
responsabilidade;
- preparar o aluno para as carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da
atividade e para o empreendedorismo.
Introdução a Contabilidade de Custos; Esquema Básico da Contabilidade de Custos; Custos
para Decisão: O Problema dos Rateios dos Custos Indiretos; A Margem de Contribuição e Sua
Importância na Solução dos Problemas Relacionados à Produção; Ponto de Equilíbrio
Econômico, Contábil e Financeiro; As Classificações dos Custos Quanto aos Produtos e a
Relação de Custo, Volume e Lucro; Fixação do Preço de Venda; Gestão Estratégica de Custos e
Sistemas de Custeio ABC.
Objetivos Gerais:
Capacitar o estudante de administração com noções básicas da contabilidade de custos,
apresentando-lhe uma visão gerencial no processo de tomadas de decisões, preparando-os
como profissionais para a atuação em atividades empresariais.
Objetivos Específicos:
Apresentar e discutir os conceitos de contabilidade de custos, contemplando o histórico, as
terminologias e as classificações contábeis.
Abordar a Contabilidade de Custos com perspectiva gerencial;
Permitir ao aluno o conhecimento técnico necessário para realizar escolha do sistema de
custeio mais adequado para a empresa;
Motivar o senso crítico dos alunos sobre a importância da gestão de custos para melhoria da
lucratividade das empresas.
Explicar a diferença da aplicabilidade da gestão de custos para empresas industriais,
comerciais e prestação de serviços;
Desenvolver nos alunos as habilidades técnicas de formação de preço de vendas para os
diversos tipos de empresas.
Habilidades: Proporcionar aos alunos, habilidades em gestão de custos e formação de preços
de venda e desenvolver a capacitação dos mesmos nos processos decisórios organizacionais.
Competências: dentro de um cenário global, o aluno adquirirá competências profissionais
dentro das práticas de gestão de custos, e terá condições de interpretar e analisar os gastos de
uma empresa, que servirá como fonte de informações para que as tomadas de decisões sejam
tomadas de maneira assertiva.
O estudo da gestão de custos que contempla terminologias e classificações dos gastos de uma
empresa é fundamental para possibilitar ao administrador o conhecimento necessário para
lidar com as mais complexas situações das empresas. A partir do bom conhecimento das
técnicas contempladas nesta disciplina, o aluno possuirá aptidão para resolver problemas
organizacionais sobre qual o melhor método de custeio a ser adotado pela empresa, bem
como desenvolver atividades relacionadas à formação do preço de vendas de maneira segura.
Em resumo, as tomadas de decisões por estes egressos, se calcadas nas técnicas disseminadas
no curso, propiciará excelentes resultados para as organizações, independentemente do

EMENTA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 3

92 | Página

UNIFIPA 2020 – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 2

segmento de atuação.

CONTEÚDO

METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Introdução a Contabilidade de Custos
- Histórico da Evolução dos Sistemas de Custeio
-Terminologia de Contabilidade de Custos
- Separação entre Custos e Despesas
- Sistemas de Administração de Custos
- Princípios econômicos aplicados a custos
Esquema básico da Contabilidade de Custos
- Princípios de Classificação dos Custos
- Apropriação dos custos diretos diretamente aos produtos e rateio dos custos indiretos
- Sistema de Custeio por Absorção
Custos para Decisão
- Sistema de Custeio Direto ou Variável
- Margem de Contribuição
- Retorno sobre investimento (produção)
- Relação Custo/Volume/Lucro
Gestão Estratégia de Custos
- Ponto de Equilíbrio Econômico, Contábil e Financeiro
- Margem de Segurança
- Alavancagem Operacional
- Estratégias de Custos para decisões empresariais – lucro potencial
Sistema de Custeio ABC
- Introdução ao sistema de custeio ABC
- Custos Baseados nas Atividades
- Gerenciamento do Custeio Baseados nas Atividades
Formação do Preço de venda
- Introdução aos conceitos de formação de preços
- Conceito de Mark-up divisor e multiplicador
- Aplicação do fator Mark-up pela Margem de Contribuição (Custeio Direto ou - Variável) e
pela Margem Líquida (Custeio por Absorção)
- Efeitos dos Tributos sobre custos e preços (cumulatividade e não-cumulatividade fiscal )
- Ambientes Virtuais de Aprendizagem
- Estudos Dirigidos
- Aulas teóricas expositivas ilustradas com projeção multimídia.
- Leituras recomendadas
- Estudos de Caso
- As aulas práticas são realizadas em laboratório de informática desenvolvidas em planilhas de
Excel.
- Provas teóricas compostas de questões dissertativas (40%) e de múltipla escolha (60%)
contendo enunciados descritivos em cada questão, com peso de 80% a 90%.
- Trabalhos são desenvolvidos em sala de aula com peso de 10% a 20% do total da média
bimestral.
BEULKE, R. ; BERTÓ, D. J. Gestão de custos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
BRUNI, A. L. , FAMA, R. Gestão de custos e formação de preços: com aplicações na calculadora
HP 12C e Excel. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
MARTINS, E. Contabilidade de custos: inclui o ABC. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
ANDRIANI, C. S. Como implantar um sistema de qualidade para redução de custos e o
aumento das vendas. São Paulo: Tarna, 1991.
BELUKE, R. ; BERTÓ, D. J. Marketing e finanças: gestão de custos, preços e resultados. São
Paulo: Saraiva, 1996
BRUNI, A. L. A administração de custos, preços e lucros. São Paulo: Atlas, 2006. (2 EX)
CREPALDI, S. A. Curso básico de contabilidade de custos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
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NAKAGAWA, M. Gestão estratégica de custos: conceitos, sistemas e implementação –
JIT/TQC. São Paulo, 1993.
ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e tem os
Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento crítico-reflexivo, de modo a
permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos relevantes aos discentes, enquanto
cidadãos e futuros profissionais, conscientes de sua inserção em uma sociedade multicultural e
pluriétnica, que se manifestam no universo do trabalho e na vida acadêmica. Esta articulação
se efetiva, uma vez que as práticas de gestão de custos e formação do preço de vendas,
principalmente no contexto gerencial, são imprescindíveis para o bom desenvolvimento do
profissional de administração em suas atribuições.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Prof. Me. André Luiz Franco
Disciplina: Empreendedorismo e Planos de Negócios
Semestral/Anual: Anual

Carga horária: 72h

OBJETIVOS DO CURSO

Proporcionar ao aluno competências necessárias para planejar a abertura de um novo negócio
considerando os aspectos legais, econômicos e financeiros, mercadológicos e produtivos.
Desenvolvimento de um plano de negócio considerando todas as etapas do processo
empreendedor.

EMENTA

Constituição de Empresas. Tipos de Empresas. Aspectos Burocráticos e Fiscais. Licenciamentos.
Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira. Plano de Negócio. Desenvolvimento do Plano
de Negócios

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

Desenvolvimento de uma visão sistêmica quanto ao planejamento de um novo negócio e suas
variações. Elaboração do plano de negócio adotando a multidisciplinaridade no processo de
estudo de viabilidade do novo negócio.
HABILIDADES:
Comunicação e expressão;
Raciocínio Lógico;
Raciocínio crítico e analítico;
Liderança;
Atuação de forma interativa;
Trabalho em equipe;
Estabelecimento de estratégias empresariais, com visão sistêmica;
Atuação com uma visão generalista das organizações;
Solucionar problemas administrativos, baseados em conceitos teóricos e experiências práticas;
Atuação com ética e responsabilidade social.

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 3

COMPETÊNCIAS:
Atuar como líderes com visão globalizada do processo empresarial;
Atuar como empreendedores e gestores de seus próprios negócios;
CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO
CONTEÚDO

A disciplina de , contribui para a formação do profissional capaz de compreender questões
científicas, técnicas, sociais e econômica no âmbito da Contabilidade Empresarial bem como
aptidão no gerenciamento quantitativo/qualitativo e no processo de tomada de decisão.
CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS
Atos constitutivos
Capital Social
Aspectos Burocráticos e Fiscais
Enquadramento Tributário
Licenciamentos
ELABORAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO
Missão e visão da empresa
Fontes de Recursos
Análise Mercadológica
Plano de Marketing
Plano Operacional
Plano Financeiro
Estudo de viabilidade económica
Construção de Cenários
Planejamento Estratégico do Negócio
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METODOLOGIA DE
ENSINO

- Ambientes Virtuais de Aprendizagem
- Estudos Dirigidos
- Aulas teóricas expositivas ilustradas com projeção multimídia.
- Leituras recomendadas
- Estudos de Caso

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

- Provas teóricas compostas de questões dissertativas e de múltipla escolha
- Trabalhos
- Seminários

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo na prática: mitos e verdades do
empreendedor de sucesso. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 6. ed.
Rio de Janeiro: Campus, 2017.
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing: a bíblia do marketing. 14.
ed. São Paulo: Prince Hall, 2012.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São
Paulo: Saraiva, 2005.
GUSMÃO, Mônica. Lições de direito empresarial. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
KOTLER, Philip. Administração de marketing: A edição do novo milênio, 10ª ed. Prentice Hall,
São Paulo-SP: 2000.
MELO NETO, Francisco P. de; FROES, César. Empreendedorismo
social: a transição para a sociedade sustentável. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.
RAMOS, Fernando Henrique. Empreendedores: histórias de sucesso. São Paulo: Saraiva, 2005

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

A presente disciplina possui estreita relação e tem como base fundamental para o pensamento
crítico-reflexivo os Direitos Humanos de modo a permitir aos discentes a apropriação de
conhecimentos relevantes ao ser humano, conscientes de sua inserção em uma sociedade
multicultural e pluriétnica no universo do trabalho e na vida acadêmica. O empreendedorismo
e o desenvolvimento do plano de ensino é disciplina multidisciplinar que integra diversas áreas
da administração.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto Empreendedorismo:
Desenvolvimento de um Plano de Negócios. Desse modo, criam-se as condições para que os
discentes atuem como agentes do seu próprio conhecimento, ampliando a compreensão
interdisciplinar dos fenômenos sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Profª. Drª. Silvia Ibiraci de Souza Leite
Disciplina: Gestão de Projetos/Estágio
Semestral/Anual:
Anual
OBJETIVOS DO CURSO

EMENTA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

Carga horária: 36 h

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 3

Sob a perspectiva de cumprir as premissas lançadas em sua missão institucional,
promovendo um entrelaçamento entre o ensino, a pesquisa, a extensão e o
exercício profissional futuro, o Curso de Administração objetiva: preparar o aluno
para reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e
empreendedorismo, formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas
para cultuar e praticar os valores da cidadania; desenvolver no aluno uma carga
humanística de alto conteúdo ético, cultural e intelectivo para as ciências –
humanas ou não – que lhe são correlatas; preparar o aluno para as especificidades
do problema contemporâneo da administração, oferecendo meios para a
constituição de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir, analisar,
encaminhar e resolver as questões e os problemas específicos do mundo
organizacional; oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no espaço
empresarial, como forma de torná-lo profissionalmente capaz de desenvolver
suas atividades com autonomia e responsabilidade; preparar o aluno para as
carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da atividade e para o
empreendedorismo.
Ciência e conhecimento científico. Conhecimento e saber. O método científico.
Técnicas de pesquisa. Etapas de um projeto. Projeto de pesquisa. Métodos e
técnicas para coleta de dados. Redação científica. Proposta teórico-prática de um
projeto de pesquisa para intervenção em empresas.
Mostrar ao aluno a importância da ciência formação acadêmica e possível utilização
pratica no exercício de sua função de administrador
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Promover junto aos alunos discussões sobre conhecimentos diferentes; apresentar
ao aluno métodos e técnicas de coleta e análise de dados empíricos; identificar
fontes para levantamento de dados; apresentar ao aluno as regras da ABNT e de
outras instituições para elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos de
pesquisa e outros tipos de projetos; propor a execução de um projeto de pesquisa
para possível intervenção em empresas
Os cursos de graduação de Administração devem formar profissionais que revelem,
pelo menos, as seguintes competências e habilidades:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o
processo da tomada de decisão;
II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou
intergrupais;
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se
de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas do seu exercício profissional;
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
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CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável.
VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em
organizações; e
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração,
pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e
operacionais.
O perfil desejado para o egresso do Curso de Administração, como bem definido em
sua Missão, é constituído de uma formação generalista que lhe permita atuar nas
diversas áreas das organizações nos níveis estratégico, tático e operacional. Em
razão do perfil generalista o egresso deverá estar apto a colaborar efetivamente
para o desenvolvimento das organizações num contexto em contínua
transformação e mediante uma atuação amparada em capacitação técnica e
comportamental, com sendo ético e responsabilidade social, sendo que algumas
das competências e habilidades desejadas são:
Estar capacitado para ser gerir organizações públicas ou privadas, apresentando
uma visão multidisciplinar e global das diversas situações com que se depara
(tomada de decisão).
Ser capaz de interagir de forma crítica, flexível e inovadora em diferentes contextos
organizacionais e sociais.
Ser empreendedor, crítico, criativo, polivalente, com adaptabilidade e consciente
da cidadania, com capacidade analítica de mercado e conhecimento técnico e
interpessoal para planejar, organizar e liderar as mais variadas organizações dos
setores industrial, comercial e de serviços, antecipando e promovendo
transformações.
Ter capacidade e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas,
sociais e econômicas da produção, e de seu gerenciamento, observados níveis
graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver
gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas
informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade
contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes, nos vários
segmentos do campo de atuação do administrador.
Conhecimento humano: por que conhecer? as diferentes formas de conhecimento;
cronologia do pensamento ocidental; a revolução científica do século XVII; o
método científico. Ambiente de projetos visão sobre o ambiente de projetos; o que
envolve o projeto; a necessidade do projeto; identificando um projeto; o projeto de
pesquisa; seções do projeto; seminários de apresentação de projeto proposto.
Ambientes Virtuais de Aprendizagem
Estudos Dirigidos;
Trabalhos elaborados em grupos
Aulas teóricas expositivas e dialogadas ilustradas com projeção multimídia.
Seminários.
Provas escritas, discursivas e/ou objetivas. Trabalhos escritos orientados. A nota
desta disciplina será com base em trabalhos e outras atividades peso 3 e avaliação
escrita peso 7.
VERGARA, S. C. Métodos de Pesquisa Em Administração. 3ed. São Paulo: Atlas,
2005
MENEZES, L. C. DE M. Gestão de Projetos. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009.
KANABAR, V.; WARBURTON, R. D. Gestão de Projetos. 5.ed. São Paulo: Saraiva,
2012.
ANDRADE, Maria Margarida. Introdução à metodologia do trabalho científico. São
Paulo: Atlas, 1999.
BEZZON, L. A. C.; MIOTTO, L. B.; CRIVELARO, L. P. Guia prático de monografias,
dissertações e teses: elaboração e apresentação. Campinas, SP: Átomo e Alínea,
2004.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1996.
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LEITURAS
COMPLEMENTARES
ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

ROESCH, S.M.A. Projetos de Pesquisa e de estágio em Administração. 3.ed.
Reimpressão. São Paulo: Atlas, 2015.
XAVIER, C. M. da S. Gerenciamento de Projetos: Como definir e controlar o escopo
do projeto. São Paulo: Saraiva, 2009.
Sites ABN e outros

A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e
tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento críticoreflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos
relevantes aos discentes, enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes de
sua inserção em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no
universo do trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se efetiva
na compreensão da Economia como suporte para decisões dos futuros
administradores.

99 | Página

UNIFIPA 2020 – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 2

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Prof. Me. André Luiz Franco
Disciplina: Planejamento Tributário
Semestral/Anual: Anual

Carga horária: 36h

OBJETIVOS DO CURSO

Proporcionar conhecimentos sobre o papel do administrador na gestão tributária com noções
básicas de Planejamento Tributário, apresentando-lhe uma visão gerencial dentro do processo
de tomadas de decisões, provocando inclusive questionamentos e reflexões sobre o tema.

EMENTA

A disciplina de Planejamento Tributário oferece noções ao administrador na apuração e
gerenciamento de informações dos principais tributos federais, estaduais e municipais,
desenvolvimento dos conhecimentos técnicos e de terminologia, cálculos e planejamento com
foco na redução da carga tributária. O objetivo principal desta disciplina é de capacitar o
administrador nas atividades de Planejamento Tributário dentro do princípio de Elisão
Tributária, considerando ser esta a única alternativa lícita de reduzir a carga tributária e
colocar a empresa numa melhor condição de competitividade.
Preparar estes profissionais para a atuação empresarial em atividades de Planejamento
Tributário dentro do conceito de Elisão Tributária com o intuito de aumentar a lucratividade
da empresa. Analisando o cenário competitivo atual, percebe-se que a utilização do
Planejamento tributário é a única forma lícita de que dispõe o contribuinte para reduzir sua
carga tributária e colocar a empresa em uma melhor condição competitiva.
Habilidades:
Proporcionar aos alunos as habilidades necessárias para o bom desenvolvimento das
atividades de Planejamento Tributário, dotando-os de conhecimentos técnicos e gerenciais
para elaboração de relatórios que possam subsidiar as tomadas de decisões voltadas a gestão
de tributos
Competências:
Analisando o cenário global, o aluno desenvolverá competências profissionais dentro das
práticas de Planejamento Tributário, enfocando na excelência no gerenciamento da área
tributária.
A disciplina de , contribui para a formação do profissional capaz de compreender questões
científicas, técnicas, sociais e econômica no âmbito da Contabilidade Empresarial bem como
aptidão no gerenciamento quantitativo/qualitativo e no processo de tomada de decisão.
Introdução ao Planejamento Tributário
– Conceito de Planejamento Tributário
– Introdução a Gestão Tributária
– Diferença entre Elisão Tributária e Evasão Tributária
– Competência do Administrador na Gestão Tributária

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO
CONTEÚDO

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 3

Espécies de Tributos
– Taxas
– Contribuições de Melhoria
– Contribuições Especiais
– Empréstimos Compulsórios
– Principais Tributos: Federais, Estaduais e Municipais
– Sujeitos das Obrigações Tributárias
2.7 – Cumulatividade e Não-Cumulatividade dos Tributos
Tipos de Enquadramento Tributário
– Simples Nacional
– Lucro Presumido
3.3 – Lucro Real
Planejamento Tributário
4.1– Planejamento Tributário no Processo de Tomadas de Decisões
4.2– Impacto dos Encargos Trabalhistas no Planejamento Tributário
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4.3 – Simulações de Cenários
METODOLOGIA DE
ENSINO

- Ambientes Virtuais de Aprendizagem
- Estudos Dirigidos
- Aulas teóricas expositivas ilustradas com projeção multimídia.
- Leituras recomendadas
- Estudos de Caso

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

- Provas teóricas compostas de questões dissertativas e de múltipla escolha
- Trabalhos
- Seminários

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHAVES, Francisco Coutinho. Planejamento tributário na prática: gestão tributária aplicada. 4.
ed. São Paulo: Editora Atlas, 2017.
CREPALDI, Silvio Aparecido. Planejamento tributário: teoria e prática. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2017.
FABRETTI, Láudio Camargo; FABRETTI, Dilene Ramos. Direito tributário para os cursos de
administração e ciências contábeis. 10. ed.rev.atual. São Paulo: Atlas, 2014.
BORGES, Humberto Bonavides. Planejamento tributário: IPI, ICMS, ISS E IR . 14.ed. São Paulo:
Atlas, 2015.
CASSONE, Vittorio. Direito tributário: fundamentos constitucionais da tributação, definição de
tributos e suas espécies, conceito e classificação dos impostos, doutrina, prática e
jurisprudência. 17. ed. Paulo: Editora Atlas, 2006.
YOUNG, Lúcia Helena Briski. Planejamento tributário: fusão, cisão e incorporação. 8.ed.
Curitiba: Juruá editora, 2014.
A presente disciplina possui estreita relação e tem como base fundamental para o pensamento
crítico-reflexivo os Direitos Humanos de modo a permitir aos discentes a apropriação de
conhecimentos relevantes ao ser humano, conscientes de sua inserção em uma sociedade
multicultural e pluriétnica no universo do trabalho e na vida acadêmica. O planejamento
tributário contribui para o estudo da viabilidade do negócio do ponto de vista tributário,
proporcionando ao plano de negócio o enquadramento do melhor regime de tributação,
respeitando os aspectos legais.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto Empreendedorismo:
Desenvolvimento de um Plano de Negócios. Desse modo, criam-se as condições para que os
discentes atuem como agentes do seu próprio conhecimento, ampliando a compreensão
interdisciplinar dos fenômenos sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Profª. Ms. Cleber Peres
Disciplina: Administração Mercadológica II
Semestral/Anual:
Anual
OBJETIVOS DO CURSO

Carga horária: 72 h

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 4

EMENTA

Seleção dos mercados-alvo e segmentação, planejamento dos programas de
marketing relativos a produtos, estabelecimento de estratégias para marketing em
serviços e estratégias de preço; identidade e imagem corporativa, endomarketing,
administração dos canais de distribuição e suas estratégias, administração do
composto de comunicação, marketing pessoal.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

A disciplina tem por objetivo geral proporcionar aos alunos visão teórico-prática das
estratégias mercadológicas em produtos, serviços, preços, distribuição e
comunicação bem como estratégias de marketing pessoal que permitam que os
mesmos sejam diferentes no mercado competitivo e com isso enfrentem os
desafios do mundo moderno que exige do profissional propostas metodologias
práticas e aplicáveis que simplifiquem o trabalho dos gestores.
Em âmbitos específicos, a disciplina pretende permitir que o aluno: compreenda a
importância da seleção de mercados-alvo, segmentação, segmentação por nicho e
posicionamento da oferta; conheça e aplique as estratégias de marketing para
produtos; domine os conteúdos básicos relativos ao marketing de serviço e elaborar
estratégias para serviço e preços.
Compreenda os conceitos e diferenças entre identidade e imagem coorporativa e
os elementos de que compões a marca e seu processo de gestão – Branding; utilize
a estratégias de endomarketing para envolver clientes internos e stakeholders;
administre o composto de distribuição e entenda como os demais elementos do
composto de marketing interagem com ele; conheça as informações fundamentais
sobre o composto de comunicação e seus principais elementos; compreenda os
conceitos e aplicações práticas do Marketing Pessoal, permitindo elaborar seu
próprio planejamento de Marketing Pessoal e seu plano de carreira;

Sob a perspectiva de cumprir as premissas lançadas em sua missão institucional,
promovendo um entrelaçamento entre o ensino, a pesquisa, a extensão e o
exercício profissional futuro, o Curso de Administração objetiva: preparar o aluno
para reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e
empreendedorismo, formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas
para cultuar e praticar os valores da cidadania; desenvolver no aluno uma carga
humanística de alto conteúdo ético, cultural e intelectivo para as ciências –
humanas ou não – que lhe são correlatas; preparar o aluno para as especificidades
do problema contemporâneo da administração, oferecendo meios para a
constituição de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir, analisar,
encaminhar e resolver as questões e os problemas específicos do mundo
organizacional; oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no espaço
empresarial, como forma de torná-lo profissionalmente capaz de desenvolver
suas atividades com autonomia e responsabilidade; preparar o aluno para as
carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da atividade e para o
empreendedorismo.
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HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

Art. 4º Desenvolvimento das habilidades e competências relacionadas ao
administrador:
I - Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o
processo da tomada de decisão;
II - Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou
intergrupais;
V - Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas do seu exercício profissional;
VI - Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável;
De forma a atender as especificidades do curso de Administração da Unifipa, o
aluno desenvolverá as seguintes habilidades e competências:
Estar capacitado para ser gerir organizações públicas ou privadas, apresentando
uma visão multidisciplinar e global das diversas situações com que se depara
(tomada de decisão).
Ser capaz de interagir de forma crítica, flexível e inovadora em diferentes contextos
organizacionais e sociais.
Ser empreendedor, crítico, criativo, polivalente, com adaptabilidade e consciente
da cidadania, com capacidade analítica de mercado e conhecimento técnico e
interpessoal para planejar, organizar e liderar as mais variadas organizações dos
setores industrial, comercial e de serviços, antecipando e promovendo
transformações.
Ter capacidade e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas,
sociais e econômicas da produção, e de seu gerenciamento, observados níveis
graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver
gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas
informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade
contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes, nos vários
segmentos do campo de atuação do administrador.

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

O perfil desejado para o egresso do Curso de Administração, como bem definido em
sua Missão, é constituído de uma formação generalista que lhe permita atuar nas
diversas áreas das organizações nos níveis estratégico, tático e operacional. Em
razão do perfil generalista o egresso deverá estar apto para colaborar efetivamente
para o desenvolvimento das organizações num contexto em contínua
transformação, mediante uma atuação amparada em capacitação técnica e
comportamental, com senso ético e responsabilidade social.
SELEÇÃO DOS MERCADOS-ALVO E SEGMENTAÇÃO; segmentação de mercado;
nicho de mercado; análise para segmentar o mercado; bases para a segmentação
de mercados; mercado-alvo: avaliação e seleção dos segmentos; PLANEJAMENTO
DOS PROGRAMAS DE MARKETING RELATIVOS A PRODUTOS; desenvolvimento de
Produtos; natureza e classificação; características dos produtos; estratégias de
marketing para prolongamento da vida dos produtos; ciclo de vida dos produtos –
Matriz BCG; ESTABELECIMENTOS DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA
SERVIÇOS E PREÇOS; marketing para Serviços; estratégias para Marketing de
Serviços; estratégias de preços; IDENTIDADE E IMAGEM CORPORATIVA; conceito e
identidade e Imagem corporativa; definição e conceito de Marca; gestão das
Marcas – Branding; ENDOMARKETING; definição e Conceitos de Endomarketing;
estratégias de Endomarketing para organizações; ADMINISTRAÇÃO DOS CANAIS DE
DISTRIBUIÇÃO; natureza dos canais; decisões estratégicas de estabelecimento de
canal; decisões de administração de canal; ADMINISTRAÇÃO DOS CANAIS DE
COMUNICAÇÃO; comunicação Institucional e Comunicação Mercadológica ou

CONTEÚDO
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publicitária; determinação dos objetivos da comunicação; seleção dos canais de
comunicação; decisão do Composto de comunicação administração e coordenação
das comunicações de marketing integradas; comunicação Off-line e Online;
MARKETING PESSOAL; definição e Conceitos de Marketing pessoal; dicas para
construir um marketing pessoal com excelência.
METODOLOGIA DE
ENSINO

Aulas expositivas com o auxílio de material didático – apostila; Discussão com a
classe; metodologias ativas tais como sala de Aula Invertida; Utilização de
Aplicativos tecnológicos para desenvolvimento de atividades; Dissertação ou
resumo (de assuntos relativos a projeção de vídeos, leitura de livro ou parte dele);
Projeção de vídeos; Estudos de casos extraídos de livros, revistas e ainda
apresentados pelos próprios alunos; Resolução de exercícios individuais; Atividades
em grupo.

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

Avaliação escrita bimestral sobre terias expostas com valor de 7 a 8 pontos;
Avaliação através do desenvolvimento de atividades individuais ou em grupo sobre
o assunto estudado e estudos de caso com valor de 2 a 3 pontos;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHURCHILL JÚNIOR, G. A.; PETER, J. P. Marketing: criando valor para os clientes. 3.
ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
KOTLER, P. ; KELLER, K. L. Administração de marketing: a bíblia do marketing. 14.
ed. São Paulo: Prince Hall, 2012.
KOTLER, P. ; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2007.

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

KOTLER, P. Administração de Marketing: a edição do novo milênio, 10. ed., São
Paulo: Prentice Hall, 2000.
DIAS, S. R. (Coord.). Gestão de Marketing. São Paulo: Saraiva, 2009.
KOTLER, P. Marketing essencial: conceitos, estratégias e casos, São Paulo: Prentice
Hall, 2005.
SHETH, J. N.; MITTAL, B. ; NEWMAN, B. I. Comportamento do cliente: indo além do
comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 2001.
KOTLER, P. ; KELLER, K. L. Administração de marketing. 14.ed. São Paulo: Pearson,
2012.

LEITURAS
COMPLEMENTARES

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0: Moving
from traditional to digital. John Wiley & Sons, 2016.
Revistas Científicas da área de Administração Mercadológica https://rae.fgv.br/taxonomy/term/124

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e
tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento críticoreflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos
relevantes aos discentes, enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes de
sua inserção em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no
universo do trabalho e na vida acadêmica. A interdisciplinaridade se efetiva
também na participação no Projeto Empreendedorismo: Desenvolvimento de um
Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do
seu próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos
fenômenos sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professor: Me. Antonio Ágide Mota Júnior
Disciplina: Planejamento Estratégico e Sustentabilidade
Semestral/Anual: Anual
OBJETIVOS DO CURSO

EMENTA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

Carga horária: 72h
Período: noturno
Ano: 2020 Série: 4
Esta disciplina tem o objetivo de conhecer o conceito de planejamento estratégico
e sustentabilidade, identificando toda a metodologia e processo de implantação
desse planejamento, considerando o diagnóstico, visão e missão, objetivos,
estratégias, plano de ação e controle, a evolução do seu desenvolvimento no
ambiente empresarial e os princípios da gestão estratégica associada ao
desenvolvimento sustentável das organizações públicas e privadas.
Conceito de Planejamento Estratégico Empresarial; metodologia de elaboração e
implementação do planejamento estratégico nas empresas; diagnóstico
estratégico; missão da empresa; objetivos e desafios empresariais; estratégias
empresariais; projetos e planos de ação; controle e avaliação do planejamento
estratégico; sugestões para melhor utilização o planejamento estratégico pelas
empresas; o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social; a gestão
dos recursos tecnológicos com ênfase na sustentabilidade; a gestão empresarial e
a responsabilidade ambiental, cidadania e ecoeficiência.
Possibilitar aos alunos o conhecimento do conceito de planejamento estratégico
empresarial e aplicar na prática a metodologia de elaboração e implementação do
mesmo.
Permitir ao aluno a possibilidade de desenvolver o diagnóstico estratégico a visão
e missão empresarial para posicionamento empresarial
Capacitar os alunos para o processo estabelecer objetivos e desafios empresariais,
estratégias empresariais, planos de ação e controle e avaliação do planejamento
estratégico.
Viabilizar aos alunos condições para melhor utilização do planejamento
estratégico nas empresas.
Oportunizar aos alunos o conhecimento do conceito de sustentabilidade e sua
importância, a viabilidade de projetos e investimentos dentro dos princípios de
desenvolvimento sustentável, nos seus múltiplos aspectos.
Habilidades:
Técnicas, humanas e conceituais tornando o aluno deverá ser capaz de raciocínio
lógico, comunicação e expressão, liderança;
Atuação de forma interativa;
Trabalho em equipe;
Liderança;
Estabelecimento de estratégias empresariais, com visão sistêmica;
Atuação com uma visão generalista das organizações;
Solucionar problemas administrativos, baseados em conceitos teóricos e
experiências práticas;
Atuação com ética, baseada nos princípios de sustentabilidade e
responsabilidade social;
Competências
Atuar como líderes com visão globalizada do processo empresarial;
Atuar como gestores utilizando as ferramentas estratégicas no ambiente
empresarial, em conformidade com a responsabilidade social e sustentabilidade.
Considerando o perfil generalista desejado pelo curso em sua Missão, o egresso
deverá estar apto a colaborar efetivamente para o desenvolvimento das
organizações num contexto em contínua transformação, mediante uma atuação
amparada em capacitação técnica e comportamental, alinhado às exigências para
o alcance dos objetivos e desafios estratégicos empresariais, com senso ético,
responsabilidade social e foco na sustentabilidade. Deverá estar em condições de
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CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO

gerir organizações públicas ou privadas, apresentando uma visão multidisciplinar
e global das diversas situações e necessidades de tomada de decisões com que se
depara, levando-se em conta valores, missão e visão empresariais, agindo de
modo crítico, criativo, polivalente, com adaptabilidade e consciente da cidadania,
capacidade analítica e conhecimento técnico e interpessoal para o correto
estabelecimento de objetivos, desafios, estratégias, políticas e planos de ação
eficazes, nas mais variadas organizações dos setores industrial, comercial e de
serviços, promovendo transformações que resultem na melhoria da performance
dessas instituições.
I - Conceito de planejamento estratégico
Princípios do planejamento
Filosofias do planejamento
Partes do planejamento
Tipos de planejamento
Planejamento estratégico, Planejamento tático, Planejamento operacional.
II - Metodologia de elaboração e implementação do planejamento estratégico
nas empresas
Fases da metodologia de elaboração e implementação do planejamento
estratégico nas empresas.
Diagnóstico estratégico, visão e missão da empresa, Instrumentos prescritivos e
quantitativos.
Controle e avaliação
III - Diagnóstico estratégico.
Componentes do diagnóstico estratégico
Visão da empresa
Valores da empresa
Análise externa e interna da empresa
Integração dos vários fatores considerados na análise interna e externa da
empresa
Análise dos concorrentes
IV - Missão da empresa
Missão e propósitos da empresa
Cenários e postura estratégica da empresa
Relação produtos Versus mercados
Vantagem competitiva
Risco empresarial
Avaliação da postura estratégica e formulários a serem utilizados no
estabelecimento da missão, postura estratégica, macro estratégicas e macro
políticas.
V - Objetivos e desafios empresariais
Diferença básica entre objetivos e desafios
Base dos objetivos das pessoas sua Importância e objetivos
Hierarquia dos objetivos e desafios
Interações verticais e horizontais no tratamento dos objetivos e desafios da
empresa
Estabelecimento de objetivos e desafios
Quantificação dos objetivos e desafios
Formulários a serem utilizados no estabelecimento de objetivos e desafios.
VI - Estratégias empresariais
Importância da estratégica
Tipos de estratégicas
Fator estratégico
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Avaliação da estratégia
Interação das estratégias e políticas na empresa
Formulários a serem utilizados no estabelecimento das estratégicas
VII - Políticas empresariais
Tipos de políticas
Característica das políticas eficazes
VIII - Projetos e planos de ação
Fases de um projeto
Recomendações para o gerente de projeto
Interligação dos projetos com os planos de ação
Projetos de interligação do instrumento prescritivo com o instrumento
quantitativo
Formulários a serem utilizados no estabelecimento de projetos e planos de ação
IX - Controle e avaliação do planejamento estratégico
Finalidades da função controle e avaliação
Informações necessárias ao controle e à avaliação
Fases do processo de controle e avaliação
Verificação de consistência do planejamento estratégico
X - Sugestões para melhor utilização o planejamento estratégico pelas empresas
Causas mais comum de falhas antes do início da elaboração do planejamento
estratégico
Estruturação inadequada do setor responsável pelo planejamento estratégico na
empresa
Causas de falhas mais comuns durante a elaboração e implantação do
planejamento estratégico nas empresas
XI – A Responsabilidade ambiental das organizações perante a comunidade
A relação das atividades da empresa e o impacto nas comunidades locais
O papel das administrações públicas locais e seus efeitos na gestão das empresas
Responsabilidade ambiental e cidadania
XII – Os desafios da gestão dentro dos princípios de sustentabilidade
Como estabelecer metas e objetivos estratégicos com responsabilidade social
Como atuar nas organizações buscando alcançar os objetivos estratégicos sem
prejuízo da sustentabilidade;

METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

XIII – As vantagens da responsabilidade social para as empresas e seus aspectos
legais
Os efeitos positivos da produção limpa e ecoeficiência
O marketing verde, a gestão ambiental e suas consequências
A legislação ambiental e seus aspectos.
A metodologia será diversificada, com base em cada momento do processo
ensino-aprendizagem baseada na ação-reflexão-ação. As aulas serão expositivas
com o auxílio de material didático disponibilizado aos alunos; discussão com a
classe acerca de temas atuais; metodologias ativa/participativas tais como sala de
aula invertida; utilização de aplicativos tecnológicos para desenvolvimento de
atividades; dissertação ou resumo de assuntos relativos à projeção de vídeos;
estudos de casos extraídos de artigos e livros constantes nas bibliografias básicas
e complementares; revistas e ainda conteúdos apresentados pelos próprios
alunos; seminários; resolução de exercícios individuais e atividades em grupo.
As avaliações serão realizadas bimestralmente, contendo questões objetivas e
dissertativas, no valor de até 07 pontos; atividades desenvolvidas ao longo de
cada bimestre, no valor de até 03 pontos, envolvendo participação nas discussões
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teóricas e nas atividades práticas desenvolvidas em sala de aula; entrega e
apresentação de trabalhos escritos individuais ou em grupos e seminários de
gestão.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

CERTO, Samuel C.; PETER, J. Paul. Administração estratégica: planejamento e
implantação de estratégias. 3. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010.
CHIAVENATO, I. Administração: Teoria, Processo e Prática. 5.ed.São Paulo:
Manole,2014.
DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 3.
ed. rev.atual. São Paulo: Atlas, 2017.
FISCHMANN, Adalberto Américo; ALMEIDA, Martinho Isnard R. de . Planejamento
estratégico na prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos,
metodologia e práticas. 33. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
MONTGOMERY, Cyntia A.; PORTER, Michael E. (Org). Estratégia: a busca da
vantagem competitiva. [Strategy]. Bazán Tecnologia e Linguistica (Trad.) 6. ed. Rio
de Janeiro: Campus, 1998
PORTER, M. Estratégia competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 1991.
TIFFANY, Paul; PETERSON, Steven D. Planejamento estratégico: o melhor roteiro
para um planejamento estratégico eficaz. Rio de Janeiro: Campus, 1998.
THOMPSON, Arthur A.; STRICKAND III, A.J.. Planejamento estratégico:
elaboração, implementação e execução. [Crafting and implementing strategy].
Francisco Roque Monteiro Leite (Trad.). São Paulo: Pioneira, 2000.
WRIGHT, Peter: KROLL, Mark J; PARNELL, John. Administração estratégica:
Conceitos.
[Strategic Management]. Celso A. Rimoli, Lenita R. Esteves (Trad). São Paulo:
Atlas, 2000.
Revistas:
-Administrador Profissional. São Paulo: CRA-SP.
-Capital Aberto: O Mercado de Capitais sob novos ângulos. São Paulo: Editora
Capital Aberto.
-Conjuntura Econômica. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas.
-Empreendedor. São Paulo: Editora Empreendedor.
-Pequenas Empresas & Grandes Negócios. São Paulo: Editora Globo.
-Revista Brasileira de Comércio Exterior (RBCE). Rio de Janeiro: FUNCEX..
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso,
notadamente Administração Financeira e Orçamentária, Organização de Sistemas
e Métodos – OSM, Administração de Materiais e Administração Mercadológica I e
II, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos relevantes,
enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes de sua inserção em uma
sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no universo do trabalho
e na vida acadêmica. Tem como base fundamental os Direitos Humanos para o
pensamento crítico-reflexivo, de modo a permitir a apropriação de
conhecimentos relevantes aos discentes, enquanto cidadãos e futuros
profissionais, conscientes de sua inserção em uma sociedade multicultural e
pluriétnica, que se manifestam no universo do trabalho e na vida acadêmica. A
interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto
Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios. Desse modo,
criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do seu próprio
conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos fenômenos sociais,
econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professor(a) Prof. Me. José Claudinei Cordeiro
Disciplina: Gestão Empresarial / Jogos de Empresas
Semestral/Anual
Carga Horária: 72 horas
Período: Noturno
Ano: 2020
Série:4ª
Anual
Sob a perspectiva de cumprir as premissas lançadas em sua missão institucional, promovendo um
OBJETIVOS DO
entrelaçamento entre o ensino, a pesquisa, a extensão e o exercício profissional futuro, o Curso de
CURSO
Administração objetiva: preparar o aluno para reconhecer na administração uma busca pela
eficiência, ética e empreendedorismo, formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas
para cultuar e praticar os valores da cidadania; desenvolver no aluno uma carga humanística de
alto conteúdo ético, cultural e intelectivo para as ciências humanas ou não que lhe são correlatas;
preparar o aluno para as especificidades do problema contemporâneo da administração,
oferecendo meios para a constituição de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir,
analisar, encaminhar e resolver as questões e os problemas específicos do mundo organizacional;
oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no espaço empresarial, como forma de torná-lo
profissionalmente capaz de desenvolver suas atividades com autonomia e responsabilidade;
preparar o aluno para as carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da
atividade e para o empreendedorismo.
Fundamentos de Planilhas Eletrônicas. Funções e gráficos. Uso de planilhas para Administração
EMENTA
Orçamentária, Projeção de Fluxo de Caixa, Demonstrativos de Resultados, Balanço e Planejamento
de Operações. Simulação e Jogo de Empresas. Estudo de casos de gestão empresarial.
Contribuir para o relacionamento prático do aluno com a simulação e projeção de resultados por
OBJETIVOS DE
meio do uso de computador e do estudo baseado em casos e problemas de gestão empresarial,
APRENDIZAGEM
formando um espírito crítico para tomada de decisão em ambiente dinâmico e com informações a
serem discutidas e implementadas.
Utilizar planilhas eletrônicas na administração de empresas;
Reconhecer, na prática, o mecanismo de funcionamento de uma empresa;
Conviver com ambiente empresarial sujeito a fatores imprevisíveis que interferem no
planejamento;
Tomar decisões referentes a problemas estratégicos empresariais;
Trabalhar em equipe.
Conforme PARECER CES/CNE nº 0134, de 09 de setembro de 2003:
HABILIDADES E
Os cursos de graduação de Administração devem formar profissionais que revelem, pelos menos,
COMPETÊNCIAS
as seguintes competências e habilidades:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir
modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar
conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de
decisão;
II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos
processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais;
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e função
na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações
matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos,
administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e criativo diante dos
diferentes contextos organizacionais e sociais;
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de
aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu
exercício profissional;
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para
o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos
organizacionais, revelando-se profissional adaptável;
VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações; e
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, pareceres e
perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais.
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CONTRIBUIÇÃO
PARA PERFIL DO
EGRESSO

CONTEÚDO

Os conteúdos e atividades propostos pela disciplina possibilitam a formação geral e humanística,
com o desenvolvimento da competência linguística – leitora e escritora -, que, aliada ao estimulo à
adoção de uma postura reflexiva e crítica, favorecem a construção de uma aprendizagem
autônoma e dinâmica, contribuindo para formação integral (profissional e cidadã) do discente.
1. O Gerenciador de Planilhas Excel da Microsoft
1.1.Elementos principais para a elaboração de planilhas
1.2.Gravação e recuperação de dados
1.3.Aplicação de formatos, classificações e fórmulas
1.4.Geração de gráficos e impressão de planilhas
2. Planejamento de Orçamento e de Operações
2.1.Orçamento de vendas, compras, estoque, de despesas fixas e variáveis, de pessoal
2.2.Projeção de fluxo de caixa
2.3.Projeção de demonstrativos de resultado e balanço
2.4.Planejamento otimizado (técnicas de Pesquisa Operacional)
3.Simulação e Jogo de Empresas
3.1.Aplicação de software desenvolvido internamente

METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
BIBLIOTEGRAFIA
BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

4.Estudo de Casos de Gestão Empresarial
4.1.Desenvolvimento de raciocínio quantitativo
4.2.Análise de situações de planejamento, projeto, implementação e controle
Aulas expositivas, dinâmicas de grupo e pesquisas
Trabalho em grupos
Utilização de software específico (jogo de empresas)
Utilização de planilha Microsoft Excel
Utilização de estratégias que promovam a participação ativa do aluno, como: Brainstorming, Mapa
Mental, Grupos GO-GV, Seminários, além da interatividade através do Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA).
- Composição da nota por bimestre: nota da avaliação escrita e da nota dos exercícios da
plataforma virtual de Jogos Empresariais (simulador da administração de empresa na prática).
- Trabalhos desenvolvidos em classe, estudos de casos, apresentações de conteúdos
pesquisados em livros e sítios específicos direcionados à área de administração na internet.
BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Gestão de custos e formação de preços: com aplicações na
calculadora HP 12C e excel . 6. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
MORAZ, Eduardo. Administração de empresas com excel. São Paulo: Degerati Books, 2005.
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 10. ed. rev. e atual. São
Paulo: Saraiva, 2017.
. ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de; COSTA, Benny Kramer. Estratégia: aplicações setoriais e
estudos de casos. São Paulo: Juruá, 2007.
ARAUJO, L. C. G. de. Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão organizacional.
4.ed. São Paulo: Atlas, 2012. v.2.
ARAUJO, L. C. G. de. Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão organizacional.
5.ed.rev. e atual.. São Paulo: Atlas, 2011. v.1.
CARLBERG, Conrad. Administrando a empresa com excel. São Paulo: Pearson Makron Books,
2005.
DUARTE, Roberto G.; FACHIN, Roberto C.; TANURE, Betania. Uso de casos no ensino de
administração. São Paulo: Thomson Pioneira, 2007.
ESCRIVÃO FILHO, Edmundo; PERUSSI FILHO, Sergio (org.). Administrar é ... a evolução do trabalho
do administrador. São Carlos: RiMa, 2008.
MARSHALL JUNIOR, I. et al. Gestão da qualidade. 10.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. (Gestão
empresarial)
ROBBINS, S. P. ; JUDGE, T. A.; SOBRAL, F. Comportamento organizacional. 14.ed.. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2011. (5 ex)
VICENTE, P. Jogos de empresas. São Paulo: Makron Books, 2001.
GRAMIGNA, Maria Rita M. Jogos de empresa e técnicas vivenciais. 2. ed. São Paulo: Pearson,
2006.
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LEITURAS
COMPLEMENTARES

ARTICULAÇÃO P/
OUTRAS
DISCIPLINAS

https://scielo.org/
http://revistas.unifoa.edu.br/
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/22229/3/JogosEmpresasAplica%C3%A7%C3%A3o
.pdf
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/article/view/11677/9180
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e tem os Direitos
Humanos como base fundamental para o pensamento crítico-reflexivo, de modo a permitir aos
discentes a apropriação de conhecimentos relevantes, enquanto cidadãos e futuros profissionais,
conscientes de sua inserção em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no
universo do trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se efetiva no expressivo
domínio e quantificações de informações, que viabilizem aos administradores o cumprimento de
seus encargos quanto ao gerenciamento, aos controles e à prestação de contas de sua gestão
perante à sociedade, gerando também informações para a tomada de decisão, organização de
atitudes e construção de valores orientados para a cidadania”.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto Empreendedorismo:
Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do seu próprio
conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos fenômenos sociais,
econômicos, organizacionais e administrativos.
A disciplina tem conteúdo que se relaciona com diversas outras da matriz curricular do curso de
Administração:
Matemática Financeira: são utilizados conceitos de Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de
Retorno (TIR), Ponto de Equilíbrio, etc.
Contabilidade Empresarial I e II: são utilizados conceitos relativos a balanços patrimoniais,
demonstrativos contábeis, etc.
Administração Financeira e Orçamentária I e II: são utilizados conceitos de análise de indicadores
financeiros tais como retorno sobre ativos, lucratividade, etc.
Tecnologia da Informação: são utilizados conceitos relacionados com a infra-estrutura de TI das
organizações.
Administração de Sistemas de Informação: são utilizados conceitos associados à aplicação de
sistemas de informação para apoio à decisão em nível gerencial, principalmente.
Em classe, os trabalhos em grupos envolverão problemas de gestão e decisão que têm relação
com as disciplinas listadas acima.

111 | Página

UNIFIPA 2020 – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 2

CENTRO UNIVERITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professor(a) Prof. Me. José Claudinei Cordeiro
Disciplina: Administração de Sistemas de Informação
Semestral/Anual
Carga Horária: 72
Período: Noturno
Ano: 2020
Série:4ª
Anual
horas
OBJETIVOS DO CURSO
Sob a perspectiva de cumprir as premissas lançadas em sua missão institucional,
promovendo um entrelaçamento entre o ensino, a pesquisa, a extensão e o
exercício profissional futuro, o Curso de Administração objetiva: preparar o
aluno para reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e
empreendedorismo, formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas
para cultuar e praticar os valores da cidadania; desenvolver no aluno uma carga
humanística de alto conteúdo ético, cultural e intelectivo para as ciências
humanas ou não que lhe são correlatas; preparar o aluno para as especificidades
do problema contemporâneo da administração, oferecendo meios para a
constituição de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir, analisar,
encaminhar e resolver as questões e os problemas específicos do mundo
organizacional; oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no espaço
empresarial, como forma de torná-lo profissionalmente capaz de desenvolver
suas atividades com autonomia e responsabilidade; preparar o aluno para as
carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da atividade e para
o empreendedorismo.
EMENTA
Introdução aos Sistemas de Informação. Gerenciamento de recursos de
informação. Tipos de sistemas de informação. Sistemas empresariais integrados.
Desenvolvimento de sistemas de informação. E-business. Segurança, privacidade
e questões éticas no contexto de sistemas de informação. Papel estratégico da
Tecnologia da Informação.
OBJETIVOS DE
A disciplina Administração de Sistemas de Informação visa apresentar aos alunos
APRENDIZAGEM
os conceitos básicos, o papel e a importância dos Sistemas de Informação nas
empresas contemporâneas.
O Aluno irá aprender a testar, avaliar a qualidade, avaliar a segurança, avaliar a
importância na utilização de Sistemas de Informação, o profissional da área de
Gestão em particular o administrador de empresas deve conhecer os sistemas de
informação que podem servir como ferramentas de suporte a tomada de
decisão.
HABILIDADES E
Conforme PARECER CES/CNE nº 0134, de 09 de setembro de 2003:
COMPETÊNCIAS
Os cursos de graduação de Administração devem formar profissionais que
revelem, pelos menos, as seguintes competências e habilidades:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar
estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em
diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;
II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações
interpessoais ou intergrupais;
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se
de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e
sociais;
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas do seu exercício profissional;
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da
experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação
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profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional
adaptável;
VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos
em organizações; e
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e
administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais,
estratégicos e operacionais.
Os conteúdos e atividades propostos pela disciplina possibilitam a formação
geral e humanística, com o desenvolvimento da competência linguística – leitora
e escritora -, que, aliada ao estimulo à adoção de uma postura reflexiva e crítica,
favorecem a construção de uma aprendizagem autônoma e dinâmica,
contribuindo para formação integral (profissional e cidadã) do discente.
Introdução aos Sistemas de Informação
1.1.Administração da empresa digital
1.2.Sistemas de informação na empresa
1.3.Sistemas de informação, organizações, administração e estratégia
1.4.Comércio e negócios eletrônicos
Gerenciamento de Recursos de Informação
2.1.Recursos de hardware e software
2.2.Recursos de dados
2.3.Telecomunicações, redes e Internet
Tipologia Geral de Sistemas de Informação
Sistemas de Processamento de Transações (SPT)
Sistemas de Informações Gerenciais (SIG)
Sistemas de Suporte à Decisão (SSD)
Sistemas Especialistas (SE) e Sistemas Baseados em Conhecimento (KBS)
Sistemas Empresariais Integrados
Material Requirements Planning (MRP), Manufacturing Enterprise Planning (MRP
II) e Enterprise Resource Planning (ERP)
Supply Chain Management (SCM)
Customer Relationship Management (CRM)
Desenvolvimento de Sistemas de Informação
Análise, projeto e implementação de sistemas
Manutenção de sistemas de informação
Segurança, Privacidade e Questões Éticas em SI
Papel Estratégico da Tecnologia da Informação
7.1. Atribuição de valor à TI
7.2. Princípio da Motivação Estratégica

METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Aulas expositivas, dinâmicas de grupo e pesquisas
Textos de apoio, recursos de multimídia
Metodologia Ativa: Estudos de casos
Utilização de estratégias que promovam a participação ativa do aluno, como:
Brainstorming, Seminários, além da interatividade através do Ambiente Virtual
de Aprendizagem (AVA).
- Composição da nota por bimestre: nota da avaliação escrita e da nota dos
exercícios da plataforma Blackboard. – Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
- Trabalhos desenvolvidos em classe, estudos de casos, apresentações de
conteúdos pesquisados em livros e sítios específicos direcionados à área de
administração na internet, através de seminários.
ALBERTIN, Alberto Luiz; ALBERTIN, Rosa Maria de Moura. Tecnologia de
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BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES
ARTICULAÇÃO P/ OUTRAS
DISCIPLINAS

informação e desempenho empresarial: as dimensões de seu uso e sua relação
com os benefícios de negócio. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. 11.
ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2015.
STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George. Princípios de sistemas de informação: uma
abordagem gerencial. 11. ed. São Paulo: CENGAGE Learning, 2015.
ALBERTIN, Alberto Luiz. Comércio eletrônico: modelo, aspectos e contribuições
de sua aplicação. 5. ed.atual. ampl. São Paulo: Atlas, 2004.
CÔRTES, Pedro Luiz. Administração de sistemas de informação. São Paulo:
Saraiva, 2008.
GRAEML, Alexandre Reis. Sistemas de informação: o alinhamento da estratégia
de TI com a estratégia corporativa. 2. ed.. São Paulo: Atlas, 2003.
O'BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da
internet. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de informações gerenciais:
estratégicas, táticas operacionais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996.
OLIVEIRA, D. de P. R. de. Sistemas, organização e métodos: uma abordagem
gerencial. 21.ed. São Paulo: Atlas, 2017.
www.cio.com.br
https://scielo.org/
https://transformacaodigital.com/
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e
tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento críticoreflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos
relevantes, enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes de sua
inserção em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no
universo do trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se
efetiva no expressivo domínio e quantificações de informações, que viabilizem
aos administradores o cumprimento de seus encargos quanto ao gerenciamento,
aos controles e à prestação de contas de sua gestão perante à sociedade,
gerando também informações para a tomada de decisão, organização de
atitudes e construção de valores orientados para a cidadania”.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto
Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes
do seu próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos
fenômenos sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
A disciplina tem conteúdo que se relaciona com diversas outras da matriz
curricular do curso de Administração:
Tecnologia da Informação: são utilizados conceitos relacionados com a infraestrutura de TI das organizações.
Filosofia , Ética Profissional e Responsabilidade Social: a introdução de
Tecnologia da Informação nas organizações é analisada também sob o ponto de
vista do impacto nas relações humanas e trabalhistas.
Administração Mercadológica: são utilizados conceitos e apresentadas
ferramentas para apoio ao Marketing Estratégico.
Administração da Produção e Operações: são utilizados conceitos relativos a
planejamento, programação e controle de produção, do ponto de vista da
Tecnologia da Informação, em ambientes industriais e agroindustriais.
Organização, Sistemas e Métodos: são utilizados conceitos dessa disciplina na
etapa de análise de requisitos para o desenvolvimento de sistemas de
informações.
Planejamento Estratégico: são discutidas técnicas e ferramentas de apoio à
decisão em nível estratégico.
Gestão Empresarial / Jogo de Empresas: essa disciplina fornece casos para
estudo. A empresa-tema do “Jogo” é também a empresa para a qual se planejará
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a introdução de Tecnologia da Informação, desde decisões de caráter
tecnológico (equipamentos, por exemplo) até decisões de caráter estratégico
(adoção de sistemas de informações).
Em classe, as dinâmicas de grupo envolverão problemas de gestão que têm
relação com as disciplinas listadas acima.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: ADMINISTRAÇÃO
Professora: Prof. Me. Paulo Roberto Vieira Marques
Disciplina: Gestão do Agronegócio
Semestral/Anual:
Semestral
OBJETIVOS DO CURSO

EMENTA
OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO
CONTEÚDO

Carga horária: 36h

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 4ª

Sob a perspectiva de cumprir as premissas lançadas em sua missão institucional,
promovendo um entrelaçamento entre o ensino, a pesquisa, a extensão e o
exercício profissional futuro, o Curso de Administração objetiva: preparar o aluno
para reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e
empreendedorismo, formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas
para cultuar e praticar os valores da cidadania; desenvolver no aluno uma carga
humanística de alto conteúdo ético, cultural e intelectivo para as ciências –
humanas ou não – que lhe são correlatas; preparar o aluno para as especificidades
do problema contemporâneo da administração, oferecendo meios para a
constituição de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir, analisar,
encaminhar e resolver as questões e os problemas específicos do mundo
organizacional; oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no espaço
empresarial, como forma de torná-lo profissionalmente capaz de desenvolver
suas atividades com autonomia e responsabilidade; preparar o aluno para as
carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da atividade e para o
empreendedorismo.
Conhecer os fundamentos do Agronegócio, seu conceito e dimensões, suas
verticalizações e integrações agroindustriais no país e seus reflexos no exterior.
Objetivos Gerais: Levar ao conhecimento do aluno noções dos fundamentos do
Agronegócio e sua influência no mercado contemporâneo
Objetivos específicos: Conhecer os fundamentos do Agronegócio, seu conceito e
dimensões, suas verticalizações e integrações agroindustriais no país e seus reflexos
no exterior.
Reconhecer as relações das atividades desenvolvidas na propriedade rural sob uma
visão sistêmica sustentável do empreendimento;
implementação do planejamento estratégico nas propriedades rurais, bem como
nas agroindústrias;
Ter melhor compreensão das questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da
produção, agroindustrial e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do
processo de tomada de decisão.
Agronegócio: conceitos e dimensões - Agricultura e agronegócios, conceito de
agronegócio, sistemas agroindustriais, cadeias produtivas e cadeias de valor,
clusters e arranjos produtivos locais, importância do agronegócio.
Gestão empresarial no agronegócio: as empresas agroindustriais e suas
características, a gestão da empresa agroindustrial, a competitividade e o
agronegócio, a tomada de decisões no agronegócio, aspectos contemporâneos da
gestão do agronegócio.
Segmentos dos sistemas agroindustriais: segmentos antes da porteira, segmentos
dentro da porteira, segmentos depois da porteira.
Gestão de pessoas no agronegócio: a gestão de pessoas que trabalham no
agronegócio, bons gestores de pessoas e gestores de processos no agronegócio.
Verticalizações e integrações Agroindustriais: verticalização, integração vertical,
integração horizontal, integração agroindustrial, empresas integradoras.
Agregação de valores e margem de comercialização no Agronegócio: agregação de
valor, margem de comercialização, agregação de valor x preço específico.
Competências do Agronegócio brasileiro: competência “antes da porteira”,
competência “ dentro da porteira”, competência “depois da porteira”.
Gestão ambiental no Agronegócio.

116 | Página

UNIFIPA 2020 – PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 2

METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

As aulas serão ministradas com exposição dos temas a serem abordados, utilizando
os recursos existentes, respeitando e aproveitando as experiências de cada um
sobre o tema, conduzindo-os a troca de conhecimento através de trabalhos
desenvolvidos em grupo em sala de aula. Pesquisas em sites específicos e oficiais,
exposição e apresentação das pesquisas em sala.
Provas bimestrais, teóricas, compostas de questões dissertativas (40%) e de
múltipla escolha (60%) contendo enunciados descritivos em cada questão, com
nota atribuída de (7,0), sendo a diferença para (10,0) através de trabalhos
individuais ou em grupo, apresentação de seminários e pesquisas, podendo a
quantidade de trabalhos desenvolvidos ter flexibilidade na nota das provas teóricas.
Ex. 7 prova teórica + 3 trabalhos= 10; 8 prova teórica + 2 trabalhos=10; 9 prova
teórica +1 trabalho=10. Essa flexibilidade é em virtude da oportunidades de
elaboração de trabalhos no bimestre.
ARAUJO, M. J.Fundamentos de agronegócios. 5. ed.rev.ampl.e atual. São Paulo:
Atlas, 2018.
DIAS, R. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 3.ed. rev.
atual. São Paulo: Atlas, 2017.
DONAIRE, D. Gestão ambiental na empresa. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2010.
CALLADO, A. A. C. (Org.). Agronegócio.2.ed. São Paulo: Atlas, 2008.
GUSMAN, E. S; MOLINA, M. G. sobre a evolução do conceito de campesinato. São
Paulo: Expressão PopulaR, 2006.
NEVES, M. F. et al. Agronegócio no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2005.
SANTOS, W. B. dos; QUEIROZ, J. E. L. (coord). Direito do agronegócio. Belo
Horizonte: Forum, 2005.
VALLE, C. E. do. Qualidade ambiental: ISO 14000.5.ed. São Paulo: Senac São Paulo,
2004.
Metodologia de pesquisa com a apresentação de temas em seminários.
Administração de Materiais e Logística.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Profª. Drª. Silvia Ibiraci de Souza Leite
Disciplina: Gestão Ambiental
Semestral/Anual:
Anual
OBJETIVOS DO CURSO

EMENTA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

Carga horária: 36 h

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 1

Sob a perspectiva de cumprir as premissas lançadas em sua missão institucional,
promovendo um entrelaçamento entre o ensino, a pesquisa, a extensão e o
exercício profissional futuro, o Curso de Administração objetiva: preparar o aluno
para reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e
empreendedorismo, formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas
para cultuar e praticar os valores da cidadania; desenvolver no aluno uma carga
humanística de alto conteúdo ético, cultural e intelectivo para as ciências –
humanas ou não – que lhe são correlatas; preparar o aluno para as especificidades
do problema contemporâneo da administração, oferecendo meios para a
constituição de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir, analisar,
encaminhar e resolver as questões e os problemas específicos do mundo
organizacional; oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no espaço
empresarial, como forma de torná-lo profissionalmente capaz de desenvolver
suas atividades com autonomia e responsabilidade; preparar o aluno para as
carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da atividade e para o
empreendedorismo.
Política nacional do meio ambiente e seus instrumentos de proteção ambiental;
proteção ambiental na Constituição Federal Brasileira; aspectos e impactos
ambientais: conceito, principais impactos ambientais; diagnóstico ambiental para
EIA-RIMA; mensuração de impactos ambientais associados às atividades produtivas;
gestão ambiental empresarial; economia e o meio ambiente; marketing e o meio
ambiente, eco-inovação.
OBJETIVOS GERAIS
Enfatizar a importância do conhecimento e conscientização a respeito dos
problemas ambientais; propiciar aos alunos a oportunidade de adquirirem postura
de gestores conscientes; desenvolver a criticidade na interpretação dos fenômenos
sócio-político, econômicos e culturais relacionados ao meio ambiente; destacar a
importância do comportamento ético em todas as áreas profissionais; promover a
interdisciplinaridade, interligando e interagindo com as demais disciplinas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Propiciar aos alunos conhecimentos básicos sobre desenvolvimento sustentável e
crescimento econômico para que possam entender o problema causado pela falta
de cuidado em relação ao meio ambiente; enfatizar a importância do meio
ambiente como fator de produção e seu esgotamento como problema
internacional; conceituar e entender especificidades relativas aos problemas
ambientais e a legislação competente para normalizá-los; entender a importância
das relações internacionais na solução dos problemas ambientais; conhecer as
áreas de atuação dos gestores ambientais e a importância da certificação
ambiental.
Os cursos de graduação de Administração devem formar profissionais que revelem,
pelo menos, as seguintes competências e habilidades:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o
processo da tomada de decisão;
II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou
intergrupais;
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III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se
de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas do seu exercício profissional;
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável.
VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em
organizações; e
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração,
pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e
operacionais.
O perfil desejado para o egresso do Curso de Administração, como bem definido
em sua Missão, é constituído de uma formação generalista que lhe permita atuar
nas diversas áreas das organizações nos níveis estratégico, tático e operacional. Em
razão do perfil generalista o egresso deverá estar apto a colaborar efetivamente
para o desenvolvimento das organizações num contexto em contínua
transformação e mediante uma atuação amparada em capacitação técnica e
comportamental, com sendo ético e responsabilidade social, sendo que algumas
das competências e habilidades desejadas são:
Estar capacitado para ser gerir organizações públicas ou privadas, apresentando
uma visão multidisciplinar e global das diversas situações com que se depara
(tomada de decisão).
Ser capaz de interagir de forma crítica, flexível e inovadora em diferentes contextos
organizacionais e sociais.
Ser empreendedor, crítico, criativo, polivalente, com adaptabilidade e consciente
da cidadania, com capacidade analítica de mercado e conhecimento técnico e
interpessoal para planejar, organizar e liderar as mais variadas organizações dos
setores industrial, comercial e de serviços, antecipando e promovendo
transformações.
Ter capacidade e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas,
sociais e econômicas da produção, e de seu gerenciamento, observados níveis
graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver
gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas
informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade
contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes, nos vários
segmentos do campo de atuação do administrador.
Conceitos e Definições; histórico; ecologia e poluição ambiental; desenvolvimento
sustentável; problemas ambientais; riscos ambientais; impactos ambientais;
Relatórios de Estudos ambientais (EIA) e Relatórios de Impactos Ambientais (RIMA).
Resíduos; sólidos; urbanos; contaminação da água, do solo e do ar; conservação e
preservação; recursos naturais, recursos renováveis; recursos não renováveis; a
gestão responsável e a conscientização ambiental; qualidade ambiental; soluções e
normas; eco-inovação; a ideia da eco-inovação; criatividade e eco-inovação; ecoinovação e tecnologias ambiental; o empreendedorismo verde
(ecoempreendedorismo).
Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Estudos Dirigidos; Trabalhos elaborados em
grupos; Aulas teóricas expositivas e dialogadas ilustradas com projeção multimídia.
Seminários.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES
ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

Provas escritas, discursivas e/ou objetivas. Trabalhos escritos orientados em grupo.
No primeiro bimestre a nota desta disciplina será com base em trabalhos e outras
atividades peso 3 e avaliação escrita peso 7. No segundo bimestre o conteúdo será
apresentado através de seminários e estes terão peso 7 e outras atividades terão
peso 3.
BARBIERI, José. C. Gestão ambiental empresarial. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 3 ed.
rev. atual. São Paulo: Atlas, 2017.
______. Eco-inovação: caminho para o desenvolvimento sustentável. São Paulo:
Atlas, 2014.
DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MOREIRA,M. S. Estratégia e implantação de sistema de gestão ambiental modelo
ISO 14000. Belo Horizonte: DG-Desenvolvimento gerencial, 2001.
NALINI, J. R. Ética ambiental. Campinas: Millennium, 2001.
SIRVINSKAS, L. P. Tutela penal do meio ambiente: breves considerações atinentes à
lei nº 9.605, de 12.02.1998. 3. ed. rev. atual. eampl. São Paulo: Saraiva, 2004.
VALLE, C. E. do. Qualidade ambiental: ISO 14000. 5. ed. São Paulo: SENAC São
Paulo, 2004.
Jornais e revistas sobre os temas discutidos
Sites com conteúdo da área
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e
tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento críticoreflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos
relevantes aos discentes, enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes de
sua inserção em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no
universo do trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se efetiva
na compreensão da Economia como suporte para decisões dos futuros
administradores.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professor: Prof. Luis Roberto Rissi
Disciplina: Gestão Pública
Semestral/Anual: Anual

Carga horária: 72h

OBJETIVOS DO CURSO

Transmitir aos alunos teorias e práticas da atividade pública, dando condições
para análise global tanto da atividade administrativa, como do aspecto jurídico,
propiciando-lhes a reflexão das relações entre Estado e sociedade, de forma a
evidenciar transformações que se traduzam por meio da gestão, no
entendimento da atividade administrativa pública atual e consequentemente
numa melhoria na qualidade da prestação dos serviços públicos.
Gestão Pública: conceito e finalidade; estado, governo e administração pública;
administração pública: conceito, administração sob o aspecto subjetivo e
objetivo; funções públicas: noções sobre os poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário; a supremacia e a indisponibilidade do interesse público; princípios
da administração pública; agentes públicos; acessibilidade, estabilidade,
acumulação, sistema remuneratório e aposentadoria; poderes da
administração; atos administrativos; licitação; contratos administrativos;
improbidade administrativa; crimes contra a administração pública.
Transmitir aos alunos os conceitos básicos para a sociedade contemporânea de
Estado, Governo e Administração Pública, discutindo-se os princípios jurídicos
pertinentes, além das funções públicas, agentes públicos e procedimentos
afetos à administração estatal, a fim de se reunir condições mínimas de se
reconhecer os trâmites da atividade administrativa, sempre enfocando a
melhoria na gestão dos interesses públicos.
Capacitar os alunos no sentido de entender os problemas advindos das
atividades da administração pública para que, utilizando dos fundamentos,
princípios e regras a eles expostas, possam identificar e apresentar as
melhores soluções.
Desenvolver o entendimento de que a supremacia dos interesses públicos é
vital para uma sociedade que busca concretizar sua democracia. Fornecer aos
alunos os subsídios básicos das funções dos diversos agentes públicos, aos
quais incumbe a melhor gestão das atividades administrativas, principalmente
aquelas voltadas às necessidades da coletividade. Indicar que os valores éticos
e de responsabilidade social é o caminho para o crescimento de nossa
sociedade e do nosso povo.
A transmissão do conteúdo da presente disciplina, através das aulas
ministradas, possibilita formação geral e humana, de forma prática, com
capacidade de análise e articulação de conceitos e argumentos, de
interpretação dos valores jurídicos dos entes envolvidos na valoração dos
fenômenos sociais ligados ao processo como forma de materializar a
administração como meio de pacificação em sociedade, aliada a uma postura
de reflexão, além de uma visão crítica que alicerça a capacidade de trabalho
em equipe, para fomentar a aptidão para a aprendizagem no dia-a-dia
profissional, além da qualificação para a vida e o desenvolvimento da
cidadania.
1. Gestão Pública: conceito e finalidade; 2. Estado, Governo e Administração
Pública: suas definições, peculiaridades e distinções; 3. Administração Pública:
conceito, administração sob o aspecto subjetivo e objetivo; 4. Funções
Públicas: noções sobre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; 5. A
supremacia e a indisponibilidade do interesse público; 6. Princípios da
Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência (artigo 37, caput, da Constituição Federal), e demais princípios
pertinentes à gestão dos interesses públicos, tais como: isonomia,

EMENTA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 1
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METODOLOGIA DE ENSINO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES
ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade, hierarquia,
controle ou tutela; 7. Agentes Públicos: agentes políticos, servidores estatais e
particulares em colaboração; 8. Acessibilidade, estabilidade, acumulação,
sistema remuneratório, aposentadoria; 9. Poderes da Administração: conceito,
requisitos e classificação; 10. Atos administrativos: conceito, requisitos e
classificação; 11. Licitação: conceito, finalidade e modalidades de licitação; 12.
Contratos Administrativos: suas peculiaridades; 13. Improbidade
Administrativa: principais aspectos da Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992; 14.
Crimes contra a Administração Pública: principais delitos contra a
Administração previstos no Código Penal (Artigos 312 e seguintes).
Serão ministradas aulas expositivas nas quais os discentes serão estimulados a
realizar as atividades propostas durante o semestre, assumindo-se como
sujeito de seu conhecimento para confirmar as habilidades e competências
assumidas.
Assim, os conteúdos específicos também serão assimilados por meio de
atividades práticas que envolvam, notadamente, o aprendizado por meio de
ensino participativo, sendo que tais atividades serão realizadas
individualmente ou em grupo e envolverão a busca de literatura pertinente,
leitura, reflexão, para posterior debate, seminário, atividade simulada dentre
outras atividades em que o discente assume seu papel participativo em sala de
aula.
Prova escrita individual sem consulta:
Trabalhos e seminários em grupo ou realizados individualmente:
Resolução de questões discursivas e objetivas sobre toda a temática
apresentada em cada bimestre sem prejuízo da avaliação a ser aplicada e que é
previamente agendada pela Instituição.
CARVALHO, José dos Santos Filho. Manual de direito administrativo. Rio de
Janeiro: Lúmen Júris Editora. 2017.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 21.ed.. São Paulo:
Atlas, 2017.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 23.ed.atual.. São
Paulo: Malheiros Editores,2016.
GABRIEL, Ivana Mussi. Direito administrativo para concursos. São Paulo:
Verbatim. 2010
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 19.ed.atual. São Paulo:
Saraiva, 2002.
BRASIL. Regime jurídico dos servidores públicos civis da união. São Paulo.
Editora Atlas. 2000
BRASIL. Licitações e contratos da administração pública. 8.ed. atualiz. e aum..
São Paulo: Saraiva, 2006. (Coleção Saraiva de legislação).
GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 6.ed.rev,atualiz e aument.. São
Paulo: Saraiva, 2012.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 22.ed.rev.
atual.. São Paulo: Malheiros Editores, 2016.
TOLEDO JÚNIOR, Flávio C. de; Sérgio Ciqueira Rossi. Lei de responsabilidade
fiscal: comentada artigo por artigo. 2.ed. rev. atual. São Paulo: NDJ, 2002.
20 Experiências de gestão pública e cidadania. Peter Spink, Roberta Clemente
(Col.). Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1997.
Periódicos e revistas.
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso
e tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento
crítico-reflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de
conhecimentos relevantes, enquanto cidadãos e futuros profissionais,
conscientes de sua inserção em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que
se manifestam no universo do trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação
interdisciplinar se efetiva no conhecimento e estímulo de práticas utilizadas na
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Prof. Me. André Luiz Franco
Disciplina: Gestão do Terceiro Setor
Semestral/Anual: Anual

Carga horária: 36h

OBJETIVOS DO CURSO

Propiciar aos alunos contato com os conceitos e natureza do terceiro setor e sua relação
com os outros setores da sociedade e desenvolver nos alunos a capacidade de análise
critica sobre vários aspectos relacionados ao terceiro setor possibilitando o
conhecimento legal e suas maneira de ação, visando a contribuição do Administrador
para a transformação social.
O surgimento do Terceiro Setor no Brasil. Organizações do Terceiro Setor. O profissional
de gestão para o Terceiro Setor. Constituição de organizações não governamentais.
Legislação para o Terceiro Setor. Voluntariado. Ferramentas de controle contábil e
financeiro do Terceiro Setor. Projetos de captação de recursos. Responsabilidade social.
Objetivos Gerais:
Oferecer aos alunos a formação de uma base conceitual e teórica a respeito das técnicas
administrativas voltadas ao terceiro setor;
Habilidades:
Desenvolver habilidade de formação de equipe para o gerenciamento do Terceiro Setor,
Compreender e interpretar a legislação vigente, capacidade de desenvolvimento de
estratégias para a organização, atuação em vários níveis de administração,
comprometimento com a ética e responsabilidade social, atuar de forma inovadora e
empreendedora.
Competências:
Visão generalista do Terceiro Setor, conhecimento da legislação do Terceiro Setor,
conhecer os procedimentos e etapas para a constituição de organizações não
governamentais, gerenciar as atividades em diversos níveis do Terceiro Setor.
A disciplina de Gestão do Terceiro Setor propicia uma reflexão dialética no entendimento
do papel do 1º, 2º e 3º setor, contribui para a atuação em diversas modalidades
administrativas e gerenciais e na formação embasada na ética, nos direitos humanos e na
diversidade.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Aspectos Introdutórios
– O Primeiro Setor – Estado
– O Segundo Setor – Iniciativa Privada
– O Terceiro Setor – Sua Origem e Desenvolvimento
1.4 - Conceitos Básicos e racionalidade do Terceiro setor
1.5 - Natureza e campo de estudo do Terceiro Setor
1.6 - Terminologias do Terceiro Setor
2 - Natureza Jurídica das Organizações do Terceiro Setor
2.1 Associações
2.2 Fundações
2.3 Organizações Religiosas
2.4 Partidos Políticos
2.5 Entidades Beneficentes
2.6 Sindicatos
2.7 Condomínios
2.8 Entidades Desportivas
2.9 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)
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Ano: 2020
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3 - Aspectos legais gerais aplicados
3.1 O marco legal das entidades sem fins lucrativos no Brasil
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3.2 A Constituição Federal e as entidades sem fins lucrativos
3.3 O Código Tributário Nacional

METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

4. – RESPONSABILIDADE SOCIAL
4.1 – Sustentabilidade Social
4.2 – Relatório de Sustentabilidade
4.3 – Ética
- Ambientes Virtuais de Aprendizagem
- Estudos Dirigidos
- Aulas teóricas expositivas ilustradas com projeção multimídia.
- Leituras recomendadas
- Estudos de Caso
- Provas teóricas compostas de questões dissertativas e de múltipla escolha
- Trabalhos
- Seminários
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas, organização e métodos: uma
abordagem gerencial. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
TACHIZAWA, Takeshy. Organizações não governamentais e terceiro setor: criação de
ONGs e estratégias de atuação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
VOLTOLINI, Ricardo. Terceiro setor: planejamento e gestão. 3.ed. São Paulo: Senac, 2009
ARAUJO, Luis César G. de. Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão
organizacional. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2011. v.1
ARAUJO, Luis César G. de. Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de gestão
organizacional. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. v.2
DIAS, Reinaldo. Sociologia & Administração. 4. ed. Campinas-SP: Alínea, 2016.
DRUCKER, Peter Ferdinand. Administração de organizações sem fins lucrativos:
princípios e praticas. 4. ed. São Paulo: Pioneira, 1997.
MANZIONE, Sydney. Marketing para o terceiro setor: guia prático para implantação de
marketing em organizações filantrópicas. São Paulo: Novatec, 2006.
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e tem os
Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento crítico-reflexivo, de modo
a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos relevantes aos discentes,
enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes de sua inserção em uma
sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no universo do trabalho e na
vida acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se efetiva no desenvolvimento de um
relatório de sustentabilidade A interdisciplinaridade se efetiva também na participação
no Projeto Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do seu
próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos fenômenos sociais,
econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professor: Me. Marcílio Antônio Bortoluci
Disciplina: Logística Empresarial.
Semestral/Anual:
Semestral
OBJETIVOS DO CURSO

EMENTA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

Carga horária: 36h

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 4

Desenvolver no aluno a habilidade em coordenar a função Logística em empresas,
compreendendo que as cadeias de abastecimento tornaram-se vitais para qualquer
segmento da atividade econômica, dado que a sua maior eficiência pode ter poder
decisivo sobre a opção do consumidor e que a Logística refere-se à movimentação
de materiais dentro de uma instalação de produção, e à entrada e saída de
produtos e de materiais.
Logística Empresarial. Gerenciamento da Logística Empresarial. Logística Integrada.
Recursos Logísticos. Projeto do Sistema Logístico.
Objetivos gerais.
Após a participação em aulas sobre o tema, leitura de textos sugeridos,
completando perguntas, respondendo questionários, desenvolvendo e discutindo
estudos de casos e trabalhando em grupo, o aluno será capaz de:
Identificar os aspectos básicos de cada tema.
Descrever a função logística.
Compreender a Logística Empresarial e todas as movimentações de produtos e a
transferência de informações de, para e entre participantes de uma cadeia de
suprimentos.
Apresentar uma descrição abrangente das práticas logísticas existentes nos setores
privado e público.
Descrever formas e meios de aplicar princípios logísticos para se obter vantagens
competitivas.
Proporcionar uma base conceitual para a integração da logística como competência
central na estratégia empresarial.
Objetivos específicos
Discutir os modelos que regem a Logística Empresarial, sua competência, missão,
integração e globalização.

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

Habilidades
Capacidade de lidar com modelos de gestão inovadores; identificar e dimensionar
riscos além de expressar-se de modo crítico e criativo em face dos diferentes
contextos organizacionais e sociais; demonstrar atitudes flexíveis e de adaptação a
terceiros.
Competências
Aplicar no dia-a-dia o aprendizado do conteúdo das aulas em assuntos de Logística
Empresarial, integração de suas operações, serviço ao cliente, gerenciamento de
transporte, movimentação de materiais mensuração e relatórios de desempenho.

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

Levar o aluno a compreender que a logística envolve a movimentação de materiais
dentro da organização, os embarques que entram e que saem e a distribuição., e
que as conexões eletrônicas de dados aumentaram a produtividade e a precisão na
administração da cadeia de suprimentos, melhorando o controle das operações;
interpretar as necessidades de uma possível formação profissional mais moderna e
futurista, com mais chances de melhoria profissional com a certeza que um
Administrador deve saber bem assuntos financeiros e contábeis, matemática
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CONTEÚDO

financeira, sistemas administrativos, teorias da administração, economia, negócios,
direito e legislação, administração mercadológica, de produção, de materiais, dos
sistemas de informação, planejamento organizacional, controle, direção, assuntos
estratégicos, objetivos institucionais, logística, etc., coisas de conteúdo técnico,
para poder exercer suas funções nas organizações onde atua ou irá atuar.
I - LOGÍSTICA EMPRESARIAL:
Definição de logística empresarial.
Importância do serviço logístico ao cliente.
Sistemas de informações logísticas.
II - LOGÍSTICA INTEGRADA:
Integração das operações logísticas.
Serviço ao cliente.
Logística globalizada.
III - RECURSOS LOGÍSTICOS:
Informação. Previsões.
Gerenciamento de estoque.
Gerenciamento de transporte.
Gerenciamento de depósitos.
Movimentação de materiais.
Embalagem.
IV - PROJETO DO SISTEMA DE LOGÍSTICA:
Reengenharia logística
Estrutura da localização logística.
Economias de transporte.
Metodologia de planejamento de projeto.
Técnicas de planejamento de projeto.
V - GERENCIAMENTO DA LOGÍSTICA EMPRESARIAL:
Desenvolvimento organizacional da logística.
Planejamento, custos e formação de preços.
Mensuração e relatórios de desempenho.

METODOLOGIA DE
ENSINO

Exposição teórica. Uso de multimídia. Estudos de casos. Debates em grupo.
Resolução de exercícios. Desenvolvimento de trabalhos práticos. Palestras por
profissionais da área. Visitas técnicas. Uso do laboratório de informática para
preenchimento de planilhas e controles gráficos.

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

O aluno será avaliado bimestralmente, pela participação efetiva compromissada
com os objetivos da matéria no seguinte modelo:
Provas bimestrais escritas, com questões discursivas e de múltipla escolha, valendo
até 10 pontos.
Trabalhos diversos, com pesquisa extraclasse, com discussões e debates em grupos,
valendo até 2,0 pontos para composição da nota.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. 5. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2008.
BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e Gerenciamento da cadeia de abastecimento.
3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
BOWERSOX, Donald. J.; CLOSS, David J. Logística Empresarial: Processo de
Integração da Cadeia de Suprimentos. 2. ed. Reimpressão. São Paulo: Atlas, 2010.
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BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES
ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

CORREA, H., CORREA, C. Administração de Produção e Operações: manufatura e
serviços: Uma abordagem estratégica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
MARTINS, Petrônio Garcia: ALT, Paulo Renato Campos. Administração de Materiais
e Recursos Patrimoniais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
NOVAES, A.G., Logística e Gerenciamento da cadeia de distribuição: Estratégia,
Operação e Avaliação. Rio de Janeiro: Campus, 2007.
WANKE, Peter. Gestão de estoques na cadeia de suprimento: decisões e modelos
quantitativos. São Paulo: Atlas, 2003.
NOVAES, A.G., Logística e Gerenciamento da cadeia de distribuição: Estratégia,
Operação e Avaliação. Rio de Janeiro: Campus, 2007.
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e
tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento críticoreflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos
relevantes, enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes de sua inserção
em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no universo de
trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se efetiva
“desenvolver no aluno a habilidade de coordenar a função produção em empresas,
discutindo os paradigmas que regem a produção industrial e de serviços e o
desenvolvimento das técnicas de gestão para a obtenção de melhor produtividade
e competitividade na área industrial e de serviços administrando a produção e as
operações com racionalidade e qualidade”.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto
empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do
seu próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos
fenômenos sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Prof. Me. André Luiz Franco
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária II
Semestral/Anual: Anual

Carga horária: 36h

OBJETIVOS DO CURSO

Apresentar aos alunos o campo geral do administrador financeiro, os conceitos
fundamentais em teoria de finanças, as ferramentas básicas do processo de gestão
financeira e orçamentária.

EMENTA

Visão geral da administração financeira, análise das demonstrações contábeis, conceitos
financeiros básicos, decisões de investimento, custo de capital, alavancagem e estrutura
de capital, decisões de financiamento a curto prazo, orçamento empresarial.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

Objetivos Gerais:
Dotar o aluno de conhecimentos em controle e planejamento financeiro, interpretador
das demonstrações contábeis e financeiras, administrador de capital de giro e avaliador
de risco.
Habilidades: Proporcionar ao aluno habilidades de gestor financeiro, tanto em processos
operacionais financeiros quanto na tomada de decisão.
Competências: Desenvolver planejamento financeiro e orçamentário, conhecer a
estrutura das demonstrações financeiras e contábeis para a tomada de decisão, avaliar
investimentos a curto e em longo prazo e conhecer as principais ferramentas para a
gestão financeira e orçamentária.
A disciplina de Administração Financeira Orçamentária I, contribui para a formação do
profissional capaz de compreender questões científicas, técnicas, sociais e econômica no
âmbito da gestão financeira bem como aptidão no gerenciamento
quantitativo/qualitativo e no processo de tomada de decisão.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 . DECISÕES DE INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO
– Decisão de Investimento e Dimensionamento de Fluxos de Caixa;
– O processo de orçamento de capital;
– Os fluxos de caixa relevantes;
– Determinação do Investimento Inicial.

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 4

2. ESTUDO DE MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTO
2.1 – Comparação dos métodos de avaliação de investimentos;
2.2 – Decisões de Investimentos em condições de risco;
2.3 – Comparação de Projetos
2.4 – Relacionamento de Capital na avaliação de projetos de investimento
3. ALAVANCAGEM OPERACIONAL E FINANCEIRA
3.1 – Alavancagem Operacional;
3.2 – Alavancagem Financeira.
4. POLITICA DE INVESTIMENTOS
4.1 – Fundamentos de dividendos;
4.2 – Teoria residual de dividendos;
4.3 – Politica de Dividendos;
4.4 – Fatores que condicionam a politica de dividendos;
4.5 – Tipos de politica de dividendos.

5. GESTÃO FINANCEIRA DE CURTO PRAZO
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METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

5.1 – Capital de Giro e Gestão de Ativos Circulantes;
5.2 – Fundamentos de Capital de giro líquido;
5.3 – Ciclo de Conversão de caixa;
- Ambientes Virtuais de Aprendizagem
- Estudos Dirigidos
- Aulas teóricas expositivas ilustradas com projeção multimídia.
- Leituras recomendadas
- Estudos de Caso
- Trabalhos em planilhas informatizadas no laboratório de informática
- Provas teóricas compostas de questões dissertativas e de múltipla escolha
- Trabalhos
- Seminários
ASSAF NETO, Alexandre. Mercado financeiro. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
MATARAZZO, Dante Carmine. Análise financeira de balanços: abordagem gerencial. 7.
ed. São Paulo: Atlas, 2010
ROSS, Stephen A. Princípios de administração financeira. São Paulo: Atlas, 2002
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRAGA, Roberto. Fundamentos e técnicas de administração financeira. São Paulo: Atlas,
1989.
FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo Cesar. Controladoria: teoria e prática. 3. ed. São
Paulo: Atlas, 2006
FREZATTI, Fábio. Gestão do fluxo de caixa diário: como dispor de um instrumento
fundamental para o gerenciamento do negócio. São Paulo: Atlas, 2009
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 7. ed. São Paulo: Harbra,
2002
HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira
aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial. 9. ed. rev. atual. São Paulo:
Atlas, 2010.
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e tem os
Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento crítico-reflexivo, de modo
a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos relevantes aos discentes,
enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes de sua inserção em uma
sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no universo do trabalho e na
vida acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se efetiva no estudo de viabilidade
econômica proporcionando o dimensionamento e gestão capital de giro, indicadores de
liquidez, endividamento e rentabilidade e análise de investimento.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto Empreendedorismo:
Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do seu
próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos fenômenos sociais,
econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professor: Me. Marcílio Antônio Bortoluci
Disciplina: Administração da Produção e Operações II
Semestral/Anual:
Anual
OBJETIVOS DO CURSO

Carga horária: 72h

EMENTA

Projeto do produto e do processo. Previsão da demanda. Planejamento Agregado.
Melhoramento da produção. Sequenciamento, Programação e Controle de
operações. Gestão de estoques na rede de operações. Prevenção e recuperação de
falhas.
Objetivos gerais
Desenvolver no aluno a habilidade em coordenar a função produção em empresas
utilizando muitas vezes demonstrações matemáticas e estudos de casos. Após a
participação em aulas sobre o tema, leitura de textos sugeridos, completando
perguntas, respondendo questionários, desenvolvendo e discutindo estudos de
casos e trabalhando em grupo, o aluno será capaz de: Identificar os aspectos
básicos de cada tema. Resolver problemas apresentados nos estudos de casos.
Debater cada tema com profundidade, por conhecer as razões de sua importância.
Desenvolver capacidade de iniciativa, propondo modelos de gestão, sendo
inovador, demonstrando espírito empreendedor e tendo uma visão ampla do
ambiente interno e externo para negócios e suas situações. Ter capacidade de
trabalhar em equipe, trabalhar com grupos formais e informais. Ter uma visão de
mercados emergentes, não previsíveis e flexíveis, em constantes mudanças.
Planejar e programar a estratégia adotada, procedendo por etapas para diminuição
das falhas e cooperar com outros profissionais da organização sempre que for
necessário.

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 4

Desenvolver no aluno a habilidade em coordenar a função produção em empresas
utilizando muitas vezes demonstrações matemáticas e estudos de casos, para
poder exercer suas funções nas organizações onde atua ou irá atuar de forma
eficiente e eficaz de acordo com o conteúdo da disciplina.

Objetivos específicos
Discutir os paradigmas que regem a produção industrial e de serviços. Desenvolver
as técnicas de gestão para a obtenção de melhor produtividade e competitividade
na área industrial e de serviços. Administrar a produção e as operações com
racionalidade e qualidade.
Habilidades
Capacidade de lidar com modelos de gestão inovadores; identificar e dimensionar
riscos além de expressar-se de modo crítico e criativo em face dos diferentes
contextos organizacionais e sociais; atuar de forma interativa influenciando o
comportamento do grupo com empatia e equidade visando os interesses
interpessoais e institucionais.
Competências
Aplicar no dia-a-dia o aprendizado do conteúdo das aulas em assuntos da
administração da produção e operações, identificando obstáculos a serem
superados para realizar um projeto ou satisfazer uma necessidade, documentar as
operações e as decisões para conservar as características que podem ser utilizadas
para sua justificação.
Levar o aluno a interpretar as necessidades de uma possível formação profissional
mais moderna e futurista, com mais chances de melhoria profissional com a certeza
que um Administrador deve saber bem assuntos financeiros e contábeis,
matemática financeira, sistemas administrativos, teorias da administração,
economia, negócios, direito e legislação, administração mercadológica, de
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CONTEÚDO

produção, de materiais, dos sistemas de informação, planejamento organizacional,
controle, direção, assuntos estratégicos, objetivos institucionais, logística, etc.,
coisas de conteúdo técnico, para poder exercer suas funções nas organizações onde
atua ou irá atuar.
I - PROJETO DO PRODUTO DO PROCESSO.
Desenvolvimento do projeto do produto.
Sistemas automatizados na organização da produção.
CAD-Computer Aided Design.
CAM-Computer Aided Manufacturing.
CIM-Computer Integrated Manufacturing.
II - PREVISÃO DA DEMANDA.
Métodos de previsão.
Método das Médias.
Média Móvel Simples (MMS).
Média Móvel Ponderada (MMP).
Média Móvel Exponencial (MMEXP).
III - PLANEJAMENTO AGREGADO.
O que é planejamento agregado.
Etapas do planejamento agregado.
Custos das alternativas para alterar a produção.
IV - MELHORAMENTO DA PRODUÇÃO.
Introdução.
Medida e melhoramento do desempenho.
Benchmarking.
Prioridades de melhoramento.
Ciclo PDCA.
Técnicas de melhoramento.
Fluxograma.
Diagrama de causa-efeito.
Diagramas de Pareto.
V - SEQUENCIAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DE OPERAÇÕES.
Controle de produção e operações.
Métodos de controle de operações.
Controle de entrada e saída (input – output control).
VI - PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FALHAS.
Introdução.
Falha do sistema.
Detecção e análise de falhas.
Melhoramento e confiabilidade das operações.
Manutenção.
Recuperação.
VII – “CLUSTERS’ E GESTÃO DOS STAKEHOLDERS”.
.Introdução.
A construção da vantagem competitiva.
Estratégias de relacionamento c om os stakeholders.
Relacionamento com os consumidores e clientes..

METODOLOGIA DE
ENSINO

Exposição teórica.
Uso de multimídia. Estudos de casos. Debates em grupo. Resolução de exercícios.
Desenvolvimento de trabalhos práticos. Palestras por profissionais da área. Visitas
técnicas. Uso do laboratório de informática para preenchimento de planilhas e
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controles gráficos.

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

Exposição de filmes.
O BOLERO (RAVEL). Planejamento da orquestra filarmônica de Israel para execução
desta música, considerada pelos maestros uma das mais difíceis de serem
executadas.
FÁBRICA DE LOUCURAS. Este filme mostra uma fábrica moderna em que um
engenheiro americano irá trabalhar no Japão, ocasionando o choque de culturas.
O aluno será avaliado bimestralmente, pela participação efetiva compromissada
com os objetivos da matéria no seguinte modelo:
Provas bimestrais escritas, com questões discursivas e de múltipla escolha, valendo
até 10 pontos.
Trabalhos diversos, com pesquisa extraclasse, com discussões e debates em grupos,
valendo até 2,0 pontos para composição da nota.
CORRÊA, Henrique L., CORRÊA, Carlos. A. Administração de Produção e Operações.
ed. compacta. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
MOREIRA, Daniel A. Administração da produção e operações. 2. ed. São Paulo:
Pioneira, 2011.
SLACK, Nigel et al. Administração da Produção. ed. compacta. 2. reimpressão. São
Paulo: Atlas, 2010.
CORRÊA, Henrique Luiz; GIANESI, Irineu Gustavo Nogueira; Planejamento,
Programação e Controle da Produção. 5. ed. São Paulo, Atlas, 2007.
MARTINS, Petrônio G., LAUGENI, Fernando P. Administração da Produção. 2. ed.
São Paulo, Saraiva, 2006.
PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da Qualidade. São Paulo: Atlas, 2011.
STEVENSON, William J. Administração das Operações de Produção. Rio de Janeiro,
LTC Editora, 2001.
TUBINO, Dalvio Ferrari. Planejamento e Controle da Produção. 2. ed. São Paulo,
Atlas, 2008.
AMATO NETO, João. Redes de cooperação produtiva e clusters regionais:
oportunidades para as pequenas e médias empresas. São Paulo, Atlas, 2000.
COLENCI JUNIOR, Alfredo; PADRONI, Rosa Maria. Livre pensar é só criar. São Paulo:
Copidart Editora, 2008.
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e
tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento críticoreflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos
relevantes, enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes de sua inserção
em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no universo de
trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se efetiva
“desenvolver no aluno a habilidade de coordenar a função produção em empresas,
discutindo os paradigmas que regem a produção industrial e de serviços e o
desenvolvimento das técnicas de gestão para a obtenção de melhor produtividade
e competitividade na área industrial e de serviços administrando a produção e as
operações com racionalidade e qualidade”.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto
empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo criam-se as condições para que os discentes atuem como agentes do
seu próprio conhecimento, ampliando a compreensão interdisciplinar dos
fenômenos sociais, econômicos, organizacionais e administrativos.
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CENTRO UNIVERITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professor(a) Prof. Me. Joacyr Vargas
Disciplina: Mercado Financeiro e de Capitais
Semestral/Anual
Carga Horária: 36
Período: Noturno
Ano: 2020
Série: 4ª
Semestral
horas
OBJETIVOS DO CURSO
Sob a perspectiva de cumprir as premissas lançadas em sua missão
institucional, promovendo um entrelaçamento entre o ensino, a pesquisa,
a extensão e o exercício profissional futuro, o Curso de Administração
objetiva: preparar o aluno para reconhecer na administração uma busca
pela eficiência, ética e empreendedorismo, formando-o não apenas para o
tecnicismo irreflexivo, mas para cultuar e praticar os valores da cidadania;
desenvolver no aluno uma carga humanística de alto conteúdo ético,
cultural e intelectivo para as ciências humanas ou não que lhe são
correlatas; preparar o aluno para as especificidades do problema
contemporâneo da administração, oferecendo meios para a constituição
de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir, analisar,
encaminhar e resolver as questões e os problemas específicos do mundo
organizacional; oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no espaço
empresarial, como forma de torná-lo profissionalmente capaz de
desenvolver suas atividades com autonomia e responsabilidade; preparar o
aluno para as carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos
da atividade e para o empreendedorismo.
EMENTA
Sistema Financeiro Nacional – Estrutura e Funcionamento. Operações
bancárias – Noções introdutórias sobre operações ativas, passivas e
serviços bancários. Mercado de Capitais -Noções introdutórias sobre:
estrutura e funcionamento; Bolsa de Valores e papéis negociados no
Mercado de Capitais.
OBJETIVOS DE
OBJETIVOS GERAIS:
APRENDIZAGEM
- Propiciar ao aluno uma visão geral sobre a estrutura e funcionamento do
Mercado Financeiro e do Mercado de Capitais.
- Possibilitar a compreensão da importância do Mercado Financeiro e do
Mercado de Capitais para o desenvolvimento social e econômico do país.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Possibilitar ao aluno a compreensão da importância da Bolsa de Valores
no cenário econômico do país.
- Apresentar os conceitos e características básicas dos principais papéis
comercializados na Bolsa de Valores.
- Propiciar aos alunos o conhecimento teórico básico sobre o
funcionamento do Mercado Financeiro e de Capitais.
- Apresentar os conceitos e características básicas de operações de
investimentos, empréstimos e financiamentos oferecidas pelas Instituições
Financeiras.
HABILIDADES E
Conforme PARECER CES/CNE nº 0134, de 09 de setembro de 2003:
COMPETÊNCIAS
Os cursos de graduação de Administração devem formar profissionais que
revelem, pelos menos, as seguintes competências e habilidades:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar
estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar
preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em
diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;
II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações
interpessoais ou intergrupais;
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção,
compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva sob seu
controle e gerenciamento;
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CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com
valores e formulações matemáticas presentes nas relações formais e
causais entre fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem
assim expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes
contextos organizacionais e sociais;
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e
administrativa, vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência
da qualidade e das implicações éticas do seu exercício profissional;
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da
experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de
atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se
profissional adaptável;
VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar
projetos em organizações; e
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e
administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais,
organizacionais, estratégicos e operacionais.
Os conteúdos e atividades propostos pela disciplina possibilitam a
formação geral e humanística, com o desenvolvimento da competência
linguística – leitora e escritora -, que, aliada ao estimulo à adoção de uma
postura reflexiva e crítica, favorecem a construção de uma aprendizagem
autônoma e dinâmica, contribuindo para formação integral (profissional e
cidadã) do discente.
I) SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
- Os órgãos componentes do Sistema.
- O funcionamento do SFN.
- Autoridades Monetárias:
- CMN – Conselho Monetário Nacional
- BCB – Banco Central do Brasil
- BB – Banco do Brasil
- BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
- Órgãos reguladores em mercados correlatos:
- CVM – Comissão de Valores Mobiliários
- SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.
- Política Fiscal.
- Política Cambial.
- Política Monetária:
- Depósito Compulsório
- Operações de redesconto
- Taxa de Juros:
- Taxa Básica da Economia.
- Formação da taxa de juros-fatores que influenciam o nível das taxas.
-Empréstimos:
- principais linhas existentes
- Financiamentos:
- principais linhas específicas
- Aplicações Financeiras – características:
- certificado de depósito bancário (CDB)
- fundos de investimento
- caderneta de poupança
- outras operações.
II) MERCADO DE AÇÕES
- Definição
- Estrutura e funcionamento (Bolsa de Valores,Corretoras e
Distribuidoras)
- CVM – Comissão de Valores Mobiliários
- Mercado primário e secundário
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METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES

ARTICULAÇÃO P/ OUTRAS
DISCIPLINAS

- O mercado de ações:
- tipos de ações
- cotação
- liquidez
- variação
- volatilidade
- rentabilidade
- Custos de investimento.
- Tipos de investidores.
- Aulas expositivas com recursos multimídia.
- Leitura e interpretação de texto com debates.
- Elaboração e apresentação de trabalhos em grupo.
- Resolução de exercícios.
O aluno será avaliado bimestralmente, pela participação efetiva e
compromissada com os objetivos da matéria no seguinte modelo:
- Provas bimestrais escritas, com questões discursivas e de múltipla
escolha,valendo até 10 pontos.
- Trabalhos diversos, com pesquisa extraclasse, com discussões e debates
em grupos, valendo até 3,0 pontos para composição da nota.
ASSAF NETO, Alexandre. Mercado financeiro. 13.ed. São Paulo: Atlas, 2017.
CAVALCANTE FILHO, Francisco da Silva; MISUMI, Jorge Yoshio ; RUDGE, Luiz
Fernando. Mercado de capitais: o que é, como funciona. 7.ed. rev. atual.
Rio de Janeiro: Campus, 2009.
FORTUNA, Eduardo. Mercado financeiro: produtos e serviços. 18.ed.rev.e
atual. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2010.
COSTA JUNIOR, N.C.A. da; LEAL, R.P.C.; LEMGRUBER, E.F. (Org.). Mercado
de capitais: análise empírica no Brasil. São Paulo: Atlas, 2000.
DESCHATRE, Gil Ari. Investimentos em ações: para os momentos de crise e
de crescimento. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2009.
ELDER, Alexander. Aprenda a operar no mercado de ações. 11.ed.Rio de
Janeiro: Elsevier, 2006.
LAMEIRA, Valdir de Jesus. Mercado de capitais. 2.ed.rev. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2003.
PINHEIRO, Juliano Lima. Mercado de capitais: fundamentos e técnicas. São
Paulo: Atlas, 2005.
Disponível em: www.bcb.gov.br
Disponível em: www.cvm.gov.br
Disponível em: www.b3.com.br
Disponível em: www.susep.gov.br
Disponível em: www.anfac.com.br
TAGLIAFERRO, E. R. Mudanças sistêmicas e transformações do mercado: o
projeto BECE (Bolsa Brasileira de Commodities Ambientais). Campos do
Jordão: Mix, 2007.
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do
curso e tem os Direitos Humanos como base fundamental para o
pensamento crítico-reflexivo, de modo a permitir aos discentes a
apropriação de conhecimentos relevantes, enquanto cidadãos e futuros
profissionais, conscientes de sua inserção em uma sociedade multicultural
e pluriétnica, que se manifestam no universo do trabalho e na vida
acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se efetiva pela reflexão sobre a
diversidade de tópicos na área da Administração e da forma como estes se
inter-relacionam proporcionando um diálogo interdisciplinar com as áreas
de interseção.
A interdisciplinaridade se efetiva também na participação no Projeto
Empreendedorismo: Desenvolvimento de um Plano de Negócios.
Desse modo, criam-se as condições para que os discentes atuem como
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agentes do seu próprio conhecimento, ampliando a compreensão
interdisciplinar dos fenômenos sociais, econômicos, organizacionais e
administrativos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO
Curso: Administração
Professora: Profª. Drª. Silvia Ibiraci de Souza Leite
Disciplina: Cenarios E Tendencias Da Economia
Semestral/Anual:
Anual
OBJETIVOS DO CURSO

EMENTA

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM

HABILIDADES E
COMPETÊNCIAS

Carga horária: 36 h

Período: noturno

Ano: 2020

Série: 1

Sob a perspectiva de cumprir as premissas lançadas em sua missão institucional,
promovendo um entrelaçamento entre o ensino, a pesquisa, a extensão e o
exercício profissional futuro, o Curso de Administração objetiva: preparar o aluno
para reconhecer na administração uma busca pela eficiência, ética e
empreendedorismo, formando-o não apenas para o tecnicismo irreflexivo, mas
para cultuar e praticar os valores da cidadania; desenvolver no aluno uma carga
humanística de alto conteúdo ético, cultural e intelectivo para as ciências –
humanas ou não – que lhe são correlatas; preparar o aluno para as especificidades
do problema contemporâneo da administração, oferecendo meios para a
constituição de um raciocínio crítico apto a compreender, discernir, analisar,
encaminhar e resolver as questões e os problemas específicos do mundo
organizacional; oferecer ao aluno a capacidade de comunicação no espaço
empresarial, como forma de torná-lo profissionalmente capaz de desenvolver
suas atividades com autonomia e responsabilidade; preparar o aluno para as
carreiras administrativas tradicionais e para os novos campos da atividade e para o
empreendedorismo.
Crises politicas e econômicas. Política Econômica Nacional. Blocos econômicos
regionais. Barreiras ao comércio internacional. Principais regras e órgãos
reguladores da economia internacional.
OBJETIVOS GERAIS
Estabelecer a importância da compreensão e da percepção dos fatos econômicos
nacionais, regionais e internacionais para atuação do administrador de empresas;
desenvolver a criticidade na interpretação dos fenômenos econômicos
internacionais; destacar a importância do comportamento ético em todas as áreas
profissionais; promover a interdisciplinaridade, interligando e interagindo com as
demais disciplinas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Propiciar aos alunos conhecimentos básicos sobre o contexto econômico nacional e
internacional para que possa entender o todo econômico e as atividades de
comércio nacional e internacional; enfatizar a importância das relações econômicas
nacionais, regionais e internacionais; cnceituar e entender especificidades relativas
à economia internacional tais como a existência de órgãos como a OMC, OIT, entre
outros; entender a importância das relações econômicas internacionais assim como
teorias elementares de sua integração; compreender as funções e a importância da
Política Econômica Nacional; a importância da criação de novos empregos para
manutenção da atividade econômica; os instrumentos de intervenção do governo
na economia como a taxa de juros e a taxa de cambio; identificar características da
economia brasileira e internacional ou modelos econômicos utilizados
nacionalmente, regionalmente e internacionalmente.
Os cursos de graduação de Administração devem formar profissionais que revelem,
pelo menos, as seguintes competências e habilidades:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o
processo da tomada de decisão;
II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional,
inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou
intergrupais;
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CONTRIBUIÇÃO PARA
PERFIL DO EGRESSO

CONTEÚDO

METODOLOGIA DE
ENSINO

CRITÉRIOS DE
AVALIAÇÃO

III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se
de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas do seu exercício profissional;
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável.
VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em
organizações; e
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração,
pareceres e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e
operacionais.
O perfil desejado para o egresso do Curso de Administração, como bem definido
em sua Missão, é constituído de uma formação generalista que lhe permita atuar
nas diversas áreas das organizações nos níveis estratégico, tático e operacional. Em
razão do perfil generalista o egresso deverá estar apto a colaborar efetivamente
para o desenvolvimento das organizações num contexto em contínua
transformação e mediante uma atuação amparada em capacitação técnica e
comportamental, com sendo ético e responsabilidade social, sendo que algumas
das competências e habilidades desejadas são:
Estar capacitado para ser gerir organizações públicas ou privadas, apresentando
uma visão multidisciplinar e global das diversas situações com que se depara
(tomada de decisão).
Ser capaz de interagir de forma crítica, flexível e inovadora em diferentes contextos
organizacionais e sociais.
Ser empreendedor, crítico, criativo, polivalente, com adaptabilidade e consciente
da cidadania, com capacidade analítica de mercado e conhecimento técnico e
interpessoal para planejar, organizar e liderar as mais variadas organizações dos
setores industrial, comercial e de serviços, antecipando e promovendo
transformações.
Ter capacidade e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas,
sociais e econômicas da produção, e de seu gerenciamento, observados níveis
graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver
gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas
informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade
contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes, nos vários
segmentos do campo de atuação do administrador.
Política Econômica Nacional contexto: instrumentos e objetivos da política
econômica ( produção e emprego; Inflação; instrumentos da política econômica:
fiscal, cambial e de rendas. Contexto de atividades entre blocos comerciais:
condições de importação e exportação; crises e disputas comerciais entre os países;
cenário internacional e tendências para a economia atual; a economia brasileira:
tendências futuras.
Ambientes Virtuais de Aprendizagem
Estudos Dirigidos;
Trabalhos elaborados em grupos
Aulas teóricas expositivas e dialogadas ilustradas com projeção multimídia.
Seminários.
Provas escritas, discursivas e/ou objetivas. Trabalhos escritos orientados.
Seminários. A nota desta disciplina será com base em trabalhos e outras atividades
somando-se 10,0.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR

LEITURAS
COMPLEMENTARES

ARTICULAÇÃO COM
OUTRAS DISCIPLINAS

CARVALHO, Maria Auxiliadora de; SILVA, César Roberto L. da. Economia
internacional. 4. ed. rev. ampl. São Paulo: Saraiva, 2017.
KRUGMAN, Paul R.; OBSTFELD, Maurice. Economia internacional: teoria e política.
8.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2015.
MAIA, Jayme de Mariz. Economia internacional e comércio exterior. 13.ed. São
Paulo: Atlas, 2014.
CARMO, Edgar Cândido do; MARIANO, Jéferson (Coord.). Economia internacional.
2.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Atlas, 2010
COSTA, Ligia Maura. Comércio exterior. São Paulo: Campus, 2006.
GONÇALVES, Reinaldo; BAUMAN, Renato; CANUTO, Otaviano. Economia
Internacional. São Paulo: Campus, 2004.
LACERDA, Antonio Corrêa de et al. Economia brasileira. São Paulo: Saraiva, 2003.
LUZ, Rodrigo. Relações econômicas internacionais. São Paulo: Campus, 2006.
Jornais:
Folha de São Paulo caderno Mercado e outros
Valor econômico
Sites
IBGE, IPEA, FGV e outros
A presente disciplina possui estreita relação com as demais disciplinas do curso e
tem os Direitos Humanos como base fundamental para o pensamento críticoreflexivo, de modo a permitir aos discentes a apropriação de conhecimentos
relevantes aos discentes, enquanto cidadãos e futuros profissionais, conscientes de
sua inserção em uma sociedade multicultural e pluriétnica, que se manifestam no
universo do trabalho e na vida acadêmica. Tal articulação interdisciplinar se efetiva
na compreensão da Economia como suporte para decisões dos futuros
administradores.
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INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
- Autorização: Decreto nº 70.835, de 14-07-1972.
- Reconhecimento: Decreto nº 78.374 de 03-09-1976, D.O.U de 06/09/1976
- Renovação de Reconhecimento: Portaria SERES nº 705, de 18-12-2013, D.O.U de 19-12-2013.

Notas de Avaliação da Comissão de Especialistas em 13.03.2008:
Corpo Docente
Organização Didático Pedagógica
Instalações
CR (condições regulares)
CB (condições boas)
CB (condições boas)
Notas de Avaliação da Comissão de Especialistas em 13.03.2008:
Dimensão 1
Dimensão 2
Dimensão 3
Corpo Docente
Organização Didático
Instalações Físicas
Corpo Discente
Pedagógica
Técnico Administrativo
Conceito: 4
Conceito: 4
Conceito: 4
Notas de Avaliação da Comissão de Especialistas em 02.05.2011:
Dimensão 1
Dimensão 2
Dimensão 3
Corpo Docente
Organização
Didático
Instalações Físicas
Corpo Discente
Pedagógica
Técnico Administrativo
Satisfatório
Satisfatório
Satisfatório
Renovação de Reconhecimento: Favorável
Notas de Avaliação da Comissão de Especialistas em 24.08.2011:
Dimensão 1
Dimensão 2
Dimensão 3
Corpo Docente
Organização
Didático
Instalações Físicas
Corpo Discente
Pedagógica
Técnico Administrativo
4
2
5
Conceito Final: 4
Notas obtidas nos exames nacionais de cursos
1996
C
1997
C
+
1998
B
+
1999
C
2000
C
2001
E
2002
C
2003
C
Obs. Curso não avaliado nos anos de 2004 e 2005

Ano

2006

Média da
Formação
Geral
Ing
Conc
40,1 42,8

Média do
Componente
Específico
Ing
Conc
35,3
38,4

ENADE 2006
Média Geral

Ing
36,5

Conc
39,5

Enade
Conceito
(1 a 5)

IDD
Índice
(-3 a 3)

IDD
Conceito
(1 a 5)

3

-1.047

2
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ENADE 2009
Ano

2009

Média da Formação
Geral
Ing
45,893

Conc
42,0593

Média do
Componente
Específico
Ing
Conc
27,4469
32,5237

Média Geral

Ing
32,0

Conc
34,9

ENADE

IDD

CPC

1.6900(2)

1.4500(2)

1.9100(2)

CC

ENADE 2012

Nota
padronizada de
formação geral

Nota padronizada
de componente
específico

Nota de
concluintes

Nota dos
ingressantes no
Enem

Nota bruta do
IDD

Nota
padronizada do
IDD

CPC (contínuo)

*

CPC (faixa)

2,8690

2,4507

2,5553

49,8183

3,0480

2,9783

3,19

4

ENADE 2015
Nota Bruta – Formação
Geral

Nota Bruta – Componente
Específico

ENADE

CPC

60,26966292194831

36,59325842696629

3 (2.3705)

4 (3.0817)

ENADE
3 (2.2901)

CPC
4 (3.0715)

ENADE 2018
IGC-Centro Universitário padre
albino – 4 (3.3316)

IDD do Curso
3 (2.8637)
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ESTAGIO SUPERVISIONADO, REGULAMENTO E MANUAL

Este documento regulamenta as atividades de Estágio Supervisionado do Curso de Administração
do Centro Universitário Padre Albino e apresenta suas etapas de desenvolvimento, bem como as
normas de procedimento e os modelos de formulas necessárias para realização das atividades.

REGULAMENTO

Art.1º - A Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, anexa no final deste manual, considera
estágio curricular atividades exercidas em situações reais de vida e de trabalho, constituindo-se em
processo interdisciplinar avaliativo e criativo, de natureza articuladora entre ensino, pesquisa e
extensão, objetivando-se a ação- reflexão-ação.
Art.2º- As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Administração
ensejando obter o perfil desejado do formando, preveem a obrigatoriedade da realização do
Estágio Supervisionado.
Art.3º-

O

Estágio

não

cria

observados os seguintes requisitos:

vínculo

empregatício

de

qualquer

natureza,

matrícula e frequência regular do educando em curso de

educação superior, atestado pela instituição de ensino; celebração de termo de compromisso entre
o educando - a parte concedente do estágio- a instituição de ensino; compatibilidade entre as
atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.
Art.4º-

O Estágio terá acompanhamento efetivo por professor responsável pelo estágio da

instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos
relatórios semestrais e por menção de aprovação final.
Art.5º- Podem conceder estágio para os alunos do curso de graduação em Administração,
empresas privadas (pessoas jurídicas); órgãos públicos (federal estadual ou municipal);
profissionais liberais de nível superior com registro ativo no respectivo conselho de fiscalização
profissional.
Art.6º- pode ser realizada a equivalência de estágio nos casos de: Atividades de Extensão,
Iniciação Científica e Monitoria.

São consideradas atividades de extensão, as atividades direcionadas a questões relevantes da
sociedade, de caráter educativo, cultural, artístico, cientifico e/ou tecnológico que envolvam
alunos e docentes, desenvolvidas junto à comunidade.
São consideradas atividades de monitorias, as

atividades

que se constituem na participação

dos alunos na execução de projetos de ensino e na vida acadêmica, além de incentivar a
melhoria no processo ensino/aprendizagem fortalecendo a relação aluno/professor.
São consideradas atividades de pesquisa aquelas que se destinam à inserção do estudante em
atividade de pesquisa científica e tecnológica e possibilitam uma formação complementar à
formação acadêmica.
As atividades deverão ser regulamentadas no Projeto Pedagógico do Curso, com carga horária de
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no mínimo 100 horas, em atividades correlatas às áreas e/ou disciplinas do curso.

II- Serviço Voluntário Lei do Voluntariado, nº 9.608, de 18/02/98.

Considera-se

serviço

voluntário,

para

fins

desta

Lei,

a

atividade

não

remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou instituição
privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos,
recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade.

III - Aluno formalmente empregado

Considera-se aluno formalmente empregado, o aluno que apresentar Carteira de Trabalho e
Previdência Social -CTPS- identificada e registro do contrato

de

trabalho

nas

áreas

correlatas do curso; aprovadas pelo coordenador de curso e de estágio.
Deverá comprovar as tarefas que

desempenha

no

ambiente profissional, assinada por seu

supervisor ou representante legal da empresa, elaborar relatórios semestrais.

IV- Aluno Autônomo

Considera-se

trabalho

autônomo,

ou

prestação

de

serviços

desde

que

na área de Administração, aprovado pelos coordenadores de estágio e curso, tendo o contratante
especificado, por meio de um instrumento jurídico (contrato), o tipo de serviço e o número de
horas trabalhadas. As atividades desenvolvidas deverão ser acompanhadas e avaliadas com
a entrega de relatórios semestrais e validação pelo professor responsável pelo estágio.
Deverá apresentar cópias da inscrição nos órgãos competentes (INSS, Prefeitura Municipal e
outros), comprovar as tarefas que desempenha no ambiente profissional através da
elaboração de relatórios semestrais com reconhecimento da assinatura em cartório.

V- Aluno Proprietário

Considera-se aluno proprietário, o aluno-administrador de micro, pequena, média ou grande
organização, atuante na área de Administração, aprovado pelos coordenadores de curso e
estágio, tendo o contratante especificado, por meio de um instrumento jurídico: contrato social
(cópia); b. Carteira de Identidade (cópia) e documentos que comprovem a situação ativa da
empresa junto a órgão federais, estaduais e municipais.
As atividades desenvolvidas serão acompanhadas e avaliadas com a entrega de relatórios
semestrais.

VI- Aluno Militar
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Considera-se

militar

devidamente

comprovada,

expedido

pelo

desempenha

no

responsável

legal

o

aluno
com

cópia

referido

Ministério,

ambiente

militar,

do

com

ministério

com
militar

atuação

autenticada
comprovada
as
e

áreas

no

do

cartão

correlação
de

aprovadas

serviço
de
das

identificação
tarefas

Administração,
pelo

militar

que

assinada

coordenador

de

por
curso

e estágio.
Deverá comprovar as tarefas que desempenha no ambiente profissional, assinada por seu
superior ou representante legal e elaborar relatórios semestrais.
Art.7º- Para validação as referidas equivalências deverão compor o Projeto Pedagógico do
Curso, no capítulo regulamento e normas do estágio supervisionado.
Art.8º- O curso de Administração e as organizações concedentes de estágio, mediante condições
acordadas em instrumento jurídico apropriado, podem recorrer aos serviços de agentes de
integração públicos e privados, elaborar convênios e parcerias de estágio com órgão públicos
e privados, desde que respeitadas a Lei e normas do Estágio vigente.
Art.9º- Constitui-se condição obrigatória para a realização do estágio supervisionado o seguro contra
acidentes pessoais, comprovado através do número da apólice e companhia seguradora.
Art.10º- São obrigações das instituições de ensino, em relação ao estágio:
I- Assinar com a parte concedente o Termo de Compromisso e Acordo de Convênio, indicando as
condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso.
II - avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e
profissional do educando;
III - indicar professor supervisor, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das
atividades do estagiário, e orientador da área a ser desenvolvida no trabalho de curso e conclusão de
estágio;
IV - Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de
relatório das atividades;
V

-

zelar

pelo

cumprimento

do

termo

de

compromisso,

reorientando

o

estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas;
VI - elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
VII - comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de
avaliações escolares ou acadêmicas.
VIII- comunicar e documentar a parte concedente de estágio a evasão do educando no curso.
Art.11º- São obrigações das organizações concedentes de estágio:
I - celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu
cumprimento;
II

-

ofertar

instalações

que

tenham

condições

de

proporcionar

educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;
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III - indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área
de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário;
IV - Contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível
com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso;
V - Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de
Realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da
avaliação de desempenho;
VI - Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;
VII - enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de
atividades, com vista obrigatória ao estagiário.
VIII- Respeitar a jornada de que trata a legislação de estágio vigente.
IX- Conhecer e cumprir as determinações da legislação de estágio vigente, em todos os âmbitos.
Art.12º- São obrigações do estagiário do curso de Administração:
I - Manter constante contato com a coordenação de estágio, secretaria acadêmica, para esclarecer
dúvidas e procedimentos para a realização do estágio;
II- entregar a documentação necessária, no tempo hábil, para a realização do estágio, na secretaria
acadêmica do curso;
III- cumprir prazos estabelecidos nas etapas do estágio supervisionado.
IV- Ser aprovado nas atividades de estágio supervisionado propostas e no trabalho de curso e
conclusão de estágio;
V- Cumprir as determinações legais e normativas da metodologia do estágio supervisionado do curso.
Art.13º- As propostas de reformulação e aprimoramento do Regulamento serão apreciadas pela
Coordenação de Estágio e professores supervisores e encaminhados ao Núcleo Docente
Estruturante – NDE e Coordenação de Curso, quando necessário.
Art.14º- Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Coordenação Pedagógica,
ouvidas as partes interessadas: Coordenação de Curso, Núcleo Docente Estruturante, Coordenação
de Estágio, professor orientador e acadêmico.
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ESTRUTURA

ORGANIZACIONAL

DO

ESTÁGIO

SUPERVISIONADO

DO

CURSO

ADMINISTRAÇÃO
ORGANOGRAMA

NDE

Coordenação do Curso

Colegiado

Coordenação de Estágio

Professor/Orientador do
Estágio Supervisionado

Etapas I, II, III e IV

Atendimento
Administrativo
Estágio Supervisionado
Atendimento
Administrativo
TCCE

Orientação Metodológica

Revisão Ortográfica e
Publicação

11 | P á g i n a

DE

UNIFIPA 2020 - PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 3

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DAS ATIVIDADES ESTÁGIO SUPERVISIONADO INTEGRADO AO
TRABALHO DE CURSO
Colegiado:
-Validar o modelo de estágio supervisionado proposto.
Núcleo Docente Estruturante:
-Avaliar modelo de estágio supervisionado.
- Consolidar sua finalidade no atendimento á legislação de estágio vigente, Diretrizes Curriculares
para o curso de Administração, normas de estágio UNIFIPA e do Projeto Pedagógico do Curso de
Administração.
- Aprovar e definir os artigos que deverão ser direcionados a publicação.
Coordenação do Curso:
-

Acompanhamento

das

atividades

de

coordenação

e

supervisão

do

estágio

e

TCCE (Trabalho de Conclusão de Curso e Estágio).
- Consolidar acordo e parcerias para a realização do estágio.
- Indicar professor-supervisor de estágio como responsável pela implementação, acompanhamento,
cumprimento da legislação e da avaliação das atividades de estágio.
- Validar áreas de orientação e orientadores.
Coordenação/supervisão de estágio:
- Elaborar o manual e documentação de estágio, segundo a legislação vigente do estágio, Diretrizes
Curriculares para o curso de Administração, normas de estágio UNIFIPA e do Projeto Pedagógico do
Curso de Administração.
-Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 06 (seis) meses, de relatório
das atividades;
- Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em
caso de descumprimento de suas normas;
- Elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
- Comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, o calendário escolar.
- Assinar documentação exigida pela legislação do estágio supervisionado.
- Acompanhar o desenvolvimento das atividades do Trabalho de Cursos e Conclusão de Estágio.
-

Promover

parcerias

oportunidades

com

agentes

de

ampliação

integradores

de

do

campo

estágio,

de

estágio,

associações,

através

de

sindicatos

e

outras organizações atuantes na área de Administração e áreas afins.
- Implementar indicadores de desempenho das atividades de estágio.
- Divulgar resultados, normas, legislação e sistematização do modelo de estágio supervisionado.
- Cumprir prazos solicitados pelo calendário escolar.
- Validar atividades propostas.
- Definir cronograma de reuniões com orientadores.
- Definir cronograma de entrega do artigo final e das apresentações às bancas.
- acompanhar as atividade e documentação das orientações do TCCE.
- Definir cronograma de entrega do artigo final e das apresentações às bancas.
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- Acompanhar as atividade e documentação das orientações do TCCE.
- Promover indicadores de desempenho da eficiência e eficácia das atividades.
- Entregar à secretaria acadêmica, ao término das etapas de estágio, documentação e outros,
conforme prazos solicitados.
- Aprovar cronogramas das atividades de revisão dos TCCE.
Orientadores de TCCE:
- Acompanhar e propor projetos de solução as intervenções propostas.
- Programar e registrar reuniões com suas orientações.
- Zelar pelo cumprimento do TCCE nas normas descritas neste manual.
- Responsabilizar-se pelo Trabalho de Conclusão de Estágio da sua área.
- Manter canal constante de comunicação com o auxiliar de TCCE.
- Documentar e avaliar as atividades de orientação e do TCCE final.
- Convidar especialista, devidamente credenciado para compor sua banca.
- Cumprir os prazos solicitados.
Orientação Metodológica:
- Planejar e desenvolver atividades pedagógicas para a elaboração do TCCE.
- Acompanhar e avaliar a elaboração metodológica do artigo.
- Manter atualizadas normas de elaboração de trabalho científico.
- Cumprir prazos solicitados.
- Propor atividades para melhoria de desempenho dos alunos no TCCE.
Revisão Ortográfica e Publicação:
- Avaliar, esclarecer as correções ortográficas, segundo as novas regras de ortografias.
- Promover encontros pedagógicos e de melhoria de desempenho do TCCE aos orientadores das
áreas e envolvidos nas atividades de TCCE.
-

Criar

e

divulgar,

junto

aos

alunos,

cronograma

de

recepção

e

devolução

dos

TCCE.
- Atendimento Administrativo: o atendimento administrativo é de responsabilidade da secretaria
do curso de Administração e deverá dividir em duas vertentes:

1- Documentação:
- Recebimento da documentação de estágio, registro e devido encaminhamento.
- Preenchimento e digitação da documentação de estágio, quando necessário.
- Guarda e manutenção da documentação de estágio em arquivo, conforme orientações do MEC.
- Atendimento e direcionamento dos alunos.
- Atendimento às organizações concedentes de estágio, agentes integradores e etc.
- Informar e documentar as concedentes de estágio a evasão do estagiário no curso.
2- Apoio ao Trabalho de Curso e Conclusão de Estágio:
- Comunicação das atividades de TCCE aos envolvidos.
- Guarda e manutenção da documentação.
- Direcionar os artigos para publicação e acervo bibliográfico.
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- Elaboração de documentação, quando necessário.
- Organização e divulgação das apresentações e outros eventos do TCCE.
- Digitação de documentos e outros.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIFIPA

1. APRESENTAÇÃO

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Administração e o
Projeto Pedagógico do Curso, ensejando obter o perfil desejado do formando, preveem a
obrigatoriedade da realização do Estágio Supervisionado.
Para os efeitos legais, considera-se estágio curricular atividades exercidas em situações
reais de vida e de trabalho, constituindo-se em processo interdisciplinar avaliativo e criativo, de
natureza articuladora entre ensino, pesquisa e extensão, objetivando-se a ação-reflexão-ação.
O Projeto Pedagógico do Curso de Administração contempla a inclusão no eixo dos
conteúdos curriculares opcionais do estágio supervisionado, expressando uma postura correta,
com um posicionamento a favor de uma política de apoio à iniciação científica, em busca da
excelência de ensino.

2. DIAGNÓSTICO

Acredita - se que a operacionalização da presente metodologia trará uma maior integração
teórico-prática entre as atividades centradas nas áreas de formação profissional do curso,
auxiliando na solução dos problemas que ocorrem em relação à teoria x prática. É uma
oportunidade de associar e documentar os conhecimentos gerais e específicos adquiridos, as
habilidades que o profissional precisa desenvolver para saber fazer e as atitudes que repercutem
no posicionamento pessoal frente às exigências ambientais.
Ao lado dos demais componentes curriculares o Estágio assume um caráter de pesquisa,
de investigação nas organizações e de questionamento das práticas em andamento. Abre espaço
para um trabalho orgânico e comprometido, tratado de forma interdisciplinar envolvendo as
diferentes áreas do saber tematizadas no curso.
A proposição deste formato objetiva a educação continuada, iniciando no 2º ano com o
desenvolvimento do estágio supervisionado, e sequencialmente no 3º ano onde o aluno utilizará
todo aprendizado teórico na área de estudo escolhida e prático através da pesquisa de campo na
organização que realizou o estágio. Em seguida ele apresentará o projeto completo contendo
contextualização,

problematização,

objetivos,

justificativas,

metodologias,

cronograma

e

bibliografias. No 4º e último ano o aluno desenvolverá o trabalho de conclusão de curso e estágio
que se materializa por meio de um artigo.
Em síntese, cabe ao aluno realizar um estudo em uma organização e fundamentado em
teoria desenvolver a análise e interpretação dos dados coletados, do que resultará um relatório
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que será o Trabalho de Curso e Conclusão do Estágio -TCCE.

3. OBJETIVOS


Oferecer ao discente a oportunidade de desenvolver atividades de pesquisa e
experiências práticas no campo da administração de maneira a prepará-lo para o exercício
da profissão e aprimorar sua capacidade criativa e a sua análise crítica através da açãoreflexão-ação;



Contribuir com o desenvolvimento de habilidades relacionadas à formação acadêmica e
profissional, compreendendo a realidade estudada de modo integrado e sistêmico;



Proporcionar a oportunidade de ampliar o conhecimento na área estudada através da
observação e elaboração de diagnósticos pertinentes;



Desenvolver a habilidade de relacionamento humano, comunicação interpessoal e de
interpretação da realidade percebida no campo do estágio;



Despertar o interesse pelo desenvolvimento e implementação de projetos na área em que
o estudante se identifique, tendo a orientação de professores do seu curso;



Contribuir com a inserção do estudante na sociedade, considerando os aspectos éticos, a
postura pessoal e profissional inerentes ao desempenho da profissão;



Inspirar a capacidade de realização do estudante através do uso das tecnologias e
metodologias adotadas no cotidiano profissional;



Incentivar o empreendedorismo dos acadêmicos.

4. OPERACIONALIZAÇÃO

O estágio profissional supervisionado deve ser entendido como um processo, composto de quatro
etapas ou momentos marcantes, cada uma com seus desdobramentos e especificidades, nos
quais o acadêmico deverá se inserir.
Etapa I - Desenvolvimento do Estágio supervisionado.
Etapa II - Conhecimentos Gerais e Preparação do Projeto de Pesquisa e Análise Global dos
Diagnósticos das Empresas.
Etapa III - Seminários de Pesquisa e Análise dos Dados das Empresas.
Etapa VI - Seminários de Pesquisa e Plano de Intervenção nas Empresas (Proposta de Solução
ou de Melhoria).
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DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

Etapa I: Desenvolvimento do Estágio Supervisionado.
1.

Atividades simuladas e estudos de caso envolvendo todas as

disciplinas do curso.
2.

Escolha da área (exemplo: área – marketing).

3.

Pesquisa bibliográfica sobre a área (exemplo: leitura e produção

de "anotações de leitura" sobre marketing).
4.

Seleção da empresa onde será desenvolvido o estágio

supervisionado.
5.

Descrição e caracterização da empresa de suas funções

principais e específicas, apresentando os principais dados sobre ela.
Elaboração

da

Proposta

de

Melhoria

e

solução

do

problema

2º ano

136 horas

3º ano

72 horas

diagnosticado ou de melhoria a ser implantada na área escolhida
(MODELO IV).
6.

Entrega de documentação e relatórios relativos ao Estágio

Supervisionado (MODELOS I, II, III, IV e V).
7.

Entrega de documentação e relatórios relativos à equivalência de

Estágio – Aluno Empregado (Cópia da Carteira de trabalho e
Previdência Social, MODELOS VI ou VII e VIII).
8.

Entrega de documentação e relatórios relativos a equivalência de

Estágio – Aluno Proprietário (Cópia do contrato social, MODELOS IX e
X).

Etapa II: Conhecimentos Gerais e Preparação do Projeto de
Pesquisa e Análise Global dos Diagnósticos das Empresas.
1.

Seleção da empresa a ser estudada para desenvolvimento do

artigo TCCE.
2.

Gestão de Projetos.

3.

Definição do tema a ser pesquisado.

4.

Levantamento do problema e hipótese.

5.

Elaboração do Projeto de Pesquisa (definição e redação: a)

introdução; b) justificativa; c) objetivos; d) materiais e métodos; e)
cronograma; f) levantamento bibliográfico (a ser estudada); g) referências
(citações no corpo do projeto). (MODELO XI)
6.

Instrumentos de Avaliação: Projeto de Pesquisa; participação

nas atividades propostas.
7.

Conhecimentos

Gerais

e Desenvolvimento

Seminários

de

Pesquisa para discussão dos projetos (Qualificação).
8.

Instrumentos de Avaliação: Relatório Parcial de Pesquisa e
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participação nos Seminários de Pesquisa.
36 horas
Etapa III: Seminários de Pesquisa e Análise dos Dados das
Empresas.

+
3º ano

Encontros

1.

Revisão da literatura.

para sanar

2.

Redação da Introdução.

dúvidas.

3.

Coleta de dados na empresa.

4.

Análise e sistematização dos dados

5.

Instrumentos de Avaliação: Relatório Parcial de Pesquisa e

participação nos Seminários de Pesquisa.

Etapa IV: Seminários de Pesquisa e Plano de Intervenção nas
Empresas (Proposta de Solução ou de Melhoria).

1.

Elaboração da Proposta de Intervenção e solução do problema

diagnosticado ou de melhoria a ser implementada, respeitando a
viabilidade de sua implementação.

56 horas
4º ano

+

2.

Redação do artigo. (MODELO XII)

Plantão

3.

Instrumentos de Avaliação: Artigo Científico; apresentação da

Aos

pesquisa para banca examinadora; participação nas atividades de

sábados.

orientação.

5.1. DURAÇÃO

A carga horária do estágio profissional supervisionado, está estabelecida em 300 horas,
desenvolvidas durante os 2º, 3º e 4º anos do curso.

6. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

6.1. Método de desenvolvimento

As etapas constituem-se em recursos didáticos que nos permitem organizar todo o processo; na
prática não se constituem como atividades isoladas ou etapas rígidas, mas estão articuladas entre
si, complementam-se, pelo próprio desencadeamento lógico das atividades.

Etapa I - Será presencial e supervisionada pela Coordenação de estágio e executada por 1 (um)
professor, em horário de aula, num total de 2 horas/aula semanais.
Nesta etapa o aluno deverá comparecer às aulas consideradas obrigatórias e previstas no plano
de trabalho elaborado pela Coordenação e Professor conjuntamente.
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Realizará atividades simuladas e estudos de caso envolvendo todas as disciplinas do curso;
Escolherá a área onde será desenvolvido o estágio supervisionado; desenvolverá Pesquisa
bibliográfica sobre a área; Selecionará a empresa onde será desenvolvido o estágio
supervisionado; Levantará o diagnóstico da empresa e de cada uma de suas funções principais,
abordando as principais políticas e apresentando os principais dados sobre ela, fazendo a
identificação do problema e a definição dos investimentos de coleta de dados (MODELO V).
Elaborar a Proposta de Melhoria (MODELO VII) e solução do problema diagnosticado ou de
melhoria a ser implementada na área escolhida e
Entregar a documentação e relatórios relativos ao estágio supervisionado (MODELOS I, II, III, IV,
V).
Etapas II e III – Será presencial e semipresenciais, supervisionada pela Coordenação de estágio
e executada por 1 (um) professor e o professor orientador da área escolhida. Nestas etapas os
alunos já divididos em grupos por área de interesse, farão a Seleção da empresa a ser estudada
para desenvolvimento do artigo TCCE; definiram o tema a ser pesquisado, faram o levantamento
do problema e hipótese, desenvolveram o Projeto de Pesquisa com a redação dos tópicos: a)
introdução; b) justificativa; c) objetivos; d) materiais e métodos; e) cronograma; f) levantamento
bibliográfico (a ser estudada); g) referências (citações no corpo do projeto). (MODELO VII)
Participaram do desenvolvimento Seminários de Pesquisa para discussão dos projetos
(Qualificação). Instrumentos de Avaliação: Relatório Parcial de Pesquisa e participação nos
Seminários de Pesquisa que será elaborado pelo professor responsável do desenvolvimento do
Projeto de Pesquisa.
Deverá intensificar suas leituras (revisão da literatura) que subsidiará a coleta de dados e a
análise e interpretação dos dados coletados na empresa, propiciando uma argumentação
cientificamente fundamentada, lógica, analítica e consistente.
Instrumentos de Avaliação: Relatório Parcial de Pesquisa e participação nos Seminários de
Pesquisa.
Etapa IV - será desenvolvida através de plantões semanais de atendimento, envolvendo
professores orientadores e um professor de Língua Portuguesa.
Nesta etapa o estagiário fará a sistematização do estudo. Constitui-se na redação do artigo com
uma proposta implementação de melhoria ou de solução de problemas identificados a partir da
coleta de dados (diagnóstico) (MODELO VIII).
Instrumentos de Avaliação:

Artigo Científico; apresentação da pesquisa para banca

examinadora; participação nas atividades de orientação.
Será apresentado um plano de trabalho referente a cada uma das etapas, com momentos
destinados à reflexão sobre as atividades realizadas.
7 – ÁREAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Para a realização do Estágio Supervisionado, o discente deverá optar por uma das áreas
da Administração, para poder especificar o seu tema de trabalho. As áreas de Estágio propostas
são:
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Teorias da Administração
Administração Mercadológica
Administração de Produção
Administração de Materiais e Logística
Administração de Recursos Humanos
Administração Financeira e Tributária
Administração Custos e Orçamentos
Administração de Sistemas de Informação

8 - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO
A avaliação do Estágio será sistemática e contínua através da conclusão e etapas I, II e III,
da documentação exigida pela Lei-Nº11.788, de 25 de setembro de 2008 e da avaliação da etapa
IV, pelo orientador do Trabalho de Conclusão de Estágio e de Curso e da banca avaliadora,
conforme modelo abaixo.
1 - Desenvolvimento do trabalho (R, AR, A, AL) - Avaliação do orientador.
-Fundamentação teórica, identificação do problema e proposta de solução, frequência e
interesse durante o desenvolvimento do trabalho.
2 - Formatação e organização do trabalho (R, AR, A, AL) – Avaliação do orientador das
normas metodológicas.
-Cumprimento de normas e coerência na organização do artigo.
3 – Apresentação do Trabalho (R, AR, A, AL) – Avaliação da Banca Examinadora.
-Postura, conhecimento, segurança e participação na defesa oral do trabalho.
Onde:
R - Reprovado
AR – Aprovado com ressalvas
A – Aprovado sem ressalvas
AL – Aprovado com louvor
Os Artigos “APROVADOS COM LOUVOR” serão indicados para publicação na revista
Temas em Administração do curso de Administração da UNIFIPA.
8.1 - APRESENTAÇÃO PARA A BANCA DE AVALIAÇÃO
a) Os discentes apresentarão seus trabalhos para uma banca de avaliação que será
composta pelo professor orientador do Trabalho de Curso e Conclusão de Estágio
(TCCE), professores e/ou profissionais da área convidados.
b) A abertura dos trabalhos da banca de avaliação ficará a cargo do professor orientador do
TCCE.
c) Os discentes terão um período entre 15 e 20 minutos para a apresentação de cada
trabalho e, no máximo, 20 minutos para arguição pela banca de avaliação.
d) Todos os discentes deverão participar da apresentação oral e responder a arguição do
TCCE. Os demais discentes do grupo poderão apenas complementar sua resposta.
8.2 - AVALIAÇÃO FINAL
O discente que obtiver o conceito “R” Reprovados na avaliação final deverá refazer o seu
trabalho de acordo com as normas e prazos prescritos. Os trabalhos com restrições conceito “AR”
Aprovados com Ressalvas, deverão ser retirados pelos discentes, refeitos e devolvidos ao
orientador com as devidas correções.
Os casos omissos serão analisados pelo Núcleo Docente Estruturante –NDE-
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9 - COORDENAÇÃO DO ESTÁGIO
A Coordenação do Estágio e do Trabalho de Curso deve ser desenvolvida por um (a)
professor (a) -administrador (a), que terá como atribuição o planejamento, a supervisão, o
acompanhamento e o controle das atividades propostas, conforme regulamento existente.

Anexos

ANEXOS PARA O ESTÁGIO – SUPERVISIONADO - EQUIVALÊNCIA

Estágio Supervisionado
MODELO I – Carta de Apresentação do Aluno para o Estágio;
MODELO II – Termo de Compromisso Aluno / Empresa Conveniada;
Caso não tenha, papel em branco com o carimbo do CNPJ da empresa;
MODELO III - Roteiro para relatório da etapa do estágio “Descrição e
caracterização da empresa” e “Proposta de Melhoria”;
MODELO IV – Ficha de Avaliação de Desempenho do Aluno no Estágio
Supervisionado;
MODELO V – Atestado de Conclusão do Estágio Supervisionado em papel
timbrado da empresa;
EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO

Aluno formalmente empregado


Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social: folhas de identificação,
nº da carteira e do contrato de trabalho em vigência);

MODELO VI - Declaração para o aluno que atua na área administrativa, ou
MODELO VII - Declaração para o aluno que NÃO atua na área
ADMINISTRATIVA.
MODELO VIII - Relatório detalhado as atividades desenvolvidas na área
profissional.

Aluno Proprietário


Cópia do contrato social registrado nos órgãos competentes.

MODELO IX - Declaração das atividades desenvolvidas na área administrativa.
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OBS – Quando a empresa não é conveniada com o Centro Universitário Padra
Albino, para conceder o estágio Supervisionado, ela deverá providenciar o
TERMO DE COOPERAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR
(De que trata a Lei nº 11.788, de 25/09/08)
Desenvolvimento do TCCE
MODELO X – Roteiro para desenvolvimento do “Projeto de Pesquisa”.
Normas para desenvolvimento do “Artigo”.
Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008
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MODELO I
(Esta carta de apresentação deverá ser preenchida e entregue à empresa, no
início do estágio supervisionado)

Catanduva, _____ de ____________________de _____.

Apresentamos o (a) Sr. (a) __________________________________________________
Aluno (a) matriculado no _______ ano do curso de Administração desta Faculdade, para
realização de estágio nessa conceituada Empresa/Instituição, conforme convênio assinado
anteriormente, nos termos da legislação vigente.

Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008
Colocamos- nos à disposição de Vossa Senhoria para esclarecimentos, se necessário.

Atenciosamente,
______________________________________
Prof. Cleber Peres
Coordenador de Estágio e TCCE
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MODELO II

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
(Lei nº 11.788, de 25/09/08)

Pelo presente instrumento de compromisso de estágio, o (a) estagiário(a)
....................., parte integrante deste termo, aluno do curso de..................................do Centro
Universitário Padre Albino, inscrito no CNPJ sob nº 47.074.851/0014-67, estabelecida à Rua dos
Estudantes, 225, Parque Iracema, CEP 15809-144, Catanduva-SP, doravante denominada
interveniente, e a ............................, doravante denominada concedente, nos termos da Lei Federal
nº 11.788, de 25/09/08, firmam o presente Termo de Compromisso de Estágio nas seguintes
condições:
Cláusula primeira: O presente Termo tem como objetivo possibilitar à clientela
complementação de ensino e da aprendizagem com oportunidade de vivência real do ambiente de
trabalho, aperfeiçoando técnico, cultural, científico e de relações humanas.
Cláusula segunda: O período de realização de ....................... á ......................., sem
prejuízo das atividades escolares do estagiário.
Cláusula terceira: O estagiário não terá qualquer vínculo empregatício com a Concedente
e estará segurado por seguro de acidentes pessoais, de responsabilidade do estagiário, pela apólice
de nº._____________ (anexo I).
Cláusula quarta: À concedente compete:
a) Proporcionar condições e facilidade para melhor aproveitamento do estagiário;
b) Comunicar à interveniente e ao estagiário, por escrito, ocorrências que determinem
interrupção do estágio por descumprimento das cláusulas previstas neste termo;
c) Verificar, acompanhar e orientar o desenvolvimento das atividades, pontualidades e
assiduidade do estagiário.
d) Oferecer o ESTÁGIO na área de ................ (curso).................... onde serão
desenvolvidas atividades ;
e) Proporcionar ao ESTAGIÁRIO condições do exercício das atividades práticas
compatíveis com plano de atividades de ESTÁGIO;
f) Designar um Supervisor (nome completo sem abreviar e cargo), que seja funcionário
de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de
conhecimento desenvolvida no curso do ESTAGIÁRIO, para orientá-lo e acompanhálo no desenvolvimento das atividades do ESTÁGIO;
g) Encaminhar para a INTERVENIENTE o relatório individual de atividades, assinado
pelo Supervisor com periodicidade mínima de 6 (seis) meses com vista obrigatória do
ESTAGIÁRIO;
h) Entregar, por ocasião do desligamento, termo de realização do ESTÁGIO com
indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de
desempenho;
i) Oferecer ao ESTAGIÁRIO atividades de segunda a sexta-feira, totalizando, no
máximo, 6 (seis) horas diárias, cuja jornada deverá compatibilizar-se com seu horário
escolar e com o horário da CONCEDENTE;
j) Reduzir a jornada de ESTÁGIO nos períodos de avaliação, previamente informados
pelo ESTAGIÁRIO;
k) Permitir o início das atividades de ESTÁGIO apenas após o recebimento deste
instrumento assinado pelas três partes signatárias;
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l)

Solicitar ao ESTAGIÁRIO, a qualquer tempo, documentos comprobatórios da
regularidade da situação escolar, uma vez que trancamento de matrícula, abandono,
conclusão de curso ou transferência de INTERVENIENTE constituem motivos de
imediata rescisão;
m) Manter em arquivo e à disposição da fiscalização os documentos celebrados que
comprovam a relação de ESTÁGIO; e
n) Zelar pelo cumprimento do presente TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO.
Cláusula quinta: À interveniente compete:
a) Comunicar à concedente, por escrito, o término ou eventual interrupção do estágio, ou
cancelamento desse termo;
b) Relatar qualquer ocorrência pertinente ao estágio.
c) Aprovar o ESTÁGIO de que trata o presente instrumento, considerando as condições
de sua adequação à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação
escolar do ESTAGIÁRIO e ao horário e calendário escolar;
d) Aprovar o Plano de Atividades de ESTÁGIO que consubstancie as
condições/requisitos suficientes à exigência legal de adequação à etapa e modalidade
da formação escolar do ESTAGIÁRIO;
e) Avaliar e aprovar as instalações da CONCEDENTE;
f) Saber que o docente Supervisor da área a ser desenvolvida no ESTÁGIO será
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do ESTAGIÁRIO;
g) Comunicar à parte CONCEDENTE do ESTÁGIO, no início do período letivo, as datas
de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.
Cláusula Sexta: O estagiário está ciente e de acordo com as seguintes condições:
a) Ausência e não aproveitamento do curso causarão seu desligamento do estágio;
b) Responderá por perdas e danos causados em ocorrência da inobservância de normas
internas da concedente, juntamente com a Interveniente;
c) Não terá vínculo empregatício com a concedente, o qual está isento de qualquer
obrigação trabalhista ou previdenciária;
d) Deve realizar suas atividades com zelo, diligência e imparcialidade.
e) Preencher, obrigatoriamente, os Relatórios de Atividades na periodicidade mínima de 6
(seis) meses e, inclusive, sempre que solicitado;
f) Informar previamente à CONCEDENTE os períodos de avaliação na
INTERVENIENTE, para fins de redução da jornada de ESTÁGIO;
g) Cumprir, com todo empenho e interesse, toda programação estabelecida para seu
ESTÁGIO;
h) Observar, obedecer e cumprir as normas internas da CONCEDENTE, preservando o
sigilo e a confidencialidade das informações que se fizerem necessárias;
i) Apresentar documentos comprobatórios da regularidade da sua situação escolar,
sempre que solicitado pela CONCEDENTE;
j) Manter rigorosamente atualizados seus dados cadastrais e escolares, junto à
CONCEDENTE e INTERVENIENTE;
k) Informar de imediato qualquer alteração de sua situação escolar, tais como:
trancamento de matrícula, abandono, conclusão de curso ou transferência de
INTERVENIENTE;
l) Entregar, obrigatoriamente, à INTERVENIENTE, à CONCEDENTE uma via do
presente instrumento, devidamente assinado pelas partes.
Cláusula sétima: O ESTÁGIO DE ESTUDANTES, obrigatório ou não obrigatório, é de
interesse curricular e suas condições estão adequadas ao projeto pedagógico do curso, nos termos
da Lei nº 11.788/08.
Cláusula oitava: O presente instrumento e o Plano de Atividades de ESTÁGIO serão
alterados ou prorrogados por meio de TERMOS ADITIVOS.
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Cláusula nona: O presente termo entrará em vigor na data de sua assinatura podendo ser
adiado, renovado ou modificado em qualquer época com a concordância de ambas as partes, desde
que não prejudique os estágios em andamento.
E por estarem de acordo, assinam o presente Termo:

Catanduva SP, ......... de ............................. de 2.020.

Concedente
Assinatura e Carimbo do Repres. Legal

1ª Testemunha
Nome:
CPF:

Instituição Interveniente
Assinatura e Carimbo do Repres. Legal

Estagiário

2ª Testemunha
Nome:
CPF:
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MODELO III
ROTEIRO PARA RELATÓRIO DA ETAPA DO ESTÁGIO “DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
DA EMPRESA E PROPOSTA DE MELHORIA”.

1 - A organização
Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
Estado:
Atividade:

1.1

– Histórico

Descrever em ordem cronológica as fases e fatos pelos quais a empresa passou desde a sua
fundação até os dias atuais. Se possível acrescentar fotos e cópias de documentos.

1.2

– Área de atuação

Descrever em detalhes a área de atuação da organização: espaço geográfico de atuação, tipo de
mercado e tipo de consumidor atendido.

1.3

– Descrição da estrutura organizacional

Apresentar uma descrição organizacional do(s) departamento(s), de suas atividades, com seus
objetivos, desenvolvimento e resultados alcançados. A proposta deste item é a construção de uma
descrição geral da empresa, instalações, estrutura, organograma funcional, produtos e serviços
oferecidos.
1.4 – Descrição das atividades primárias e de apoio da empresa
Detalhar os produtos e serviços que a empresa oferece. Caso o número de produtos e serviços
oferecidos seja muito grande, é possível realizar esta descrição em forma de grupos de produtos
ou serviços.
1.5 – Descrição do ambiente competitivo
Para esta seção do relatório deve ser adotada a descrição do ambiente competitivo da empresa,
as forças que atuam no mercado em relação à organização.
Descrever quem são os fornecedores da organização
Descrever os compradores (clientes) da empresa
Descrever os concorrentes da empresa
Descrever os possíveis produtos substitutos aos produtos da organização
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Descrever quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos (competitivos).

1.6 - Descrição da área específica da organização onde será desenvolvido o estágio

Nesta etapa o aluno deverá descrever as características da área de estudo encontrada na
organização escolhida, apresentando sua estrutura, física, humana, como as atividades são
desenvolvidas, quais os pontos fortes e os fracos encontrados na área, definindo o início do
problema a ser trabalhado.
1.7 – Contextualização e definição do problema

Descrever características ou situação que foi reconhecida como um problema de pesquisa durante
o período em que atuou como estagiário, a partir de uma visão baseada em conteúdo bibliográfico
na área específica da organização onde será desenvolvido o estágio.

1.8 - Descrição do objetivo da proposta / pesquisa / objetivos

Nesta seção deve ser apresentado qual será o objetivo do estudo e da proposta de melhoria para
o problema localizado e descrito no item anterior.
1.9 – Referência teórica que será utilizada para Proposta de Melhoria.

Nesta seção do relatório devem ser apresentados os conceitos teóricos levantados na literatura
que serão utilizados para a Proposta de Melhoria que será oferecida a organização com o objetivo
de resolver o problema detectado.
1.10 – Apresentação da proposta de melhoria

Apresentar, de forma clara e detalhada, baseando-se na metodologia do estudo descrita acima,
uma proposta prática para a solução do problema apresentado. Esta proposta poderá conter
inclusive um cronograma de realização e resultados esperados.
Caso a proposta tenha sido efetivamente implantada pela empresa, os procedimentos e resultados
concretos podem ser apresentados com o intuito de enriquecer ainda mais o trabalho.
1.11 – Cronograma

Como parte integrante da apresentação da proposta de melhoria dentro de um ambiente
organizacional, apresentar um cronograma de implantação.
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1.12 – Considerações finais e conclusões

Apresentar quais foram as principais dificuldades durante a realização da terceira fase do estágio,
quais foram as principais características de aprendizagem percebidas e as conclusões sobre o
trabalho realizado.
1.13 – Bibliografia

Apresentar quais foram os livros, revistas, dissertações, teses, documentos eletrônicos e outros
materiais que foram utilizados para a elaboração da documentação do estágio.

Nome completo e Assinatura do Aluno
Assinatura da Coordenação de Estágio
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MODELO IV
Ficha de Avaliação de Desempenho do Estagiário
(Preenchida pela empresa / instituição concedente)
Nome do estagiário:___________________________________________________
Empresa concedente: _________________________________________________
Ramo de Atividade: ___________________________________________________
Setores de Estágio: ___________________________________________________
Nome do Supervisor de Estágio (empresa) _________________________________
Início do estágio:____/ _______/ _____ Término do estágio: ___/ _______/_______
Grau de Desempenho do Estagiário: O= ótimo B= Bom R= regular I= insuficiente
Desempenho do Estagiário
O
B
Assiduidade
Responsabilidade
Administração do tempo
Conhecimento Técnico na área
Relacionamento Interpessoal na área
Relacionamento Interpessoal na empresa
Habilidade com Equipamentos da área
Participação
Capacidade de Aprender
Iniciativa

R

I

Quanto ao Curso
A formação que o curso oferece ao estagiário:
() ultrapassa as exigências
() satisfaz as exigências
() não satisfaz as exigências. (Neste caso, relate abaixo em que aspectos o curso
Deve dar melhor preparação)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
O curso responde às necessidades atuais do setor (segmento, ramo)?
( ) Sim
( ) Não.
Por que? ______________________________________________________________________

Sugestões
(Apresente quaisquer observações ou sugestões que julgar necessárias para o aprimoramento da
formação profissional e humana dos nossos alunos)
Informações fornecidas por:
Nome:
Cargo:
Data:
Assinatura e carimbo do Supervisor do Estágio da empresa
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MODELO V

(Obs: entrega no término do estágio em papel timbrado da empresa )

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

ATESTO

PARA

OS

DEVIDOS

___________________________________________,
ADMINISTRAÇÃO,

DO

CENTRO

UNIVERSITÁRIO

FINS

QUE

O (A) ALUNO (A)

RG_______________DO
PADRA

ALBINO

–

CURSO
CÂMPUS

DE
SÃO

FRANCISCO, COMPARECEU A ESTA EMPRESA _______________, SITUADA À RUA
_____________________, EM______________________, NOS TERMOS
COM A UNIFIPA – CÂMPUS SÃO FRANCISCO, CUMPRINDO UM

DO CONVÊNIO

TOTAL DE _____ HORAS

(MÍNIMO DE 100 HORAS) DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO, NO PERÍODO DE___/___ /___ a
____/____/____ NA ÁREA DE ________________________________.

_____________________ (SP), ____/____/ _______.

______________________________________
REPRESENTANTE DA EMPRESA –CNPJ
CARGO
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MODELO VI - Declaração para o aluno que atua na área administrativa.
(Papel timbrado da empresa ou sem timbre, mas com carimbo de CNPJ e
com firma reconhecida do responsável)

Declaração
Declaramos, para os devidos fins, que o Sr.____________________________,
portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social nº ______ série_______, é
empregado dessa empresa, admitido em ___/___/___ , exercendo a função atual
de_________________

e

desenvolve

as

seguintes

atividades_________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________
Catanduva, ____ de ____________________ de ______.

Assinatura
Nome do Responsável
Cargo

31 | P á g i n a

UNIFIPA 2020 - PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 3

MODELO VII - Declaração para o aluno funcionário que NÃO atua na área
ADMINISTRATIVA.
(Papel timbrado da empresa ou sem timbre, mas com carimbo de CNPJ e
com firma reconhecida do responsável)

Declaração

Declaramos,

para

os

devidos

fins,

que

o

Sr._________________________________________, portador da Carteira de
Trabalho e Previdência Social nº ______ série_______, é empregado dessa
empresa,

admitido

em

___/___/___

,

exercendo

a

função

atual

de_________________ e desenvolverá, para fins de estágio, no período de
___/___/___ a ___/___/___, com ____ horas diárias (não pode ultrapassar 6
horas diárias) com um total de ______ horas (mínimo de 100 horas) as seguintes
atividades_________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Catanduva, ____ de ____________________ de ______.

Assinatura
Nome do Responsável
Cargo
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MODELO VIII - Modelo VIII - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO
Lei 11.788/08 DE 25/09/2008 - Enviar à Instituição de Ensino com periodicidade mínima
de 6 (seis) meses, Relatório de Atividades, com vista obrigatória ao estagiário.
Nome Completo:
R.A. :

Razão Social Empresa:
Endereço:
Nome do responsável
pela Área:
Cargo:

Descreva detalhadamente as atividades desenvolvidas na área profissional.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
O conhecimento teórico desenvolvido no curso auxilia no desempenho da área profissional
(

) Totalmente

( ) Parcialmente

( ) Insuficiente

As atividades realizadas na empresa são compatíveis com o currículo desenvolvido em seu
curso?
(

) Sim

( ) Não

Dê sugestões de atividades práticas que podem ser oferecidas na área que você atua
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Assinatura Estagiário
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MODELO IX - Declaração para o aluno Proprietário da empresa.
(Papel timbrado da empresa ou sem timbre, mas com carimbo de CNPJ e
com firma reconhecida do responsável)

Declaração

Declaro, para os devidos fins, que exerço a função atual de________________
na empresa em que sou proprietário e desenvolvo as seguintes atividades:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Catanduva, ____ de ____________________ de ______.

Assinatura
Nome do Responsável
Cargo
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MODELO X – Projeto de Pesquisa

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO – CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
ALUNO .......
ALUNO.......

PROJETO DO ARTIGO PARA CONCLUSÃO DE CURSO

CATANDUVA
ANO

35 | P á g i n a

UNIFIPA 2020 - PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 3

CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO – CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
ALUNO .......
ALUNO.......

PROJETO DO ARTIGO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Projeto de Pesquisa para desenvolvimento de
Artigo de Conclusão de Curso
apresentado
ao Prof. Orientador xxxxxxxx na área de
xxxxx, do curso de Graduação em
Administração

CATANDUVA
ANO
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Dados de identificação (área, tema, assunto)
1.2 Definição do problema (o que se deseja solucionar e é feito através de uma pergunta
relacionada ao tema, assunto e empresa onde será aplicado o estudo) e hipótese (resposta
provisória)
1.3 Justificativa (razões pelas quais a pesquisa merece ser realizada e os benefícios que pode
trazer com esse estudo)
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral
2.2 Objetivos Específicos
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3. METODOS E TECNICAS DE PESQUISA
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4. CRONOGRAMA
Datas

Atividades desenvolvidas

Responsáveis pela Ação

Março

Leitura das Normas para Publicação na
Revista: TEMAS ADMINISTRAÇÃO Diversos Olhares e esclarecimentos de
dúvidas

Orientado

Março

Reunião para validação final do Projeto do
Artigo com o orientador;

Orientador, Orientado.

Última
semana de
março

Seminário de apresentação do Projeto do
Artigo.

Abril

Entrega do Projeto do Artigo finalizado.

Orientado

Abril a
Junho

Orientações para elaboração do Artigo e
desenvolvimento do mesmo.

Orientador, Orientado.

Última
semana de
junho

Seminário de apresentação do
desenvolvimento do Artigo.

1ª Semana
de Agosto

Entrega digital da 1ª. Versão completa do
Artigo para Aprovação Final do Orientador

2ª
Quinzena
de Agosto

Envio pelo orientador do trabalho aprovado ao
professor responsável pela correção de
ortografia e Normas.

Orientador, Orientado e
Banca.

Orientador, Orientado e
Banca.
Orientado

Orientado

1ª
Quinzena
de outubro

ENTREGA DA VERSÃO FINAL DO ARTIGO
– CORRIGIDA E APROVADA PELO
ORIENTADOR
02 cópias em Espiral

Orientado

Novembro/

Apresentação de Trabalho de Artigo

Orientado/ Orientador/Banca

Dezembro
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5. LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO (uma seleção prévia de obras relacionadas ao tema da
pesquisa)
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6. REFERENCIAS (relação de obras citadas no corpo do trabalho)
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Normas para desenvolvimento do artigo (Revista da Administração)

A Revista do Curso de Administração do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA), de
Catanduva - SP, com periodicidade anual, tem o objetivo de publicar artigos científicos,
comunicações científicas e artigos de revisão de autores nacionais ou estrangeiros. A revista
está aberta a uma ampla variedade de tópicos e práticas da Administração, em diferentes
setores industriais, áreas geográficas e especialidades funcionais, oferecendo novas e
diferentes ideias e abordagens da prática administrativa, além de relatar os avanços
administrativos realizados em diferentes organizações. O artigo deve ser inédito, isto é, não
publicado em outros meios de comunicação.

Seleção dos Artigos:
Inicialmente, todo artigo submetido à Revista será apreciado pelo Conselho Editorial nos seus
aspectos gerais, normativos e sua qualidade científica. Ao ser aprovado, o artigo será encaminhado
para avaliação de dois revisores com reconhecida competência no assunto abordado. Os artigos
aceitos ou sob restrições poderão ser devolvidos aos autores para correções ou adequação à
normalização segundo as normas da revista. Artigos não aceitos serão devolvidos aos autores,
com o parecer do Conselho Editorial, sendo omitidos os nomes dos revisores. Aos artigos serão
preservados a confidencialidade e sigilo, assim como, respeitados os princípios éticos.
As opiniões e conceitos contidos nos artigos são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es).

Categorias de Artigos da Revista
Serão aceitos trabalhos originais que se enquadrem nas seguintes categorias:
Artigos Científicos (máximo de 25 laudas): apresentam, geralmente, estudos teóricos ou
práticos referentes à pesquisa e desenvolvimento que atingiram resultados conclusivos
significativos. Devem conter os seguintes tópicos: Título (Português e Inglês); Resumo; Palavraschave,

Abstract,

Keywords,

Introdução,

Material

e

Métodos,

Resultados

e

Discussão,

Agradecimentos (quando necessários) e Referências.
Comunicações Científicas e Divulgações (máximo de 5 laudas): são textos mais curtos,
nos quais se apresentam resultados preliminares, julgados novos ou especialmente relevantes,
de uma pesquisa em curso. Devem conter os seguintes tópicos: Título (Português e Inglês);
Resumo, Palavras-chave, Abstract, Keywords, Texto (sem subdivisão, porém com introdução,
objetivos, metodologia, resultados e discussão, podendo conter tabelas ou ilustrações) e
Referências.
Artigos de Revisão (máximo de 25 laudas): apresentam um breve resumo de trabalhos
existentes, seguidos de uma avaliação das novas ideias, métodos, resultados e conclusões, e
uma bibliografia relacionando as publicações significativas sobre o assunto. Devem conter:
Título (Português e Inglês), Resumo, Palavras-chave, Abstract, Keywords, Introdução,
Desenvolvimento, Conclusão, Referências.
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Todo artigo encaminhado à revista deve ser acompanhado de carta assinada pelo(s) autor(es),
contendo autorização para reformulação de linguagem, se necessária, e declaração de
responsabilidade e transferência de direitos autorais conforme a seguir:
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS: Eu
(nós), abaixo assinado(s) transfiro(erimos) todos os direitos autorais do artigo intitulado
(título) à Temas em Administração: diversos olhares.
Declaro(amos) ainda que o trabalho é original e que não está sendo considerado para publicação
em outra revista, quer seja no formato impresso ou eletrônico. Data e Assinatura(s).
Cada artigo deverá indicar o nome do autor responsável pela correspondência junto à Revista, e
seu respectivo endereço, incluindo telefone e e-mail. Ao autor será enviado um exemplar da
revista.
Os artigos devem ser encaminhados ao editor-chefe da revista, especificando a sua categoria.
Apresentação do Artigo: Revista Temas em Administração: diversos olhares.
Adota as normas de documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a
Norma de Apresentação Tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os
artigos devem ser encaminhados em: cópia eletrônica e duas vias impressas, digitadas em editor
de texto Microsoft Office Word da versão 97 a 2003, em espaço 1,5 entrelinhas, em fonte tipo
"Times New Roman" tamanho 12 e o número de páginas apropriado à categoria do trabalho, em
formato A4, com formatação de margens superior e esquerda 3 cm e inferior e direita 2 cm.

A apresentação dos trabalhos deve seguir a seguinte ordem:


Folha de rosto despersonalizada contendo apenas o Título do trabalho (português e
também em inglês) conciso e informativo, não devendo exceder 10 palavras.



Folha de rosto personalizada contendo: título em inglês e português; nome de cada
autor, seguido por afiliação institucional e titulação por ocasião da submissão do trabalho,
endereço completo para o envio de correspondência, endereço eletrônico, fax, telefone e,
se necessário, parágrafo reconhecendo apoio financeiro e/ou colaboração.



Folha com Resumo: máximo de 250 palavras, contendo: objetivo do estudo,
procedimentos básicos (seleção dos sujeitos, métodos de observação e análise, principais
resultados e conclusões), redigido em parágrafo único, espaço simples, alinhamento
justificado e Palavras-chave (mínimo 3 e máximo 5) para fins de indexação do trabalho.
Devem ser escolhidas palavras que classifiquem o trabalho com precisão adequada.



Folha com Abstract e Keywords, compatíveis com o Resumo e as Palavras-chave.

PREPARAÇÃO DO ARTIGO
Ilustrações: deverão usar as palavras designadas (fotografias, quadros, desenhos, gráficos,
etc) e devem ser limitadas ao mínimo, numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na
ordem em que forem citadas no texto e apresentadas em folhas separadas. As legendas devem
ser claras, concisas e localizadas abaixo das ilustrações. Para utilização de ilustrações extraídas
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de outros estudos, já publicados, os autores devem solicitar a permissão, por escrito, para
reprodução das mesmas. As autorizações devem ser enviadas junto ao material por ocasião da
submissão. As ilustrações deverão ser enviadas juntamente com os artigos em uma pasta
denominada figuras, apresentadas em folhas separadas e, no caso de ilustrações, em arquivos
gravados no formato BMP ou TIF com resolução mínima de 300 DPI. A Revista não se
responsabilizará por eventual extravio durante o envio do material. Figuras coloridas não serão
publicadas.

Tabelas: Devem ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos, na ordem em que
forem citadas no texto, com a inicial do título em letra maiúscula e sem grifo, evitando-se traços
internos horizontais ou verticais. Notas explicativas deverão ser colocadas no rodapé das tabelas.
Seguir Normas de Apresentação Tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Há uma diferença entre Quadro e Tabela. Nos quadros colocam-se as grades laterais e são
usados para dados e informações de caráter qualitativo. Nas tabelas não se utilizam as grades
laterais e são usadas para dados quantitativos.

Abreviações/Nomenclatura: o uso de abreviações deve ser mínimo e utilizadas segundo a
padronização da literatura. Indicar o termo por extenso, seguido da abreviatura entre parênteses,
na primeira vez que aparecer no texto.

Citações no Texto: devem ser feitas de acordo com as normas da ABNT (NBR 10520/2002),
adotando-se o sistema autordata. Ex.: Barcellos et al. (1977) encontram
... fatores de risco (MORAES; SILVA, 1988) ....................
... segundo os casos particulares ou as circunstâncias" (GIL, 2002, p. 32). Segundo Barros (1990
apud ANTUNES, 1998, p. 10)
Na lista das Referências, cada trabalho referenciado deve ser separado do seguinte por dois
espaços. A lista deve ser apresentada em ordem alfabética, não numerada.
As notas não bibliográficas devem ser colocadas no rodapé, ordenadas por algarismos arábicos e
situadas imediatamente após o segmento do texto ao qual se refere a nota.

Referências: devem ser feitas de acordo com as normas da ABNT (NBR 6023/2002).
Devem conter todos os dados necessários à identificação das obras, dispostas em ordem
alfabética. Para distinguir trabalhos diferentes de mesma autoria, será levada em conta a ordem
cronológica, segundo o ano da publicação. Se num mesmo ano houver mais de um trabalho do(s)
mesmo(s) autor(es), acrescentar uma letra ao ano (Ex: 1999a; 1999b). A seguir, alguns modelos
de referências dos principais tipos de documentos:
Autor pessoal
Inicia-se a entrada pelo último sobrenome, em letras maiúsculas, seguido pelo(s) prenome(s)
abreviado(s) ou não. Emprega-se vírgula entre o sobrenome(s) e o(s) prenome(s).
RIBEIRO, D. Maíra. 2. ed. Rio de Janeiro: Civ. Brasileira, 1978.
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Até três autores
Documento elaborado por até 3 autores, faz-se a referência de todos, separados por ponto e
vírgula (;)
VEIGA, R. A. A.; CATÂNEO, A.; BRASIL, M. A. A. Elaboração de um sistema integrado de
computação para quantificação da biomassa florestal. Científica, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 231-236,
1989.

Mais de três autores
Documento elaborado por mais de 3 autores, indica-se apenas o primeiro, acrescentando a
expressão et al.
COOK-GUMPERZ, J. et al. A construção social da alfabetização. Tradução de D. Batista; Revisão
Técnica de R. M. H. Silveira. Porto Alegre: Artes Médicas, 1991.
CASTELO BRANCO, C. Amor de perdição. 11. ed. São Paulo: Ática, 1988.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2000.
MINAYO, M. C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. São Paulo:
Hucitec; Rio de Janeiro: Abrasco, 1992.
BEZZON, L. A.; MIOTTO, L. B.; CRIVELARO, L. P. Guia prático de monografias, dissertações e
teses: elaboração e apresentação. 3. ed. Campinas, SP: Átomo e Alínea, 2005.
ALTOÉ, A. O trabalho do facilitador no ambiente logo. In: VALENTE, J. A. (Org.). O professor no
ambiente logo: formação e atuação. Campinas: Ed. UNICAMP, 1996. p. 71-89.
BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho. Texto do Decreto-Lei n.º 5.452, de 1 de maio de
1943, atualizado até a Lei n.º 9.756, de 17 de dezembro de 1998. 25 ed. atual. e aum. São Paulo:
Saraiva, 1999.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO – CAMPUS SÃO FRANCISCO
FUNDAÇÃO PADRE ALBINO
AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO E CONCLUSÃO DE ESTÁGIO
Área :
Professor(a) Orientador(a):
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA E ORIENTADOR(A)
Nome
do(a)
Orientan
do(a)

1- Desenvolvimento do
trabalho (R, AR, A, AL)
(Fundamentação teórica,
identificação do problema e
proposta de solução e
frequência e interesse
durante o desenvolvimento
do trabalho)

2 - Formatação e
organização do trabalho
(R, AR, A, AL)
(Cumprimento de normas
e coerência na
organização do artigo)

3 – Apresentação do
Trabalho (R, AR, A, AL)
(Postura, conhecimento,
segurança e participação
na defesa oral do
trabalho)

AVALIAÇÃO
DO(A)
ORIENTADO
R(A)
Frequência e
interesse
durante o
desenvolvime
nto do
trabalho (R,
AR, A Al)

Avalia
ção
da
Banca

________________, _____ de _________________ de _________

_________________________
Coordenador do TCCE

_________________________
Professor(a) Orientador(a)

________________
Banca Examinadora

R - Reprovado
AR - Aprovado com ressalvas
A - Aprovado sem ressalvas
AL - Aprovado com louvor
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COMPROVANTE DE SUPERVISÃO DE TCCE
Nome do(a) Prof(ª) supervisor(a):..................................................................................................
Nome do(a) estagiário(a):..............................................................................................................

Encontros

Datas

1º

----/---/----

2º

----/---/----

3º

----/---/----

4º

----/---/----

5º

----/---/----

6º

----/---/----

7º

----/---/----

8º

----/---/----

9º

----/---/----

10º

----/---/----

Registros de supervisão

Ass. do(a) Ass. do(a) Prof(a)
aluno(a)
Supervisor(a)
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LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.
Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a
redação do art. 428 da Consolidação das Leis do
o
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452,
o
o
de 1 de maio de 1943, e a Lei n 9.394, de 20 de
os
dezembro de 1996; revoga as Leis n 6.494, de 7 de
dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994,
o
o parágrafo único do art. 82 da Lei n 9.394, de 20 de
o
dezembro de 1996, e o art. 6 da Medida
o
Provisória n 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
CAPÍTULO
DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO

I

o

Art. 1 Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que
visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em
instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos
anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.
o

§ 1 O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do
educando.
o

§ 2 O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o
trabalho.
o

Art. 2 O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes
curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.
o

§ 1 Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito
para aprovação e obtenção de diploma.
o

§ 2 Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga
horária regular e obrigatória.
o

§ 3 As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior,
desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto
pedagógico do curso.
o

o

o

o

Art. 3 O estágio, tanto na hipótese do § 1 do art. 2 desta Lei quanto na prevista no § 2 do mesmo
dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:
I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de educação
profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade
profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;
II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a
instituição de ensino;
III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de
compromisso.
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o

§ 1 O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo
professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos
o
nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7 desta Lei e por menção de aprovação final.
o

§ 2 O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no
termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para
todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.
o

Art. 4 A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes estrangeiros
regularmente matriculados em cursos superiores no País, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo
do visto temporário de estudante, na forma da legislação aplicável.
o

Art. 5 As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, recorrer a
serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento
jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação com recursos públicos, a legislação que
estabelece as normas gerais de licitação.
o

§ 1 Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do instituto do
estágio:
I – identificar oportunidades de estágio;
II – ajustar suas condições de realização;
III – fazer o acompanhamento administrativo;
IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;
V – cadastrar os estudantes.
o

§ 2 É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos serviços
referidos nos incisos deste artigo.
o

§ 3 Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários para a
realização de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada curso, assim
como estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular.
o

Art. 6 O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes, organizado
pelas instituições de ensino ou pelos agentes de integração.
CAPÍTULO II
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
o

Art. 7 São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos:
I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal,
quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de
adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do
estudante e ao horário e calendário escolar;
II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e
profissional do educando;
III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo
acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;
IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de
relatório das atividades;
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V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em
caso de descumprimento de suas normas;
VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de
avaliações escolares ou acadêmicas.
Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que
o
se refere o inciso II do caput do art. 3 desta Lei, será incorporado ao termo de compromisso por meio de
aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante.
o

Art. 8 É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio de
concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades
o
programadas para seus educandos e as condições de que tratam os arts. 6 a 14 desta Lei.
Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de ensino e a
parte concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso de que trata o inciso II do caput do
o
art. 3 desta Lei.
CAPÍTULO III
DA PARTE CONCEDENTE
o

Art. 9 As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica
e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de
fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações:
I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu
cumprimento;
II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de
aprendizagem social, profissional e cultural;
III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área
de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários
simultaneamente;
IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível
com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso;
V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação
resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;
VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;
VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de
atividades, com vista obrigatória ao estagiário.
Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro de
que trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino.
CAPÍTULO IV
DO ESTAGIÁRIO
Art. 10. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de
ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de
compromisso ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar:
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I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial
e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos;
II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da
educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.
o

§ 1 O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão
programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso
esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino.
o

§ 2 Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos
de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo
de compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante.
Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto
quando se tratar de estagiário portador de deficiência.
Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser
acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio
não obrigatório.
o

§ 1 A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre
outros, não caracteriza vínculo empregatício.
o

§ 2 Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral de
Previdência Social.
Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um)
ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.
o

§ 1 O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou
outra forma de contraprestação.
o

§ 2 Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos
de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.
Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua
implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.
CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 15. A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza vínculo de
emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e
previdenciária.
o

§ 1 A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este artigo ficará
impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da decisão definitiva do processo
administrativo correspondente.
o

o

§ 2 A penalidade de que trata o § 1 deste artigo limita-se à filial ou agência em que for cometida a
irregularidade.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 16. O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu representante ou
assistente legal e pelos representantes legais da parte concedente e da instituição de ensino, vedada a
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o

atuação dos agentes de integração a que se refere o art. 5 desta Lei como representante de qualquer das
partes.
Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades
concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções:
I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;
II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;
III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;
IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários.
o

§ 1 Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores empregados
existentes no estabelecimento do estágio.
o

§ 2 Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os quantitativos
previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles.
o

§ 3 Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo resultar em fração,
poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior.
o

§ 4 Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de nível médio
profissional.
o

§ 5 Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das
vagas oferecidas pela parte concedente do estágio.
Art. 18. A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei apenas poderá
ocorrer se ajustada às suas disposições.
o

Art. 19. O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452,
de 1 de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:
o

“Art. 428. ......................................................................
o

§ 1 A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e
inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação
técnico-profissional metódica.
......................................................................
o

§ 3 O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto quando
se tratar de aprendiz portador de deficiência.
......................................................................
o

§ 7 Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto no §
1 deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência à escola, desde que ele já tenha
concluído o ensino fundamental.” (NR)
o

o

Art. 20. O art. 82 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição,
observada a lei federal sobre a matéria.
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Parágrafo único. (Revogado).” (NR)
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
os

Art. 22. Revogam-se as Leis n 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994,
o
o
o parágrafo único do art. 82 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6 da Medida Provisória
o
n 2.164-41, de 24 de agosto de 2001.
o

o

Brasília, 25 de setembro de 2008; 187 da Independência e 120 da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
André Peixoto Figueiredo Lima
Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.9.2008

55 | P á g i n a

UNIFIPA 2020 - PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 3

ANEXO III
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS CURRICULARES COMPLEMENTARES (AACC)
DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

Capítulo I – Das Disposições Preliminares
Artigo 1º - As Diretrizes Curriculares do Curso de Administração preveem a inclusão de Atividades
Acadêmicas Curriculares Complementares como condição para a conclusão do curso,
contribuindo para a formação de futuros administradores.

Capítulo II – Dos Objetivos das Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares
Artigo 2º - As Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares têm como objetivo compor a
carga horária das atividades curriculares, flexibilizar o currículo e contribuir para o
enriquecimento da formação do futuro profissional da Administração, por meio do
contato com outros campos do conhecimento que, de alguma forma, demonstrem
afinidade com a área, complementando a formação acadêmica e cidadã.

Capítulo III – Das Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares
Artigo 3º - As Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares são obrigatórias, devendo ser
cumpridas 180h (cento e oitenta horas) no decorrer do curso, como requisito para a
colação de grau.
Artigo 4º - As Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares categorizam-se em três (03)
grupos, a saber:
 Grupo I – Atividades de Ensino
 Grupo II – Atividades de Pesquisa
 Grupo III – Atividades de Extensão
Artigo 5º - Entendem-se como passíveis de inclusão no Grupo de Ensino (Grupo I), as seguintes
atividades:
I. disciplinas e núcleos temáticos interdisciplinares não previstos no currículo pleno
do curso de Administração (GDP, por exemplo);
II. disciplinas extracurriculares de formação básica (matemática básica, língua
portuguesa, informática etc.), cursadas dentro ou fora da Instituição;
III. cursos de língua estrangeira realizados dentro ou fora da Instituição;
IV. monitorias;
V. viagens de estudo ou visitas técnicas programadas.
Artigo 6º - Entendem-se como passíveis de inclusão no Grupo de Pesquisa (Grupo II), as
seguintes atividades:
I. participação em Projeto de Iniciação Científica;
II. participação em eventos científicos (congressos, semanas de estudos etc.) com
apresentação de comunicação científica (oral ou em painel);
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III. participação em cursos e/ou oficinas de atividades de pesquisa (Vivências de
Pesquisa);
IV. trabalhos publicados em anais ou periódicos científicos, desde que relacionados à
área;
V. elaboração e apresentação de trabalho de conclusão de curso e de estágio
(TCCE).
Artigo 7º - Entendem-se como passíveis de inclusão no Grupo de Extensão (Grupo III), as
seguintes atividades:
I. participação em cursos de extensão para aprofundamento e atualização de
estudos;
II. participação como ouvinte em eventos acadêmico-científicos (seminários,
palestras, simpósios, congressos, conferências, encontros nacionais ou regionais,
cursos de extensão e atualização);
III. participação como ouvinte em defesas de monografias, teses e dissertações desde
que pertinentes à área;
IV. participação em comissões de organização de eventos acadêmico-científicos
(seminários, palestras, congressos e simpósios);
V. participação em projetos de extensão à comunidade;
VI. participação como membro efetivo dos órgãos colegiados da Instituição;
VII. participação como membro efetivo ou eventual da Empresa de Consultoria Júnior.
Capítulo IV – Da Avaliação e Cômputo das Atividades Acadêmicas Curriculares
Complementares

Artigo 8º – As Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares deverão ser realizadas pelo
discente a partir do início do curso, em todos os grupos de atividades.
Artigo 9º – As horas de Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares serão realizadas
pelo discente respeitando dos seguintes limites mínimos:
Grupo I : Atividades de Ensino: carga horária total mínima: 30 (trinta) horas
Grupo II: Atividades de Pesquisa: carga horária total mínima: 60 (sessenta) horas
Grupo III: Atividades de Extensão: carga horária total mínima: 90 (noventa) horas
Artigo 10º – As atividades realizadas a distância (online), em qualquer um dos três grupos, não
poderão ultrapassar o limite de 30% do total de horas previstas para o total das
Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares. Ou seja, poderão ser
realizadas até 54h (cinquenta e quatro horas) em atividades a distância.
Artigo 11º – Exigem-se para o aproveitamento das Atividades Acadêmicas Curriculares
Complementares:
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Atividade Complementar
Participação
em
congressos,
seminários, conferências, encontros,
palestras, extensão, atualização
Participação
em
comissão
de
organização
de
congressos,
seminários, conferências, palestras.
Assistência a defesas de monografia,
dissertação e teses
Disciplinas cursadas em outros cursos
Exercício de monitoria.
Participação em pesquisa institucional.
Participação
em
programas
de
extensão.
Realização
de
estágios
extracurriculares.
Artigos publicados.
Apresentação de trabalhos em eventos
científicos
Comunicação científica.

Prova exigida
Certificado de participação, atestado ou
outro documento idôneo
Atestado ou declaração de participação.

Comprovação escrita da presença.
Aprovação comprovada na disciplina.
Relatório final do professor orientador.
Relatório do professor orientador.
Atestado de participação no programa.
Atestado de participação e relatório.

Comprovação da Publicação.
Certificado de participação e trabalho
apresentado
Atestado de comunicação e trabalho
apresentado
Classificação
em
concursos
de Monografia elaborada e atestado de
monografia.
classificação.
Elaboração de Trabalho de Conclusão Ata de Aprovação
de Curso
Capítulo V – Dos procedimentos para o cômputo das Atividades Acadêmicas Curriculares
Complementares.
Artigo 12º – As Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares serão coordenadas,
controladas e documentadas por um Coordenador, nomeado por indicação do
Coordenador de Curso.
Artigo 13º – O cômputo das horas de Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares será
realizado pelo Coordenador de Atividades Complementares a partir da documentação
fornecida pelo discente (original e cópia).
Capítulo VI – Das atribuições do Coordenador de Atividades Complementares
Artigo 14º – Compete ao Coordenador de Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares:
I. analisar as Atividades Acadêmicas realizadas pelo discente, conforme
documentos e/ou relatórios que lhe forem apresentados;
II. analisar e validar a documentação comprobatória apresentada;
III. controlar e lançar as atividades cumpridas na ficha individual do discente;
IV. remeter à Secretaria do Curso as informações referentes às atividades realizadas,
para que sejam registradas no histórico escolar do discente, após o cumprimento
da carga horária mínima prevista.
Artigo 15º - Caso o comprovante da Atividade Acadêmica Curricular Complementar não informar
a carga horária da atividade realizada, esta será estimada pelo Coordenador de
Atividades Complementares, a partir do tipo de atividade e de relatório elaborado pelo
aluno.
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Capítulo VII – Das atribuições do discente

Artigo 16º - O discente é responsável pela realização de atividades complementares e pelo
acompanhamento de sua situação em relação ao cumprimento da carga horária mínima
prevista nos artigos 4º a 9º (180 horas, divididas em atividades de ensino, pesquisa e
extensão).

§ 1º - O discente que não tiver integralizado a carga horária mínima de Atividades
Acadêmicas Curriculares Complementares até o final do segundo bimestre do
último ano letivo do curso deverá matricular-se no ano letivo seguinte, mesmo que
tenha obtido aprovação em todas as disciplinas regulares, devendo arcar com o
ônus financeiro correspondente a uma disciplina em dependência e deverá
permanecer matriculado até a data de conclusão de suas Atividades
Complementares, quando terá direito à colação de grau.

Capítulo VIII – Das Disposições Gerais
Artigo 17º - Em caso de discente transferido de outra Instituição de Ensino, poderá ser aproveitada
a carga horária já cumprida, desde que devidamente comprovada e aceita pelo
Coordenador de Atividades Complementares.
Artigo 18º - Eventuais omissões deste Regulamento serão supridas caso a caso pelo
Coordenador de Atividades Complementares e pelo Coordenador do Curso.
Artigo 19º - Este Regulamento integra o currículo pleno do Curso de Administração.

Declaração de conhecimento do regulamento
das Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares (AACC)

Li o regulamento e concordo com seus termos.
Assinatura do aluno: ___________________________________________________________
Data: ____/____/________
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Portaria nº 001/2020

Regulamenta

o

artigo

9º

das

Atividades

Acadêmicas Curriculares Complementares do
curso de

Administração

e

dá

outras

providências”.

O Coordenador do Curso de Administração do Centro Universitário Padre
Albino - UNIFIPA, Prof. Antonio Ágide Mota Júnior, no uso de suas atribuições regimentais;
(artigo 16 – I do Regimento Interno) e:
- Considerando a aprovação do Regulamento das Atividades Acadêmicas Curriculares
Complementares (AACC),
- Considerando o quanto disposto no Regulamento das Atividades Acadêmicas Curriculares
Complementares do curso de Administração (AACC) determina:
Artigo 1º - Os alunos do curso de Administração deverão comprovar
participação nas Atividades Acadêmicas Curriculares Complementares (AACC), relativas aos
Grupos I, II e III, como previsto no artigo 9º do Regulamento supracitado, nos seguintes limites
mínimos de horas:

ANO

TOTAL

Grupo I

30

Grupo II

60

Grupo III

90

TOTAL GERAL

180

Artigo 2º - As horas previstas deverão ser integralizadas até o final do
segundo bimestre do último ano letivo do curso.
Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Publique-se.
Dê-se ciência ao Coordenador das Atividades Acadêmicas Curriculares
Complementares, aos Professores e Alunos.
Cumpra-se.
Catanduva (SP), 15 janeiro de 2020.

Antonio Ágide Mota Júnior
Coordenador – Curso Administração
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ANEXO IV
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TERMO DE CONVÊNIO DO PROJETO SOCIAL
DO EDUCANDÁRIO SÃO JOSÉ:

- PROGRAMA CONSTRUIR
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ANEXO V
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ANÁLISE CURRICULAR PARA TRANSFERÊNCIA

Candidato(a)

IES de origem

Curso: ADM - ADMINISTRAÇÃO

Currículo:

Série
1ª Série
ADM01_00003
ADM01_00004
ADM01_00005
ADM01_00007
ADM01_00009
ADM01_00028
ADM01_00029
ADM01_00032
ADM01_00040
ADM01_00046
ADM01_00047

Disciplina

C.H.

Comunicação Empresarial I
Economia
Teorias da Administração e das
Organizações I
Tecnologia de Informação
Filosofia, Ética Profissional e
Responsabilidade Social
Fundamentos de Direito Aplicado à
Administração I
Sociologia Geral e das Organizações
DCA/ATI – Temas Contemporâneos –
Textos e Contextos
Matemática Aplicada à Administração I
Métodos e Técnicas de Estudo e
Pesquisa

72
72
72

Introdução ao Empreendedorismo
SUB-TOTAL – CH.

36

NOTA

Equivalência – Disc.
Origem

Ano

Equivalência – Disc.
Origem

Ano

72
72
72
72
72
72
36

720
2ª Série
ADM02_00002
ADM02_00003
ADM02_00009
ADM02_00010
ADM02_00025
ADM02_00026
ADM02_00027
ADM02_00028
ADM02_00029
ADM02_00030
ADM02_00033
ADM02_00034
ADM02_00035
ADM02_00036

Série
3ª Série
ADM03_00001
ADM03_00006
ADM03_00008
ADM03_00015
ADM03_00029
ADM03-00032
ADM03-00040
ADM03_00041
ADM03_00042

Economia Internacional e Comércio
Exterior
Psicologia Organizacional
Administração Recursos Humanos I
Teorias da Administração e das
Organizações II
Fundamentos de Direito Aplicado à
Administração II
Administração Recursos Materiais e
Patrimoniais I
Comunicação Empresarial II
Matemática Aplicada à Administração II
DCA/ATI – Legislação Trabalhista e
Previdenciária
Contabilidade Empresarial
Matemática Financeira
Estágio Supervisionado Curricular
Metodologia da Pesquisa Científica
DCA/ATI-Empreendedorismo e
Desenvolvimentos e Novos Negócios
SUB-TOTAL – CH.
Disciplina

Administração de Recursos Humanos II
Administração Mercadológica I
Estatística Aplicada
Administração de Produção e Operações
I
DCA/ATI – Planejamento Tributário
Administração Recursos Materiais e
Patrimoniais II
Administração Financeira e Orçamentária
I
Empreendedorismo e Desenvolvimento
de Negócios
Organização, Sistemas e Métodos

72
72
72
72
72
36
36
36
36
72
36
36
36
36
720
C.H.

NOTA

72
72
72
72
36
72
72
72
72
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ADM03_00044
ADM03_00045
4ª Série
ADM04_00001
ADM04_00005

Gestão de Custos
Gestão de Projetos/Estágio
SUB-TOTAL – CH

Administração Mercadológica II
Administração de Sistemas de
Informação
ADM04_00006
Gestão Empresarial/Jogos de Empresa
ADM04_00007
Gestão Agronegócio
ADM04_00030
Planejamento Estratégico e
Sustentabilidade
ADM04_00040
Administração de Produção e Operações
II
ADM04_00041
Gestão Ambiental
ADM04_00042
Administração Financeira e Orçamentária
II
ADM04_00043
Gestão Pública
ADM04_00045
Logística Empresarial
ADM04_00049
Gestão do 3º Setor
ADM04_00050
Mercado Financeiro e de Capitais
ADM04_00051
DCA/ATI – Gestão Logística em Cadeia
de Suprimentos
ADM04_00052
DCA/ATI – Cenários e Tendências da
Economia
SUB TOTAL – CH.
SUB TOTAL – CH.
Estágio Supervisionado/TC
AACC
TOTAL C/H
Data e assinatura do Coordenador de Curso

72
36
720
72
72
72
36
72
72
36
36
72
36
36
36
36
36
720
2880
228
180
3288
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Portaria nº 02/09
Normatização do Programa de Monitoria das FIPA

O Diretor Geral das Faculdades Integradas Padre Albino, no uso de
suas atribuições, considerando a necessidade de implantação do
programa de monitoria previsto no PDI, estabelece a normatização do
referido programa nos cursos de graduação das FIPA.

Art. 1º.

A monitoria das FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINO, de

Catanduva, é um programa institucional de apoio às atividades teórico-práticas de ensino
desenvolvidas no âmbito da Instituição, reservada a aluno regularmente matriculado em
um dos cursos de graduação.
Art. 2º. O Programa de Monitoria tem os seguintes objetivos:
I. Contribuir para o aperfeiçoamento do processo de formação profissional do aluno
de graduação;
II. Promover a melhoria da qualidade de ensino através da mediação dos monitores
junto ao processo pedagógico;
III. Criar condições para o aprofundamento teórico e prático e o desenvolvimento de
habilidades relacionadas à atividade docente;
IV. Despertar no aluno o interesse pela pesquisa e pela carreira docente; e
V. Propiciar a cooperação entre docentes e discentes em atividades de ensino,
pesquisa e extensão.
Art. 3º. São atribuições do monitor:
I. Auxiliar os alunos, orientando-os em trabalhos de laboratórios, de campo,
biblioteca e outros compatíveis com

o seu nível de conhecimento e experiência na

disciplina;
II. Facilitar o relacionamento entre alunos e professores no desenvolvimento das
atividades programadas pela disciplina;
III. Realizar estudos teóricos e práticos sob a orientação do professor;
IV – Avaliar o andamento da disciplina do ponto de vista do aluno, apresentando
sugestões ao professor; e
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VI – Participar das reuniões de integração e de outros eventos relacionados aos
cursos de graduação.
Art. 4º. No programa de monitoria estão previstas duas categorias de monitores:
I. Bolsistas, com retribuição financeira; e
II. Voluntários, sem compensação financeira.
Parágrafo único. Aplicam-se aos monitores bolsistas e voluntários todas as
disposições do presente regulamento.
Art. 5º. O programa de monitoria estende-se de março a dezembro, com carga
horária semanal mínima de 10 (dez) horas.
Art. 6º. A solicitação de vagas para monitorias, acompanhada do Plano de Monitoria
da Disciplina, é feita pelo professor da disciplina ao Coordenador do Curso no início do
período letivo, dentro da disponibilidade oferecida para o programa.
Art. 7º. O processo seletivo de monitores será de responsabilidade do coordenador
de cada curso, regulamentado por edital, com ampla divulgação no início do ano letivo.
Art. 8º. O edital deverá incluir basicamente as seguintes informações:
a) número de vagas especificadas por categorias de monitores e por disciplina;
b) período e local de inscrições; e
c) critérios de classificação e seleção, bem como calendário de provas, quando for
o caso.
Parágrafo único. No processo de seleção será considerado, necessariamente, o
desempenho acadêmico do aluno.
Art. 9º. Será permitido inscrever-se no programa de monitoria aluno que tenha sido
aprovado em todas as disciplinas da série anterior.
Parágrafo único. A inscrição é permitida apenas em disciplina da série
imediatamente anterior, vedada a recondução na mesma disciplina.
Art. 10. O aluno não poderá exercer monitoria em mais de uma disciplina
concomitantemente.
Art. 11. O valor da bolsa monitoria é de 10% (dez por cento) da mensalidade, a ser
creditado em parcela única no mês de dezembro.
Art. 12. O professor deverá encaminhar ao coordenador do curso, no término do
programa de monitoria, relatório das atividades realizadas e da participação do aluno no
programa.
Art. 13. A qualquer momento, o monitor que não desempenhar a contento suas
funções poderá ser desligado do programa.
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Art. 14. O monitor bolsista que não cumprir a carga horária mínima de 75% no
programa não terá direito à bolsa monitoria.
Art. 15. Terá direito a certificado de participação no programa de monitoria o aluno
que realizar as atividades programadas, cumprindo, no mínimo, 75% da carga horária
estipulada para o programa.
Parágrafo único. O certificado de monitoria será expedido pelo curso com as
assinaturas do professor da disciplina e do coordenador do curso.
Art. 16. O programa de monitoria será considerado atividade complementar, nos
cursos em que as mesmas são previstas em seus Projetos Pedagógicos.
Artigo 17. A presente regulamentação em vigor a partir desta data.
Catanduva, 06 de março de 2009.

Dr. Nelson Jimenes
Diretor Geral
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TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Este REGIMENTO GERAL disciplina os aspectos de funcionamento, que são
comuns aos vários órgãos integrantes da estrutura e da administração do CENTRO
UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO, nos planos didático, científico, administrativo,
comunitário e disciplinar.
Art. 2º. O Reitor pode aprovar o regulamento para os órgãos previstos na estrutura
acadêmico-administrativa, de acordo com o Estatuto do Centro Universitário Padre Albino e
este Regimento Geral.
Art. 3º. O Centro Universitário Padre Albino poderá ser designado, de acordo com o
Conselho Universitário, por uma designação de mercado, conforme legislação.
Art. 4.º O Centro Universitário Padre Albino exercerá suas atividades no município
onde encontra-se instalada sua sede, observando ainda a abrangência geográfica do ato de
credenciamento (ato autorizativo do Poder Público), em conformidade com os artigos 10 e 24
do Decreto nº 5.773/2006 e art. 2º do Decreto nº 5.786/2006.

TÍTULO II
DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO
CAPÍTULO I
DO ENSINO
Art. 5º. Na criação e manutenção devem ser observado, pelos menos, um dos seguintes
critérios:
I- compatibilidade dos objetivos do curso com as prioridades e metas do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI);
II- atendimento ao mercado de trabalho regional;
III- atendimento às necessidades e expectativas da comunidade;
IV- criação e implementação de projetos experimentais ou centros de excelência.
Art. 6º. Os cursos podem ser ministrados pelo Centro Universitário Padre Albino,
exclusivamente, ou por meio de convênios com outras instituições públicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras.
Art. 7º. O Centro Universitário Padre Albino pode determinar, observadas as
prescrições legais, a suspensão da oferta de cursos que apresentem reiteradamente, alto custo
operacional, pequeno interesse da comunidade ou baixos índices de produtividade.
3
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Art. 8º. Na organização e programação dos cursos e programas de nível superior
imprime-se orientação que, mediante metodologia e conteúdos adequados, assegure a
formação geral e o integral desenvolvimento da personalidade humana.
Seção I
Dos Cursos de Graduação
Subseção I
Da Organização Curricular
Art. 9º. O currículo de cada curso de graduação, incluindo os de tecnologia, abrange
uma sequência ordenada de disciplinas e atividades, cuja integralização dá direito ao
correspondente diploma.
§ 1º. Disciplina é um conjunto de conhecimentos a ser estudado de forma sistemática,
de acordo com o programa desenvolvido num período letivo, com determinada carga horária.
§ 2º. Atividade é um conjunto de trabalhos, exercícios e tarefas pertinentes ao ensino,
com aprofundamento, ou aplicação de estudos, desenvolvidos sob a forma de estágios, prática
profissional, trabalho de campo, participação em programas de pesquisa e de extensão,
trabalho de conclusão de curso, atividades complementares ou estudos independentes.
§ 3º. A integralização curricular é feita pelo sistema seriado anual/semestral, matrícula
por disciplina ou regime misto, de acordo com as normas do Conselho Superior Universitário
(CONSUNI) – respeitado o mínimo de duzentos dias letivos anuais.
Art. 10º. Na organização dos currículos dos cursos de graduação, incluindo os de
tecnologia, o Centro Universitário Padre Albino inclui, além das disciplinas correspondentes
às diretrizes curriculares gerais, fixadas pelo MEC, um conjunto de disciplinas
complementares obrigatórias e outras atividades pedagógicas, objetivando:
I– corrigir falhar na formação intelectual dos alunos, nos níveis anteriores de ensino;
II– ampliar os conhecimentos básicos necessários aos cursos profissionais da área;
III– orientar profissionalmente os alunos;
IV– propiciar elementos para uma sólida formação geral.
Art. 11. As normas gerais de estágios curriculares, atividades complementares e
trabalhos de conclusão de curso são estabelecidos pelo CONSUNI, cabendo aos Conselhos de
curso fixar as normas específicas de cada curso.
Art. 12. A formação acadêmica obedece aos currículos dos diferentes cursos,
aprovados pelo CONSUNI, nos termos deste Regimento Geral e da legislação em vigor.
Art. 13. O currículo dos cursos de graduação é constituído por disciplinas e atividades
compreendidas em uma ou mais das seguintes áreas:
I- disciplinas de formação fundamental, geral ou humanística;
II- disciplinas relativas ao campo principal de estudo, no qual o aluno visa obter
habilitação profissional ou titulação acadêmica;
III- disciplinas complementares ao campo principal de estudo;
4
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IV- disciplinas de especialização ou aprofundamento de estudos; e
V- atividades acadêmicas, complementares ou de criação científica.
Parágrafo único. Os cursos sequenciais de formação específica, que conduzem a
diploma, e os de graduação tecnológica obedecem a normas específicas, aprovadas pelo
CONSUNI, atendida a legislação vigente.
Subseção II
Do Processo Seletivo
Art. 14. O processo seletivo para os cursos superiores de tecnologia e de graduação,
aberto a candidatos que tenham escolarização completa do ensino médio ou equivalente, tem
por objetivo classificá-los para o ingresso nos respectivos cursos, nos termos da legislação
vigente.
Parágrafo único. O acesso aos cursos de pós-graduação é, também, realizado
mediante processo seletivo, segundo os pré-requisitos estabelecidos pelo CONSUNI.
Art. 15. As normas do processo seletivo são fixadas pelo CONSUNI, assegurado o
cumprimento de normas estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC).
Art. 16. O processo seletivo é conduzido por comissão especial, designada pelo Reitor.
Subseção III
Da Matrícula
Art. 17. O candidato classificado em processo seletivo e convocado para ingresso em
curso superior deve comparecer ao setor de matrícula, no prazo fixado, com os documentos
exigidos pelo CONSUNI.
Art. 18. O candidato classificado que não se apresentar para matrícula, no prazo
estabelecido e com os documentos exigidos, perde o direito de matricular-se, em favor dos
demais candidatos, a serem convocados por ordem de classificação, mesmo que tenha
efetuado o pagamento de taxas ou parcela das mensalidades exigidas.
Parágrafo único. Nenhuma justificativa pode eximir o candidato da apresentação, no
prazo devido, dos documentos exigidos para a efetivação da matrícula.
Art. 19. Pode ser efetuada a matrícula de candidatos portadores de diploma de cursos
sequenciais ou de graduação, incluindo os de tecnologia, observado o limite de vagas e o
processo seletivo.
Art. 20. A matrícula deve ser renovada no prazo fixado pela Reitoria, respeitadas as
normas estabelecidas, sob pena de perda de direito a ela.
§ 1º. Ressalvado o caso de trancamento de matrícula, previsto neste Regimento, a não
renovação de matrícula implica abandono do curso e desvinculação do aluno do Centro
Universitário Padre Albino.
5
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§ 2º. O requerimento de renovação de matrícula é instruído com o comprovante de
quitação das mensalidades escolares anteriores e a assinatura de contrato de prestação de
serviços educacionais, firmado entre o aluno ou seu responsável e o Centro Universitário
Padre Albino.
§ 3º. A transferência de turma ou turno depende da existência de vagas, atendidas as
normas expedidas pela Reitoria.
Art. 21. O aluno de um curso pode inscrever-se em disciplinas isoladas de outros
cursos do Centro Universitário Padre Albino, desde que haja vagas e disponibilidade de
horário.
Parágrafo único. Obtida a aprovação na respectiva disciplina, esta pode ser objeto de
análise para aproveitamento de estudos, segundo as normas aprovadas pelo CONSUNI.
Subseção IV
Das Transferências e do Aproveitamento de Estudos
Art. 22. O Centro Universitário Padre Albino, no limite das vagas existentes e
mediante processo seletivo, pode aceitar transferências de alunos provenientes de cursos afins
ou equivalentes aos seus, mantidos por instituições de ensino superior, nacionais ou
estrangeiras, na época prevista no calendário acadêmico.
§ 1º. Em caso de servidor público federal, ou membro das Forças Armadas, ou seus
dependentes, quando requeria em razão de comprovada remoção ou transferência ex officio
que acarrete mudança de residência, a matrícula é concedida independentemente de vagas e
prazos.
§ 2º. O requerimento de transferência deverá ser instruído com histórico escolar do
curso de origem, programas e cargas horárias das disciplinas nele cursadas, com aprovação e
informação do ato de autorização ou reconhecimento do curso, para estudo de currículo e
possível aproveitamento de estudos.
§ 3º. A documentação pertinente à transferência deve ser necessariamente original não
se admitindo cópia de qualquer natureza.
§ 4º. O pedido de transferência, acompanhado de declaração de vaga, devidamente
protocolado, constitui documento hábil para que o aluno possa frequentar o curso do Centro
Universitário Padre Albino, em caráter provisório, até a efetivação da transferência.
Art. 23. As disciplinas correspondentes às diretrizes curriculares gerais, estudadas com
aproveitamento em instituição de ensino superior, são aproveitadas pelo Centro Universitário
Padre Albino, atribuindo-se as notas, conceitos e carga horária obtida pelo aluno
estabelecimento de origem.
§ 1º. Para integralização do currículo do curso, o Centro Universitário Padre Albino
pode exigir o cumprimento regular das demais disciplinas e da carga horária total, podendo,
ainda, exigir adaptação das disciplinas não estudadas integralmente.
§ 2º. Entende-se por adaptação o conjunto de atividades prescritas com o objetivo
complementar ou classificar o aluno, em relação aos planos e padrões de estudo do Centro
Universitário Padre Albino.
6
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Art. 24. Na elaboração dos planos de adaptação referentes aos estudos feitos em nível
de graduação, são observados os seguintes princípios gerais:
I- deve prevalecer o interesse maior da integração dos conhecimentos e habilidades
inerentes aos programas de estudos, no contexto de formação cultural e profissional do aluno,
sobre a consideração de aspectos quantitativos e formais do ensino, representados por itens de
programas, cargas horárias e ordenação de disciplinas;
II- a adaptação deve processar-se mediante o cumprimento do plano especial de estudo
que possibilite o melhor aproveitamento do tempo e da capacidade de aprendizagem do aluno;
III- não são isentos de adaptação os alunos beneficiados por lei especial que lhes
assegure a transferência, em qualquer época e independente da existência de vaga, salvo
quanto às disciplinas do currículo, cursadas com aproveitamento, na forma prescrita neste
Regimento Geral;
IV- em caso de transferência compulsória, durante o período letivo, são aproveitados
conceitos, notas, créditos e frequência obtidos pelo aluno na instituição de origem até a data
em que dela se tenha desligado.
Art. 25. O aproveitamento de estudos pode implicar a dispensa de cursar disciplinas e
atividades do currículo do curso, quando ocorrer semelhança de programa e equivalência de
carga horária.
Art. 26. Se, em decorrência do disposto nos artigos anteriores, o aluno ficar
dispensado de todas as disciplinas constantes do currículo e, ainda assim, não estiver
integralizada a carga horária exigida, a coordenadoria do curso deve orientá-lo na escolha de
disciplinas que melhor se ajustem à natureza do curso.
Art. 27. Compete ao coordenador de curso, depois de aprovadas as dispensas de
disciplinas, definir o período ou disciplina(s) em que o aluno ingressante deva requerer
matrícula e elaborar os planos de estudos, durante o período de adaptação do aluno ao
currículo do curso.
§ 1º. O período de adaptação será de dois anos, no máximo, sendo que a reprovação
em disciplina cursada em regime de adaptação, considerada como dependência, para efeito de
promoção ao período letivo subsequente.
§ 2º. O aluno só poderá cursar duas dependências com, no máximo, duas adaptações
ou de acordo com a resolução do CONSUNI, quando o regime for seriado, semestral, anual
ou modular.
§ 3º. As adaptações poderão ser feitas, a critério do respectivo Conselho de curso, por
meio de estudos complementares ou exames especiais, conforme normas baixadas pelo
CONSUNI.
§ 4º. As adaptações e as dependências poderão ser cumpridas em regime a distância ou
semipresencial, obedecidas as normas fixadas pelo MEC.
Art. 28. Em qualquer época, é concedida a transferência de aluno de acordo com a
legislação vigente.
Parágrafo único. O aluno não poderá ser impedido de transferência por processo
disciplinar em trâmite, inadimplência ou por estar frequentando o primeiro ou último período
do curso.
7
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Subseção V
Do Trancamento e do Cancelamento de Matrícula
Art. 29. O aluno pode requerer o trancamento de matrícula, em qualquer período do
curso, para manter sua vinculação ao curso e ao Centro Universitário Padre Albino e o direito
de renovação de matrícula, nos termos do Estatuto, deste Regimento Geral, do contrato de
prestação de serviços educacionais e nos prazos estabelecidos no calendário acadêmico.
§ 1º. O trancamento por período letivo ou disciplina pode ser concedido, por tempo
expressamente estipulado no ato, que não pode ser superior a quatro períodos letivos,
incluindo aquele em que foi concedido.
§ 2º. Não são concedidos trancamentos no primeiro semestre letivo e nem
imediatamente consecutivos que, em seu conjunto, ultrapassem o tempo previsto no parágrafo
anterior, nem trancamentos sucessivos que, em seu conjunto, ultrapassem metade do número
mínimo de anos previstos para a integralização do curso, exceto autorização expressa da
Reitoria, em casos excepcionais.
§ 3º. É facultado ao Centro Universitário Padre Albino cancelar a matrícula,
comunicando ao aluno a perda da vaga, quando o pedido de trancamento não puder ser
concedido.
§ 4º. O retorno aos estudos obriga o aluno a cumprir o currículo vigente, na data da
rematrícula.
Art. 30. O aluno pode solicitar o cancelamento de sua matrícula, desvinculando-se do
Centro Universitário Padre Albino, após o deferimento do pedido.
§ 1º. O aluno que tiver faltado a mais de trinta dias letivos consecutivos ou a setenta e
cinco por cento das atividades acadêmicas programadas, sem justificativa escrita e aceita pelo
coordenador do curso, pode ter sua matrícula cancelada.
§ 2º. O cancelamento da matrícula elimina o aluno do quadro discente do Centro
Universitário Padre Albino, sendo vedada a expedição de guia de transferência a ele,
podendo, contudo, ser-lhe fornecida certificação dos estudos realizados.
Art. 31. O aluno que tiver interrompido seu curso, por desistência ou cancelamento,
pode retornar ao Centro Universitário Padre Albino, a critério do coordenador do curso,
havendo vaga.
Subseção VI
Do Planejamento do Ensino
Art. 32. O Plano de Ensino deve estar em consonância com o projeto pedagógico do
curso e conter, no mínimo, a indicação dos objetivos da disciplina ou atividade, o conteúdo
programático, a carga horária, a metodologia a ser seguida, os critérios de avaliação e a
bibliografia básica e complementar.
Parágrafo único. O Plano de ensino da disciplina ou atividade é elaborado pelo
professor ou grupo de professores e deve ser aprovado pelo Colegiado de curso.
8
90 | P á g i n a

UNIFIPA 2020 - PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 3

Regimento do Centro Universitário Padre Albino

Subseção VII
Da Avaliação da Aprendizagem
Art. 33. A avaliação da aprendizagem é feita por disciplina/módulo, incidindo sobre a
frequência e o aproveitamento nas atividades curriculares.
Parágrafo único. O Centro Universitário Padre Albino considera que a avaliação da
aprendizagem deve:
I- constituir-se em processo contínuo e sistemático, de natureza diagnóstica, formativa,
que possa realimentar permanentemente o processo educativo em seus objetivos, conteúdos
programáticos e procedimentos de ensino;
II- utilizar-se de procedimentos, estratégias e instrumentos diferenciados, articulados
de forma coerente com a natureza da disciplina e com os domínios de aprendizagem
desenvolvidos no processo de ensino;
III- manter coerência entre as propostas curriculares, o plano de ensino desenvolvido
pelo professor e o próprio processo de avaliação do desempenho e rendimento escolar do
aluno;
IV- constituir-se referencial de análise do rendimento do aluno, do desempenho da
disciplina e do curso, possibilitando intervenção pedagógico-administrativa em diferentes
níveis, do professor, do próprio aluno, da Coordenadoria do curso ou da Reitoria, com vistas a
assegurar a qualidade da formação do profissional e do cidadão.
Art. 34. São atividades curriculares de ensino as preleções, pesquisa, exercícios,
arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, visitas técnicas, visitas culturais,
estágios, provas escritas e orais, monografia, previstas nos planos de ensino, apreciados pelo
Colegiado de curso.
Art. 35. A verificação do processo ensino-aprendizagem faz-se, em cada disciplina,
considerando os seguintes aspectos:
I- desenvolvimento de capacidades cognitivas e habilidades específicas;
II- assimilação progressiva de conhecimento;
III- trabalho individual em atividades curriculares de estudo e de aplicação de
conhecimento.
Art. 36. As avaliações de aprendizagem, no mínimo, duas por período letivo, em cada
disciplina, são expressas em notas de zero a dez.
Parágrafo único. A nota final do aluno é da responsabilidade do professor, levando-se
em considerações todas as avaliações realizadas durante o período letivo, sendo o resultado da
médica aritmética do total das notas obtidas no período.
Art. 37. Cabe ao docente a atribuição de notas de avaliação e a responsabilidade do
controle de frequência dos alunos.
Parágrafo único. Cabe ao coordenador de curso supervisionar a atividade docente de
registro de frequência e de cumprimento dos planos de ensino.
Art. 38. É considerado aprovado, em cada disciplina, o aluno que:
I- obtiver frequência mínima de setenta e cinco por cento das aulas e demais atividades
programadas;
9
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II- obtiver a nota final mínima de seis.
Parágrafo único. Cabe à Reitoria deliberar a respeito das normas complementares para
o registro acadêmico das avaliações da aprendizagem, podendo transformar as notas em
conceitos, desde que atendidos os incisos deste artigo.
Art. 39. É atribuída nota zero ao aluno que usar meio ilícito ou não autorizado pelo
professor quando da elaboração de trabalhos de verificação parciais, provas, ou qualquer outra
atividade que resulte na avaliação da aprendizagem, por atribuições de notas, sem prejuízo de
aplicação de sanções previstas neste Regimento Geral.
Art. 40. O aluno que deixar de comparecer a qualquer avaliação de aprendizagem, na
data previamente fixada, pode requerer, na Secretaria Acadêmica, segunda chamada, por
disciplina, segundo as normas estabelecidas pelo CONSUNI ou pela Reitoria.
Art. 41. É garantido ao aluno o direito a pedido de reconsideração e revisão das notas
atribuídas pelo professor da disciplina ao seu desempenho escolar, de acordo com as normas
do CONSUNI.
Art. 42. É promovido ao semestre/ano seguinte o aluno aprovado em todas as
disciplinas cursadas no período letivo.
Parágrafo único. Admite-se, ainda, a promoção com dependência, de, no máximo,
duas disciplinas por período letivo, não cumulativas, quando o regime for o seriado, anual,
semestral ou por módulo.
Art. 43. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos,
demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por
banca examinadora especial, designada pelo Reitor, podem ter abreviada a duração dos cursos
em que estejam matriculados, de acordo com as normas fixadas pelo MEC e pelo CONSUNI.
Art. 44. O conhecimento adquirido, pelo aluno, na educação profissional ou no
trabalho ou a manifesta proficiência em idioma estrangeiro, podem ser objeto de avaliação,
reconhecimento e certificação, regulamentados pelo CONSUNI, para aproveitamento,
prosseguimento ou conclusão de estudos, em nível de graduação, em substituição a disciplina
ou atividade curricular.
Subseção VIII
Do Regime Excepcional
Art. 45. É assegurado aos alunos, amparados por normas legais específicas, direito a
tratamento excepcional por motivo de doença grave, traumática ou contagiosa ou de licença
gestante, ou no impedimento de locomoção, de conformidade com as normas constantes deste
Regimento Geral e outras aprovadas pelo CONSUNI.
Parágrafo único. O pedido deve constar de requerimento, instruído com laudo médico,
acompanhado da Classificação Internacional de Doenças (CID), passado por profissional
devidamente habilitado.
Art. 46. O regime excepcional pode ser concedido por decisão do coordenador de
curso.
§ 1º. Durante o regime excepcional, podem ser realizados trabalhos e exercícios
domiciliares, estabelecidos pelo professor da disciplina, de acordo com o plano de estudos
10
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fixado, em cada caso, consoante o estado de saúde do estudante e as possibilidades do Centro
Universitário Padre Albino, a juízo do coordenador do curso.
§ 2º. Ao elaborar o plano de estudos, o professor deve levar em conta a sua duração,
de forma que sua execução não ultrapasse, em cada caso, o máximo admissível para a
continuidade do processo ensino-aprendizagem.
Seção II
Dos Cursos de Graduação em Tecnologia
Art. 47. A educação profissional tecnológica, em nível de graduação, objetiva
assegurar ao educando o direito ao desenvolvimento de competências para a vida social e
produtiva.
Art. 48. São critérios para o planejamento, a estruturação e a organização de cursos e
currículos de graduação em tecnologia:
I- atendimento às demandas dos cidadãos, do mercado de trabalho e da sociedade;
II- conciliação das demandas identificadas com a vocação e a capacidade institucional.
Parágrafo único. Os cursos de graduação em tecnologia são organizados por áreas
profissionais.
Art. 49. Os perfis profissionais de egressos dos cursos de graduação em tecnologia e as
competências e habilidades a serem desenvolvidas são estabelecidos pelo CONSUNI, no
projeto pedagógico, atendidas as diretrizes curriculares nacionais (DCN), aprovadas pelo
MEC.
§ 1º. A organização curricular dos cursos de graduação em tecnologia é formulada em
consonância com o perfil profissional desejado, o qual define a sua identidade e caracteriza o
compromisso do Centro Universitário Padre Albino com os alunos e com a sociedade.
§ 2º. O Plano de Curso deve contemplar o desenvolvimento de competências e
habilidades profissionais gerais e específicas, que conduzam a formação de uma tecnologia
apta a desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades em uma determinada habilitação e
área profissional.
Art. 50. Os cursos de graduação em tecnologia podem ser organizados por etapas ou
por módulos, com terminalidade profissional, correspondentes a uma qualificação profissional
identificada e reconhecida no mercado de trabalho ou a um curso sequencial por campo
específico de saber, com destinação coletiva, com direito aos respectivos certificados e
diploma.
Art. 51. O aproveitamento das competências profissionais, anteriormente adquiridas,
pode ocorrer mediante avaliação do aluno pelo Colegiado de curso, à luz do perfil profissional
estabelecido no projeto pedagógico do curso.
§ 1º. Podem ser aproveitadas, nos termos deste artigo, até o limite de cinquenta por
cento da carga horária mínima do curso, competências profissionais adquiridas
conjuntamente:
I- em outros cursos de nível superior;
11
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II- em cursos de nível técnico, até o limite de vinte e cinco por cento da carga horária
prevista para o curso de tecnologia;
III- no próprio ambiente de trabalho ou por outros meios informais, desde que
reconhecidos em processos formais de certificação profissional.
§ 2º. Cabe ao CONSUNI fixar critérios e definir procedimentos para a avaliação de
que trata este artigo.
Art. 52. Aplicam-se aos cursos de graduação em tecnologia as normas vigentes para os
cursos de graduação quanto à verificação de frequência, da aprendizagem e ao aproveitamento
de estudos.
Parágrafo único. Os estudos realizados em cursos de graduação em tecnologia podem
ser aproveitados em cursos sequenciais ou de graduação em bacharelado ou licenciatura, nos
termos de normas expedidas pelo CONSUNI.
Seção III
Dos Cursos Sequenciais
Art. 53. Os cursos sequenciais são programas de nível superior, oferecidos por campo
de saber e com diferentes níveis de abrangência, abertos à matrícula de concluintes do ensino
médio ou equivalente.
Art. 54. Os cursos sequenciais destinam-se à obtenção ou atualização:
I- de qualificações técnicas, profissionais ou acadêmicas; ou
II- de horizontes intelectuais em campos das ciências, das humanidades e das artes.
Parágrafo único. Os campos de saber dos cursos sequenciais terão abrangência
definida em cada caso, sempre desenhando uma lógica interna e podendo compreender:
I- parte de um ou mais das áreas fundamentais do conhecimento; ou
II- parte de uma ou mais das aplicações técnicas ou profissionais das áreas
fundamentais do conhecimento;
Art. 55. São caracterizados como cursos sequenciais:
I- cursos superiores de formação específica, com destinação coletiva, conduzindo a
diploma;
II- cursos superiores de complementação de estudos, com destinação coletiva ou
individual, conduzindo a certificado.
Art. 56. Os estudos realizados nos cursos sequenciais podem ser aproveitados para
integralização de carga horária exigida em cursos de graduação, desde que façam parte, ou
sejam equivalentes a disciplinas dos currículos destes, a critério do Colegiado de curso.
Art. 57. Aplicam-se aos cursos superiores de formação específica ou de
complementação de estudos as normas vigentes para os cursos de graduação quanto à
verificação de frequência, da aprendizagem e a aproveitamento de estudos.
12
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Seção IV
Dos Cursos de Pós-Graduação
Art. 58. Os cursos de pós-graduação, em níveis de mestrado e doutorado, destinam-se
a proporcionar formação acadêmica, científica ou profissional aprofundada, conferindo
diploma.
Art. 59. Os cursos de pós-graduação, em níveis de especialização e aperfeiçoamento,
constituem categoria especial de formação pós-graduação e têm por objetivo o domínio
científico ou técnico de uma área específica do saber e conferem certificados.
Art. 60. A programação e a regulamentação dos cursos de pós-graduação são de
responsabilidade da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), observadas as
normas vigentes e referendadas pelo CONSUNI.
CAPÍTULO II
DO CALENDÁRIO ACADÊMICO
Art. 61. As atividades acadêmicas são desenvolvidas de acordo com calendário,
aprovado pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e referendadas pela Reitoria.
Parágrafo único. O desatendimento aos prazos fixados no calendário acadêmico pode
acarretar perda de direitos aos interessados.
Art. 62. O ano, período ou semestre acadêmico é independente do ano ou semestre
civil, não podendo as atividades anuais ocupar menos de duzentos dias de trabalho acadêmico
efetivo, excluindo-se o tempo reservado a exames finais, quando for o caso.
Art. 63. Mediante proposta da Reitoria e aprovação pelo CONSUNI, o Centro
Universitário Padre Albino pode operar em regime de funcionamento anual, semestral,
trimestral, bimestral ou por módulos nos cursos em que julgar conveniente.
Parágrafo único. Os períodos especiais têm duração prevista no ato de sua autorização
e asseguram o funcionamento contínuo do Centro Universitário Padre Albino, tendo por
objetivo o desenvolvimento de programas de ensino, pesquisa e extensão, com as seguintes
finalidades:
I- recuperação ou adaptação de disciplinas;
II- reciclagem e atualização didática do pessoal docente;
III- programas sequenciais, de graduação em tecnologia, de graduação, de pósgraduação, extensão ou pesquisa; ou
IV- realização de cursos, encontros, seminários, trabalhos, estudos independentes,
V- atividades complementares, trabalhos de conclusão de curso e estágios, além de
outras atividades e iniciativas de interesse do Centro Universitário Padre Albino e da
comunidade acadêmica.
Art. 64. Existindo razões que o justifiquem, principalmente quando o funcionamento
regular de qualquer atividade acadêmica estiver sendo afetado, o coordenador de curso ou
13
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qualquer outro dirigente pode propor, ao Reitor, a decretação do recesso acadêmico, por prazo
indeterminado, que perdurará até que cessem as causas que o autorizaram.
§ 1º. A decretação do recesso acadêmico depende de aprovação do CONSUNI;
§ 2º. Durante o período de recesso, os membros do corpo docente e técnicoadministrativo devem permanecer à disposição do Centro Universitário Padre Albino, no
tempo previsto em sua jornada semanal de trabalho.
§ 3º. O período de recesso acadêmico não pode ser considerado para integralização
dos dias letivos.
§ 4º. Reiniciadas as atividades, o calendário é refeito, para que o número de dias
letivos seja respeitado e o programa proposto para o ano letivo seja integralmente
desenvolvido.
§ 5º. Deve ser dado conhecimento aos membros da comunidade acadêmica das
alterações havidas no calendário.
CAPÍTULO III
DA PESQUISA
Art. 65. O Centro Universitário Padre Albino desenvolve a pesquisa e a iniciação
científica em diversas modalidades, como função associada ao ensino e à extensão, com o fim
de ampliar e renovar o acervo de conhecimentos ministrados em seus cursos.
Art. 66. A pesquisa e a iniciação científica são incentivadas e apoiadas por todos os
meios ao alcance do Centro Universitário Padre Albino:
I- pelo cultivo da atitude científica e a teorização da própria prática educacional;
II- pela manutenção dos serviços de apoio indispensáveis;
III- pela formação de pessoal em cursos de pós-graduação;
IV- por uma política de promoção do desenvolvimento científico, consubstanciada no
estabelecimento de linhas prioritárias de ação, a médio e longo prazos;
V- pela concessão de bolsas ou de auxílios para a execução de projetos de iniciação
científica ou de pesquisa;
VI- pelo intercâmbio com instituições científicas, pela programação de eventos
científicos e participação em congressos, simpósios, seminários e encontros.
Art. 67. Cabe à PROPEG estabelecer e aprovar os projetos de pesquisa, observadas as
condições e exigências existentes sobre a matéria e o disposto no Estado e neste Regimento
Geral.
Art. 68. É dada prioridade à pesquisa vinculada aos objetivos do ensino e inspirada em
dados da realidade regional e nacional, sem detrimento da generalização dos fatos descobertos
e de suas interpretações.
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CAPÍTULO IV
DA EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
Art. 69. Os programas de extensão, articulados com o ensino e a pesquisa,
desenvolvem-se na forma de atividades permanentes ou projetos circunstanciais, sob a
responsabilidade da Pró-Reitoria respectiva, visando à intercomplementaridade das
abordagens dos recursos.
Art. 70. Os serviços de extensão e assuntos comunitários são realizados sob a forma
de:
I- atendimento à comunidade, diretamente ou em parceria com instituições públicas e
particulares;
II- participação em iniciativa de natureza cultural, artística e científica;
III- estudos e pesquisas em torno de aspectos da realidade local ou regional;
IV- promoção de atividades artísticas, culturais e desportivas;
V- publicação de trabalhos de interesse cultural e acadêmico;
VI- cursos abertos às comunidades social e acadêmica.
TÍTULO III
DOS ÓRGÃOS SUPLEMENTARES
Art. 71. Os órgãos suplementares, de natureza técnico-científica, cultural, recreativa e
de assistência ao estudante, são criados e regidos por regulamentos próprios, aprovados pelo
CONSUNI.
TÍTULO IV
DA COMUNIDADE ACADÊMICA
CAPÍTULO I
DO CORPO DOCENTE
Art. 72. O corpo docente é constituído de professores que, além de reunirem
qualidades de educador e pesquisador, assumem o compromisso de respeitar os princípios e
valores explicitados no Estatuto e neste Regimento Geral, no Plano de Desenvolvimento
Institucional, no Plano de Carreira Docente e demais normas aprovadas pelo CONSUNI.
Art. 73. A seleção do corpo docente é feita com base nas normas fixadas pelo
CONSUNI.
Art. 74. O regime de trabalho dos professores é disciplinado no Plano de Carreira
Docente, respeitada a legislação trabalhista.
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Art. 75. Os membros do corpo docente são contratados por indicação da coordenadoria
de curso, respeitada a legislação vigente e as normas de seleção e admissão fixadas pela
Reitoria.
Parágrafo único. Cabe a cada coordenadoria de curso comprovar a necessidade de
contratação de docentes, fazendo o exame das credenciais dos interessados.
Art. 76. O quadro docente do Centro Universitário Padre Albino é integrado por:
I- professor Doutor: aquele que possui título de doutor, obtido em curso nacional ou
equivalente estrangeiro, de acordo com as normas do MEC;
II- professor Mestre: aquele que possui título de mestre, obtido em curso nacional ou
equivalente estrangeiro, de acordo com as normas do MEC;
III- professor Especialista: aquele que possui certificado de especialização, em nível
de pós-graduação, na área em que irá atuar, de acordo com a legislação vigente.
Parágrafo único. Podem ser contatados professores visitantes e professores
colaboradores, em caráter eventual ou por tempo determinado.
Art. 77. A presença do professor às reuniões do Colegiado ao qual pertença é
obrigatória e inerente à função docente.
Art. 78. Pode ser concedida ao docente licença para estudo, de acordo com as normas
emanadas da Reitoria e estabelecidas pelo CONSUNI.
Art. 79. São atribuições dos membros do quadro docente:
I- assumir, por designação da coordenadoria do respectivo curso, encargos de ensino,
pesquisa e extensão;
II- assumir, superintender e fiscalizar o processo de docência, de pesquisa, de extensão
e da avaliação da aprendizagem no âmbito da disciplina de que for responsável;
III- observar as normas estabelecidas e a orientação dos órgãos administrativos,
especialmente no que se refere ao cumprimento da carga horária e do programa de ensino;
IV- encaminhar à coordenadoria de curso, antes do início de cada período letivo, os
planos de ensino e atividades a seu encargo;
V- registrar, no instrumento correspondente, a matéria ministrada, a frequência dos
alunos às aulas programadas e outros dados referentes às disciplinas e turmas de alunos sob
sua responsabilidade.
VI- encaminhar, mensalmente, à coordenadoria de curso, os resultados do trabalho
escolar de cada um dos seus alunos em termos de frequência e aproveitamento;
VII- participar das reuniões, para as quais for convocado; e
VIII- cumprir os encargos e participar de comissões sempre que indicado, no interesse
do ensino, da pesquisa e da extensão.
IX- nos cursos de natureza presencial (não abrangidos os programas de educação à
distância), exercitar de forma obrigatória a frequência às atividades de ensino, pesquisa,
extensão e demais atividades acadêmicas, conforme disposto no § 3º do art. 47 da Lei nº
9.394/96 (Parecer CNE/CES nº 282/2002).
Art. 80. Ao professor é assegurado:
I- reconhecimento como competente em sua área de atuação;
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II- acesso ao seu aprimoramento profissional;
III- infraestrutura adequada ao exercício profissional;
IV- remuneração compatível com sua qualificação; e
V- participar no processo de elaboração do projeto institucional e no projeto
pedagógico do curso.
CAPÍTULO II
DO CORPO DISCENTE
Seção I
Da Constituição
Art. 81. Constituem o corpo discente do Centro Universitário Padre Albino os alunos
matriculados nos seus cursos, classificando-se como:
I- Regulares: os que preenchem as exigências legais e regimentais para a obtenção do
diploma;
II- Especiais: os que preenchem as exigências legais e regimentais para a obtenção de
certificado.
Seção II
Dos Direitos e Deveres
Art. 82. São direitos e deveres dos membros do corpo discente:
I- frequentar as aulas e participar das demais atividades curriculares;
II- utilizar os serviços postos à sua disposição;
III- recorrer de decisões de órgãos executivos e deliberativos;
IV- zelar pelo patrimônio do Centro Universitário Padre Albino;
V- manter-se em dia com o pagamento das mensalidades escolares, taxas e demais
contribuições escolares; e
VI- votar e ser votado para os órgãos de representação estudantil.
Art. 83. Os alunos dos cursos de graduação, incluindo os de tecnologia, podem atuar
como monitores, sob orientação docente, não criando vínculo empregatício.
Parágrafo único. A indicação e seleção para a monitoria são de responsabilidades das
Pró-Reitorias em conformidade com o coordenador de curso, de acordo com a legislação do
Centro Universitário Padre Albino.
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Seção III
Da Representação Estudantil
Art. 84. O corpo discente tem representação, com direito a voz e voto, nos órgãos
colegiados do Centro Universitário Padre Albino, na forma do Estatuto e deste Regimento
Geral.
Parágrafo único. O exercício dos direitos de representação e participação não exime o
aluno do cumprimento de seus deveres acadêmicos.
Art. 85. O conjunto de acadêmicos do Centro Universitário Padre Albino pode ter
como entidade representativa o Diretório Central dos Estudantes.
Parágrafo único. Compete ao Centro Acadêmico a indicação da representação discente
junto ao CONSUNI.
Art. 86. Os alunos regulares podem organizar o Centro Acadêmico, por curso de
graduação.
Parágrafo único. Compete ao Centro Acadêmico a indicação da representação discente
junto ao Colegiado de curso.
Art. 87. A representação estudantil tem por objetivo a cooperação da comunidade
acadêmica e o aprimoramento do Centro Universitário Padre Albino, vedas as atividades de
natureza político-partidária, no âmbito da instituição.
Art. 88. O mandato do representante estudantil é de um ano, em qualquer colegiado do
Centro Universitário, não sendo permitida recondução.
Art. 89. É vedado o exercício da mesma representação estudantil em mais de um órgão
colegiado.
Art. 90. A representação estudantil somente pode ser exercida por aluno regular do
Centro Universitário Padre Albino, que não tenha sofrido, nos últimos doze meses,
imediatamente anterior à sua indicação, qualquer pena ou medida disciplinar, e estar em pleno
gozo de seus direitos acadêmicos.
Art. 91. Cessa automaticamente o mandato do representante do corpo discente que:
I- sofrer pena de suspensão ou exclusão;
II- tiver deixado de comparecer ao mínimo de setenta e cinco por centro das aulas de
qualquer disciplina;
III- solicitar transferência ou trancamento de matrícula, ou quando deixar de renová-la.
Parágrafo único. Na vacância do cargo, cabe ao Centro Acadêmico ou ao Diretório
Central dos Estudantes, conforme o caso, indicar novo titular que deve completar o mandato
do substituído.
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CAPÍTULO III
DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA CONSTITUIÇÃO
Art. 92. O corpo técnico-administrativo é constituído por profissionais contratados
para as funções não especificamente docentes, do Centro Universitário Padre Albino, de
acordo com a legislação trabalhista.
Art. 93. No âmbito de suas competências, cabe aos órgãos da administração do Centro
Universitário Padre Albino a supervisão das atividades técnico-administrativas.
TÍTULO V
DO REGIME DISCIPLINAR
CAPÍTULO I
DO REGIME DISCIPLINAR EM GERAL
Art. 94. Aos membros da comunidade acadêmica cabe manter clima de trabalho,
respeito e cooperação solidária, buscando, por sua conduta, dignificar a vida universitária,
promover a realização dos objetivos comuns e observar as normas condizentes com a
dignidade pessoal e profissional.
Art. 95. O ato de matrícula do aluno ou de admissão aos quadros docente e técnicoadministrativo e a investidura de autoridade docente ou administrativa representa contrato de
adesão ao Centro Universitário Padre Albino e implicam compromisso de respeitar e acatar o
seu Estatuto, este Regimento Geral e demais textos legais que emanam dos órgãos colegiados
e executivos superiores.
Art. 96. Constitui infração disciplinar, punível na forma deste Regimento, o
desatendimento ou transgressão do compromisso a que se refere o artigo anterior.
§ 1º. Na aplicação das sanções disciplinares é considerada a gravidade da infração, à
vista dos seguintes elementos:
I) primariedade do infrator;
II- dolo ou culpa;
III- valor moral, cultural ou material atingido; ou
IV- direito humano fundamental violado.
§ 2º. Ao acusado é, sempre, assegurado amplo direito de defesa.
Art. 97. Os membros da comunidade acadêmica estão sujeitos às seguintes
penalidades disciplinares:
I - advertência;
II - repreensão por escrito;
III - suspensão por tempo determinado; e
IV - desligamento.
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CAPÍTULO II
DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DOCENTE
Art. 98. Os membros do corpo docente estão sujeitos às seguintes penalidades:
I- advertência por escrito:
a) por transgressão de prazos regimentais ou falta de comparecimento a atos escolares,
para os quais tenham sido convocados, salvo justificação, a critério do Coordenador de Curso;
ou
b) por falta de comparecimento a atos e trabalhos escolares, por mais de oito dias, sem
causa justificada;
II - repreensão, por escrito:
a) por reincidência nas faltas previstas no inciso anterior; ou
b) por desrespeito em geral a qualquer dispositivo do Estatuto ou deste Regimento
Geral;
III - suspensão por tempo determinado, com perda de vencimentos:
a) por descumprimento, sem motivo justificado, do programa ou carga horária de
disciplina a seu cargo;
b) por falta de acatamento às determinações das autoridades superiores do Centro
Universitário Padre Albino; ou
c) por reincidência na falta prevista na alínea "b" do inciso anterior; e
IV- desligamento:
a) por reincidência na falta prevista na alínea "b" do inciso anterior, configurando-se
esta como abandono de emprego, na forma da lei;
b) por afastamento superior a um ano, para o exercício de atividades estranhas ao
magistério;
c) por incompetência cultural, incapacidade didática, desídia inveterada no
desempenho das funções ou por atos incompatíveis com a moralidade e a dignidade da vida
acadêmica; ou
d) por delitos sujeitos à ação penal, quando importem em perda do cargo.
§ 1º. São competentes para a aplicação das penalidades:
I- de advertência: o Coordenador de Curso;
II- de repreensão e suspensão: o Reitor;
II- de desligamento: o Presidente da Fundação Padre Albino, mediante proposta
motivada do Reitor.
§ 2º. Da aplicação das penas de repreensão, suspensão e desligamento cabe recurso,
em instância final, ao CONSUNI;
§ 3º. Em casos específicos, previstos na legislação trabalhista, ao pessoal docente é
aplicável, ainda, a dispensa por justa causa, assegurando-se amplo direito de defesa.
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CAPÍTULO III
DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO DISCENTE
Art. 99. Os membros do corpo discente estão sujeitos às seguintes penalidades:
I - Advertência:
a) por descortesia a qualquer membro da administração do Centro Universitário Padre
Albino ou da Fundação Padre Albino;
b) por perturbação da ordem no recinto do Centro Universitário Padre Albino;
c) por prejuízo material ao patrimônio do Centro Universitário Padre Albino ou da
Fundação Padre Albino, além da obrigatoriedade de ressarcimento dos danos;
II - repreensão, por escrito:
a) por reincidência em qualquer das faltas previstas nas alíneas do inciso anterior;
b) por ofensa ou agressão a outro aluno ou funcionário do Centro Universitário Padre
Albino; ou
c) por referências desairosas ou desabonadoras ao Centro Universitário Padre Albino
ou à Fundação Padre Albino.
III - suspensão, por tempo determinado:
a) por reincidência em qualquer das faltas constantes dos incisos anteriores;
b) pelo uso de meios fraudulentos nos atos escolares;
c) por aplicação de trotes que importem em danos físicos ou morais, ou humilhação e
vexames pessoais;
d) por desobediência ao Estatuto ou a este Regimento Geral ou a atos normativos
baixados pelos órgãos competentes; ou
e) por alteração, inutilização ou destruição de avisos ou documentos afixados pela
administração do Centro Universitário Padre Albino; e
IV - desligamento:
a) na reincidência em quaisquer das faltas do inciso anterior;
b) por ofensa grave ou agressão a qualquer membro do corpo dirigente, docente ou
técnico-administrativo;
c) por delitos sujeitos à ação penal; ou
d) por participação em atos que possam caracterizar calúnia, injúria ou difamação ao
Centro Universitário Padre Albino ou à Fundação Padre Albino ou a membro de sua
comunidade acadêmica.
Art. 100. Cabe ao Coordenador de Curso, a aplicação de todas as sanções disciplinares
previstas no artigo anterior.
§ 1º. A aplicação de sanção que implique suspensão superior a cinco dias das
atividades acadêmicas deve ser precedida de sindicância ou inquérito, conforme o caso,
assegurando-se amplo direito de defesa.
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§ 2º. A Comissão de sindicância ou inquérito, designada pelo Reitor, deve ser formada
por, no mínimo, dois professores.
§ 3º. A imposição de penalidades pode ser efetuada, com fundamento no critério da
verdade sabida, desde que não exceda à pena de suspensão.
§ 4º. Das decisões referentes à aplicação de penalidades de suspensão e desligamento,
cabe recurso, em instância final, ao CONSUNI, dentro do prazo de dez dias, a contar da data
de aplicação do ato.
CAPÍTULO IV
DO REGIME DISCIPLINAR DO CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Art. 101. Aos membros do corpo técnico-administrativo aplicam-se as penalidades
previstas neste Regimento Geral, quando couber, ou as constantes da legislação trabalhista.
Parágrafo único. A aplicação das penalidades de advertência por escrito, repreensão
por escrito e suspensão, por tempo determinado, é de competência do Reitor e a pena de
desligamento é de responsabilidade da Fundação Padre Albino, mediante proposta
fundamentada do Reitor, assegurando-se, sempre amplo direito de defesa.

TÍTULO VI
DOS DIPLOMAS, CERTIFICADOS E TÍTULOS
Art. 102. O Centro Universitário Padre Albino pode conferir os seguintes diplomas e
certificados:
I- diplomas, aos concluintes dos cursos sequenciais, de formação específica, de
graduação em tecnologia, de graduação em bacharelado ou licenciatura, de mestrado e de
doutorado; e
II- certificado, aos concluintes dos cursos de especialização, aperfeiçoamento,
extensão, sequenciais de complementação de estudos ou em disciplinas isoladas.
§ 1º. O registro do diploma é efetuado na forma de legislação e normas aplicáveis ao
Sistema Federal de Ensino, atendidas as normas internas, fixadas pelo CONSUNI.
§ 2º. Os certificados expedidos de diploma pelo Centro Universitário Padre Albino são
registrados na Secretaria Acadêmica, de acordo com as normas fixadas pela Reitoria.
§ 3º Antes da expedição de diploma o Centro Universitário Padre Albino pode
certificar os estudos realizados, com êxito, por concluintes dos cursos superiores.
Art. 103. O ato de colação de grau e diplomação dos concluintes de cada curso é da
responsabilidade do Centro Universitário Padre Albino, sendo realizado em sessão solene do
CONSUNI, em dia, hora e local previamente designados pelo Reitor.
Parágrafo único. Na colação de grau, o Reitor toma juramento de fidelidade aos
deveres profissionais que é prestado de acordo com as fórmulas tradicionais vigentes.
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Art. 104. Mediante requerimento, em dia, hora e local fixados pelo Reitor, com a
presença de, pelo menos, dois professores do Centro Universitário Padre Albino, pode ser
conferido grau ao aluno que não tenha participado do ato de colação de grau, na época
oportuna.
Art. 105. O Centro Universitário Padre Albino, conforme decisão do CONSUNI, pode
outorgar títulos de:
I - Doutor Honoris Causa, às personalidades eminentes que se tenham distinguido por
sua atividade em prol da educação, da ciência, das letras, filosofia, artes e tecnologia ou do
melhor entendimento entre os povos;
II - Professor Emérito, a professores que tenham alcançado eminência pelo seu
desempenho acadêmico e profissional;
III- Professor Honoris Causa a personalidades notáveis por sua contribuição à causa
da educação; e
IV- Benfeitor Benemérito, a personalidades notáveis por sua contribuição ao
desenvolvimento do Centro Universitário Padre Albino.
Art. 106. Todo e qualquer ato de colação de grau, expedição de diplomas ou
certificados, pode ser sustado, enquanto perdurar entre turma ou aluno interessado e o Centro
Universitário Padre Albino pendência ou conflito em nível administrativo ou judiciário.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 107. O Centro Universitário Padre Albino rege-se pela legislação própria, por seu
Estatuto, por este Regimento Geral, pelos atos normativos internos e, no que couber, pelo
Estatuto da Fundação Padre Albino.
Art. 108. Os encargos educacionais, contribuições, taxas e demais contribuições
escolares são fixados pelo Centro Universitário Padre Albino, nos termos da legislação
vigente, e cobrados na forma prevista em contrato de prestação de serviços educacionais
firmado entre as partes.
Art. 109. Os casos omissos neste Regimento Geral são resolvidos, de acordo com as
disposições concernentes a casos análogos, pelo Reitor, ad referendum do CONSUNI.
Art. 110. Os alunos sujeitos ao processo de transição do regime seriado anual para o
regime seriado semestral, ou do regime seriado para o de matrícula por disciplina, em não
havendo oferta de disciplinas do período semestral anterior para o cumprimento da
dependência ou pré-requisito, poderá manter-se em dependência em até quatro disciplinas não
cumulativas ou, excepcionalmente, ser matriculado em disciplina sem o cumprimento do prérequisito.
Art. 111. Este Regimento geral só pode ser alterado ou reformado por decisão de, no
mínimo, dois terços dos membros do CONSUNI e homologação, sucessivamente, do Reitor e
da Fundação Padre Albino.
§ 1º. As alterações são de iniciativa do Reitor, ou mediante proposta fundamentada de
dois terços, pelo menos, dos membros do CONSUNI.
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Art. 112. Em situações que inviabilizem o funcionamento normal do
Centro
Universitário Padre Albino, o CONSUNI pode declarar estado de emergência e auto
rizar a
Reitoria a suspender total ou parcialmente as atividades, bem como restringir ou
proibir
reuniões, exigir identificação e vedar acesso ao câmpus, por tempo determina
do ou
indeterminado, até se restabelecer a normalidade.
Art. 113. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.

Catanduva, 06 de março de 2018

Nelson Jimenes - Reitor Unifipa
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PLANO DE CARREIRA DOCENTE
CAPÍTULO I
Das Atividades do Magistério Superior
Art. 1º

Constituem atividades do magistério superior, em consonância com a Política

Acadêmica Institucional:
I – as pertinentes ao ensino, pesquisa e extensão, que, indissociáveis, compõem o processo
de ensino;
II – as inerentes ao exercício de direção e assessoria na Instituição, na linha do processo
administrativo;
III – a assessoria e consultoria junto a órgãos governamentais ligados à pesquisa e ao
fomento da área educacional.
Parágrafo único: São privativas dos integrantes do corpo docente as funções de
coordenação, supervisão, planejamento e administração das atividades acadêmicocientíficas, exceto aquelas que, de modo diverso, estão previstas no Regimento.

CAPÍTULO II
Do Corpo Docente
º

Art 2 O corpo docente é constituído pelos integrantes da Carreira do Magistério Superior e
por professores visitantes.
Art. 3º

O professor visitante é admitido para atender ao programa especial de ensino,

pesquisa e extensão ou para colaborar com estes, por propostas dos Coordenadores e
aprovação da Mantenedora ou ainda por iniciativa desta.
§ 1º O contrato de professor visitante pode ser feito pelo prazo máximo de 2 (dois) anos,
não prorrogável, cabendo exceção nos casos de convênio com entidades nacionais ou
estrangeiras, obedecida a legislação trabalhista.
§ 2º A remuneração do professor visitante, à vista de sua qualificação e experiência, é
aprovada pela Mantenedora.
§ 3º Salvo autorização expressa da Congregação, os cursos das Faculdades Integradas
não podem ter professores visitantes em número superior a 10% (dez por cento) de seu
respectivo quadro docente.
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CAPÍTULO III
Da Contratação
Art. 4º O Conselho de Coordenadorias, por proposta do Colegiado de Cursos, aprova o
quadro de pessoal docente, bem como a regulamentação do processo de recrutamento e
seleção, assessorado pela área de Recursos Humanos da Instituição que são homologados
pela Congregação.
Art. 5º O processo de contratação de docentes é atribuição da mantenedora, feito por meio
de seleção, conduzido pelo Colegiado de Curso na qual o docente será alocado, com a
necessária participação dos Coordenadores de Cursos em que atuará.
Art. 6º Em caráter especial, a mantenedora por sua iniciativa ou de outros órgãos, pode
contratar professores para atender as atividades em nível geral ou das Faculdades
Integradas, ouvida a Congregação.
Art. 7º Em casos emergenciais a contratação de docente é feita por tempo determinado, até
o final do semestre letivo, dispensada a seleção.
Art. 8º O provimento de cargos e funções docentes vinculados às Faculdades Integradas é
feito pela Direção Geral, ouvido o Colegiado de Cursos, sendo seus ocupantes enquadrados
nas normas deste Regimento.
CAPÍTULO IV
Da Remuneração
Art. 9º Os valores salariais para os diversos níveis da carreira do magistério, regime de
trabalho e adicionais são aprovados pela Congregação e definidas de acordo com a política
salarial da mantenedora.
Parágrafo único: Os valores salariais são atualizados periodicamente de acordo com a
legislação em vigor, ou acordo/convenção coletiva da categoria
Art. 10 As vantagens pecuniárias a que se refere o Artigo 9º são as seguintes:
I - Evolução funcional pela via acadêmica e não acadêmica.
§ Único A evolução funcional é a passagem do integrante do Quadro do Magistério para
nível retribuitório superior da respectiva classe, mediante a avaliação de indicadores de
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crescimento da capacidade potencial de trabalho do profissional do magistério, através das
seguintes modalidades:
I – pela via acadêmica, considerado o fator habilitações acadêmicas, obtidas em grau
superior de ensino;
II – pela via não acadêmica, considerados os fatores relacionados à atualização,
aperfeiçoamento profissional e produção de trabalhos científicos na respectiva área de
atuação;
III – existência de vaga no quadro.
IV – Avaliação de Desempenho
Art. 11 Além das vantagens pecuniárias previstas no artigo anterior, os docentes abrangidos
por este regulamento fazem jus a:
horas atividades;
ajuda de custo, mediante aprovação da Coordenação;
diárias, mediante aprovação da Coordenação;
gratificação pela prestação de serviços extraordinários.
Art. 12 A remuneração de hora-aula ou hora-atividade nos cursos de pós-graduação ou
extensão universitária, aulas de reforço, recuperação ou dependência, quando desenvolvida
em caráter eventual ou por período determinado, será fixada nos termos da política salarial
definida pela Entidade Mantenedora para cada caso, em função da característica do evento
ou atividade e da titulação do professor, indicados pelo Diretor ou Coordenador de Curso e
cessará ao término do curso ou atividade, não gerando outros direitos, por se tratar de
serviço extraordinário.
Art. 13 O docente a quem for concedida licença remunerada, bolsa de estudo, bolsa-auxílio
ou qualquer outra ajuda financeira, obriga-se a servir ao curso ao qual está ligado, por duas
vezes o período do benefício, após o seu regresso ao término da atividade ou evento, ou a
restituir as quantias recebidas, nos termos fixados no respectivo contrato, e regulamento de
concessão de bolsas da Mantenedora, devidamente corrigido.
Parágrafo único: Sempre que o docente tiver bolsa auxílio ou dispensa de ponto para
participar de curso, conferência ou congresso, deverá, no regresso, fazer relatório
circunstanciado à Congregação.

CAPÍTULO V
Da Competência
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Art. 14 Compete ao docente:
I – respeitar a legislação, os Estatutos, o Regimento Geral e demais normais institucionais;
II – ministrar aulas de acordo com o programa proposto e aprovado pelo Colegiado de
Curso, prestando em tempo hábil, conforme prazo estabelecido pelo Colegiado, as
informações para registro da vida acadêmica do aluno, bem como prestar assistência aos
estudantes, promovendo e incentivando sua integração na vida escolar, por meio de
atividades didáticas e outras formas adequadas;
III – exercer ação disciplinar na área de sua competência;
IV – apresentar relatório de atividades à Faculdade e ao Curso em que lecionou ou tenha
lecionado, quando solicitado pelos respectivos Colegiados;
V – comparecer às reuniões a que for convocado;
VI – desempenhar os encargos e comissões que lhe forem atribuídos pelos órgãos ou
autoridades universitárias;
VII – apresentar, para aprovação dos Colegiados de Cursos em que atuar, sugestões de
programa da(s) disciplina(s) que ministrar, sob a forma de plano de ensino;
VIII – dedicar-se à pesquisa científica, à extensão e à realização de estudos na área de sua
especialidade;
IX – representar seus pares em comissões e colegiados quando para tal for indicado.

CAPÍTULO VI
Do Regimento de Trabalho

Art. 15 As Faculdades Integradas adotarão os seguintes regimes de trabalho para o
desenvolvimento das atividades do magistério superior:

Regime de Tempo Integral (R.T.I.): para aqueles professores que ministram aulas e
desenvolvem outras atividades na área de ensino, pesquisa e extensão, planejamento,
supervisão ou avaliação, de 40 horas semanais, sendo que, no máximo, e em caráter
excepcional, 50% destas poderão ser destinadas às atividades de ensino.
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Regime de Tempo Parcial (R.T.P.): para aqueles professores que só ministram aulas ou
desenvolvem atividades na área do ensino, pesquisa e extensão ou em administração
universitária, com 20 horas semanais ou mais, até o limite de 30 horas semanais.

Regime de Tempo Mínimo (R.T.M.): para aqueles professores que ministram aulas e
desenvolvem outras atividades na área de ensino, pesquisa e extensão, planejamento,
supervisão ou avaliação, entre 10 e 19 horas semanais.

Regime de Tempo Especial (R.T.E.): para aqueles professores que ministram aulas com
número inferior a 10 horas semanais.

Art. 16 O quadro de docentes para as opções do regime de dedicação é determinado pelo
Colegiado de Curso, por proposta da Congregação, e aprovado pela Direção das
Faculdades Integradas.
§ 1º A fixação do quadro de que trata este Artigo deve atender aos seguintes critérios
mínimos:
necessidade de que os projetos aprovados pelos Colegiados de Cursos se enquadrem nas
prioridades das Faculdades Integradas; observância das dimensões e necessidades da
Instituição e, bem como observância dos parâmetros de dimensão do quadro global de
docentes, na forma deste Regimento.
§ 2º O quadro de docentes é fixada em função da composição de jornada do docente, na
seguinte conformidade:
Docência
Pesquisa
Extensão
Coordenação
Iniciação Científica

Art 17 O preenchimento das vagas para as opções do regime de tempo integral e parcial
deve ser aprovado pela Congregação, de acordo com os Colegiados e em consonância com
a política salarial da Mantenedora.
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Art. 18 A cessão do docente em regime de tempo integral ou tempo parcial para outra
função no quadro da Instituição não pressupõe sua substituição definitiva, a não ser que a
cessão seja em caráter permanente. . No retorno à função anterior o quadro de docentes
deve ser mantido.
Art. 19 As funções de Diretor e Coordenador de Curso pressupõem o regime de dedicação
de 40 (quarenta horas), fazendo jus a adicional de função.
§ 1º Essas funções podem ter, excepcionalmente, regime de trabalho diverso, quando
aprovado pela Congregação.
§ 2º Findo o mandato ou exonerado a pedido, o docente retorna ao regime de trabalho
anterior à nomeação, deixando de receber o adicional de função.
Art. 20 A alteração do regime de trabalho de horas-aula, para o de tempo integral ou tempo
parcial ou vice-versa, e a alteração no interior do regime de tempo são atribuições da
Congregação, mediante processo encaminhado pelo Colegiado de Curso a que estiver
vinculado o docente.
§ 1º A redução do número de horas semanais do regime de trabalho ou alteração deste
regime para o de horas-aula pode decorrer de processo avaliativo estabelecido pela
Congregação, ou de pedido encaminhado pelo docente em atendimento a interesse
pessoal.
§ 2º O docente que, enquanto tal, vier a assumir funções administrativas, pode ter seu
regime de trabalho alterado para ajustar-se às necessidades da nova função, voltando, findo
o mandato, ao regime de trabalho anterior, sem prejuízo da progressão na carreira.

CAPÍTULO VII
Da Carreira Docente

Art. 21 A carreira docente é composta dos seguintes níveis:
I – Professor Doutor - Nível I
II – Professor Mestre – Nível II
III – Professor Especialista – Nível III
Parágrafo único: Cada nível, com exceção da categoria de professor visitante, compreende
referências numéricas, a saber:
I – Professor I - A1, A2, A3.
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II – Professor II – B1, B2, B3.
III – Professor III – C1, C2, C3

Art. 22 Professor Nível III é o especialista em área específica de formação profissional que
se dedica regularmente à docência no ensino superior.
Art. 23 Professor Nível II é o docente que obteve o título de Mestre em curso reconhecido e
que exerce a docência com potencial para prosseguir em sua capacitação acadêmicocientífica.
Art. 24 Professor Nível I é o docente que obteve o título de Doutor em curso reconhecido e
que exerce a docência com autonomia científica para produção em sua respectiva área de
atuação.

CAPÍTULO VIII
Da Classificação do Docente

Art. 25 A classificação do docente é feita no ato de sua admissão na Faculdade, sendo
enquadrado na primeira referência do nível a que sua titulação se referir.
Parágrafo único: Os títulos reconhecidos para fins de classificação são os de
Especialização, Mestrado e Doutorado

CAPÍTULO IX
Da Progressão do Docente

Art. 26 A progressão do docente se dá:
I – Aos níveis de Mestre e Doutor, pela titulação;
II – nas referências pela realização das seguintes condições:
cumprimento integral de interstício de 3 (três) anos em cada referência;
integralização da pontuação referida para cada referência, tendo como base as produções
ou atividades de administração acadêmico-científica devidamente ponderadas, por nível;
Ter avaliação positiva de desempenho, no interstício considerado, na forma estabelecida
pela Congregação.
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Art. 27 O ingresso direto ou promoção para os níveis das categorias funcionais descritas
dependerão do atendimento dos requisitos exigidos para cada uma delas e da aprovação
pelo Diretor Geral.
§ 1º Cabe ao docente a comprovação documental de sua evolução técnico-acadêmicacientífica a fim de que o Diretor Geral avalie junto à área de Recursos Humanos se estão
cumpridos os critérios para a ascensão à carreira. Em atendidos os requisitos exigidos para
a ascenção, terá validade a partir do primeiro dia do mês subseqüente à data de aprovação
pelo Diretor Geral.
§ 2º As atividades e produções, requeridas para progressão às referências de cada nível são
pontuadas de acordo com os critérios e limites mínimos elaborados pela Congregação e
aprovados pelo Diretor Geral.
§ 3º Os títulos só valem depois que o interessado apresentar os Diplomas devidamente
registrados, no caso de Doutorado e Mestrado e Especialista, bem como publicações
citadas em currículo comprovadas com xerox, mediante a apresentação dos originais.
§ 4º A Congregação, por proposta do Diretor, poderá em normas próprias, definir outros
títulos para efeitos de enquadramento dos exigidos pelos artigos precedentes.
§ 5º Professores graduados somente serão aceitos pela Congregação como Professores
Colaboradores de Ensino, em casos excepcionais.

CAPÍTULO X
Da Capacitação Docente

Art. 28 O aperfeiçoamento e desenvolvimento da política de Recursos Humanos docente é
competência da Congregação, de acordo com a Política de Capacitação Docente
Institucional, assessorada pela área de Recursos Humanos da Instituição.

Art. 29 A FUNDAÇÃO PADRE ALBINO manterá um programa de Capacitação Docente
Institucional, de caráter permanente, com recursos próprios e outros obtidos nos órgãos de
fomento estadual ou federal, atendendo a docentes com vistas à melhoria da qualidade da
titulação, para a conseqüente melhoria das suas atividades.
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§ 1º O referido programa conta com vários tipos de auxílios aos docentes para incentivo à
realização de cursos ou programas de pós-graduação em nível de especialização, mestrado
ou doutorado, por meio de sistemas de bolsas, descontos nos próprios cursos ou outro
auxílio financeiro complementar necessário para atender às peculiaridades requisitadas
pelos docentes;
§ 2º O Regulamento do programa com as diversas modalidades de auxílio, aprovado pela
Congregação, ouvida a Mantenedora, liberará os recursos de acordo com o plano
econômico financeiro da FUNDAÇÃO PADRE ALBINO.
§ 3º Com vistas à melhoria da qualidade das suas atividades-fim, as Faculdades Integradas
Padre Albino adotarão sistemas de acompanhamento do programa de capacitação e de
avaliação de desempenho dos seus docentes, nos termos das normas aprovadas pela
Congregação.

CAPÍTULO XI
Das Disposições Gerais

Art. 30 A contratação ou dispensa do pessoal docente do magistério superior é feita pela
Entidade Mantenedora, nos termos das normas regimentais, de acordo com a legislação
trabalhista.
Art. 31 As contratações, aumentos de carga horária, promoções sócio-culturais e científicas
do corpo docente ou discente que impliquem alterações de despesas, deverão previamente
ser aprovadas pela Congregação e pela Entidade Mantenedora.

CAPÍTULO XII
Das Disposições Transitórias

Art. 32 Os docentes em exercício na data da aprovação deste Regulamento terão atendidas
as suas condições de enquadramento dentro do novo Plano de Carreira.
Art. 33 Este Regulamento pode ser reformado ou alterado mediante proposta da Entidade
Mantenedora ou de 2/3 dos Membros da Congregação, desde que seja homologado pela
Mantenedora, nos termos regimentais.
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Art. 34

Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Geral ad referendum da

Congregação, excluindo-se os casos que impliquem, direta ou indiretamente, em
acréscimos ou dispêndios financeiros, que serão resolvidos pela Mantenedora.
Art. 35 Este Regulamento entrará em vigor após sua aprovação pela Entidade Mantenedora
e pela Congregação das Faculdades Integradas Padre Albino.

POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DO QUADRO DOCENTE
DENOMINAÇÃO

NÍVEIS

TITULAÇÃO

VENCIMENTO

ADICIONAL

(*)
A1

TÍTULO

DE EV-CD-TI

DOUTOR

FUNÇÃO

(**)
TS+DE+FUN

Professor/coo

C.

rdenador

de

curso/diretor
Professor Nível I

A2

DOUTOR OU MAIS EV-CD-TI

TS+DE+FUN

“

C.
A3

DOUTOR ou mais EV-CD-TI

TS+DE+FUN

Livro

C.

“

Publicado/Orientaçã
o de tese
B1

MESTRANDO com EV-CD-AD

TS+DE+FUN

exame

de

Ç.

DE EV-CD-AD

TS+DE+FUN

“

qualificação
B2
Professor Nível II

TÍTULO
MESTRE

B3

INÍCIO

“

C
DO EV-CD-AD

DOUTORADO

TS+DE+FUN

“

C

REGULAR
C1

ESPECIALIZAÇÃO

EV-CE-AS

TS+DE+FUN

“

C
C2
Professor Nível III

INÍCIO

DE EV-CD-AS

MESTRADO
C3

MESTRANDO
Conclusão

TS+DE+FUN

“

C
– EV-CD-AS
de

TS+DE+FUN

“

C

Créditos
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( * ) Os valores dos vencimentos são fixados na Escala de Vencimentos (EV) – Classe de
Docentes (CD) – e na Escala de Vencimentos – Classe de Suporte Administrativo (EV-CSA)
( ** ) TS = Tempo de serviço
DE = Dedicação Exclusiva
F1 = Função de Diretor
F2 = Função de Coordenador de Curso
F3 = Função Docente

ADICIONAIS
ADICIONAL DE FUNÇÃO ( * )

ADICIONAL

DE

DEDICAÇÃO

EXCLUSIVA
DIRETOR

EV-CSA-TI- DIRETOR
F1

COORDENADOR

COORD.

EV-CSA-TI-F1
DE EV-CSA-TI-F2

DE EV-CSA-TI- CURSO

CURSO

F2

EV-CD-TI-F3

DOCENTE

( * ) Nenhuma das funções relacionadas deverá, regularmente, ser exercida sem que o
responsável tenha contratação de tempo parcial ou integral.

Perfil do Corpo Docente

Ao longo de sua história, a Instituição perseguiu a qualidade de trabalho em
todos os níveis e modalidades. Desta forma, baseada em sua história e na busca constante
de qualificação identifica em cada projeto pedagógico de seus cursos o atendimento ao
perfil profissional almejado, descrito em cada projeto, não só para atender aos requisitos
legais, mas tendo por interesse principal a composição de um grupo de profissionais
qualificados para atividades docentes e de pesquisa. Assim, pretende-se que o grupo de
docentes da Instituição, gradativamente, em sua maioria, possua titulação exigida para tal.
Para a contratação de profissionais, são considerados o nível de qualificação,
bem como a convergência apresentada entre a área de atuação/formação, seguindo as
orientações do próprio Ministério da Educação – MEC - quanto à observação que se faz
pertinente da qualificação profissional por área de conhecimento específico e suas
respectivas vinculações com as áreas propostas para o curso.
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A Instituição pretende, a curto prazo, ter como regra geral, contratação de
docentes em tempo integral ou parcial. Isto se torna mais viável à medida que novos cursos
são implementados, requisitando mais horas de trabalho docente.
O regime de trabalho deverá ser estabelecido sempre na perspectiva da
contratação com dedicação de tempo integral ou parcial, procurando manter-se, no mínimo,
às proporções do quadro abaixo:

TIPO DE CONTRATAÇÃO

NO. DE HORAS

% DE DOCENTES

Jornada Integral

40 h

20%

Jornada Parcial

30 h

20%

Jornada Parcial

20 h

30%

Jornada Mínima

10 h

20%

Regime Especial

< 10 h

10%

Os contratados em Regime Especial serão considerados pela Instituição em casos
excepcionais, em função do tipo de curso e de profissional que se agrega a ela. As
Faculdades Integradas Padre Albino possuem

cursos cujos docentes são profissionais

liberais, portanto exercem atividades não docentes. Isto implica numa correção de
composição de jornada desses docentes e, portanto, desejável que se mantivessem na
Instituição com carga horária compatível com as exigências. Todavia, a Instituição procura,
dentro de suas necessidades, suprir tais lacunas com profissionais disponíveis para a
docência, o que não implica perda da qualidade de trabalho ou do ensino.
A Instituição, mesmo assim, resguarda o seu direito de selecionar profissionais
segundo critérios acadêmicos de titulação, experiência em ensino e pesquisa e na área de
sua competência e sua aderência ao campo de trabalho.
Plano de Capacitação do Corpo Docente

A entidade mantenedora das Faculdades Integradas Padre Albino em razão de seu
compromisso com a qualidade de ensino tem desenvolvido esforços na contratação de
docentes com a titulação adequada à disciplina e ao curso pretendido.
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A política de estímulo à qualificação docente tem a finalidade de melhorar a titulação,
o desempenho profissional, manter a estabilidade e integração do quadro de professores,
incrementar a produção de trabalhos científicos e de material didático, incentivar a
participação em eventos científicos.
Dentro dessa política de aperfeiçoamento, qualificação e atualização, a Instituição
promove meios para subsidiar docentes em cursos de pós-graduação stricto sensu, já que
esta é a forma encontrada para manter o profissional atuando na Instituição, à medida que
desenvolve seu trabalho de pesquisa.
A política de qualificação docente está regulamentada no PDI, definindo como
estratégias a reserva de 2,5% de sua receita para atendimento ao professor que busca sua
qualificação. Uma Comissão Permanente de Capacitação Docente, de caráter consultivo e
deliberativo, deverá orientar o programa de capacitação docente dos cursos.
São metas institucionais até 2008:
- Ampliação do quadro de titulados em 50% do total dos professores dos cursos.
- Participação mais efetiva dos professores em congressos ou eventos científicos.
- Incentivo à titulação docente (mestrado e doutorado).
- Realização de eventos de natureza científica na Instituição a fim de propiciar a participação
dos docentes e seus orientados em Iniciação Científica.
Perfil do Corpo Docente
A Instituição pretende, como regra geral, contratar docentes em tempo integral ou
parcial. Isto se torna mais viável à medida que novos cursos são implementados,
requisitando mais horas de trabalho docente.

O regime de trabalho deverá ser estabelecido sempre na perspectiva da contratação
com dedicação de tempo integral ou parcial, procurando manter-se, no mínimo, às
proporções do quadro abaixo:
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TIPO DE

NO. DE HORAS

% DE DOCENTES

Jornada Integral

40 h

20%

Jornada Parcial

30 h

20%

Jornada Parcial

20 h

30%

Jornada Mínima

10 h

20%

Regime Especial

< 10 h

10%

CONTRATAÇÃO

Os contratados em Regime Especial serão considerados pela Instituição em casos
excepcionais, em função do tipo de curso e de profissional que se agrega a ela. A Instituição
resguarda o seu direito de selecionar profissionais segundo critérios acadêmicos de
titulação, experiência em ensino e pesquisa e na área de sua competência e sua aderência
ao campo de trabalho.
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ANEXO IX
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ESTATUTO DA EMPRESA JÚNIOR

Estatuto da (nome da Empresa Júnior)
Capítulo I – Denominação, Sede, Finalidade e Duração
Artigo 1°.- A “nome da Empresa Júnior” é uma associação civil sem fins lucrativos e
com prazo de duração indeterminado, com sede à Rua Seminário, 281 – Jardim São
Francisco e o foro nesta cidade de Catanduva, Estado de São Paulo, que se regerá pelo
presente estatuto e pelas disposições legais aplicáveis.
Artigo 2° - A “nome da Empresa Júnior” tem por finalidade:
a) Propiciar a seus membros efetivos as condições necessárias à aplicação prática de seus
conhecimentos teóricos relativos à sua área de formação profissional;
b) Dar à sociedade um retorno dos investimentos que ela realiza na Faculdade através de
serviços de alta qualidade, realizados por futuros profissionais da área de
“especialidade de atuação da Empresa Júnior” do Curso de Graduação da
Faculdade de Direito e Administração Catanduva;
c) Incentivar a capacidade empreendedora do aluno, dando a ele uma visão profissional já
no âmbito acadêmico;
d) Realizar estudos e elaborar diagnósticos e relatórios sobre assuntos específicos
inseridos em sua área de atuação;
e) Assessorar a implantação de soluções indicadas para problemas diagnosticados;
f) Valorizar alunos e professores da Faculdade de Direito e Administração Catanduva, no
mercado de trabalho e no âmbito acadêmico, bem como a referida instituição;
Capítulo II – Quadro Social, Direitos e Deveres
Artigo 3°. – Os membros da “nome da Empresa Júnior” serão admitidos pelo voto
favorável de 2/3 (dois terços) dos Membros do Conselho de Administração e das Diretorias
Executivas e, poderão ser de 3 categorias:
a) MEMBROS HONORÁRIOS: toda pessoa física ou jurídica que tenha prestado ou venha
prestar serviços relevantes para o desenvolvimento dos objetivos da “nome da
empresa júnior”, sendo dispensada do pagamento de contribuição social;
b) MEMBROS EFETIVOS: são alunos do curso de Graduação em Administração da
Faculdade de Direito e Administração Catanduva, que estejam participando de alguma
atividade ou função na Empresa Júnior do curso de Administração (conselheiros,
diretores, consultores e assessores) e que estejam em dia com suas obrigações junto à
instituição;
c) MEMBROS ASSOCIADOS: toda pessoa física ou jurídica que interessada na integração
Faculdade/Empresa e na difusão dos serviços prestados pela Empresa Júnior do
curso de Administração, contribua com o aporte financeiro para a condução de suas
atividades e consecução de suas finalidades;
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Parágrafo 1° - Os membros da “nome da empresa júnior” não respondem, mesmo
que subsidiariamente, pelas obrigações sociais.
Parágrafo 2° - Caso um membro efetivo gradue-se no meio de um projeto, ele
continuará como membro efetivo até a conclusão do mesmo.
Artigo 4°. – São direitos dos membros efetivos:
a) Comparecer e votar nas Assembléias Gerais;
b) Solicitar a qualquer tempo, informações relativas às atividades da “nome da empresa
júnior”;
c) Utilizar todos os serviços colocados à sua disposição pela “nome da empresa júnior”;
d) Ser eleitos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva;
e) Requerer a convocação de Assembléia Geral, na forma prevista neste estatuto;
Artigo 5°. – São deveres de todos os Membros Efetivos da Empresa Júnior:
a) Respeitar o Estatuto bem com as deliberações da Assembléia Geral, do Conselho de
Administração e da Diretoria Executiva;
b) Exercer diligentemente os cargos para os quais tenham sido eleitos, em se tratando de
membros efetivos;
Artigo 6°. – Perde-se a condição de membro da “nome da empresa júnior”:
a) Pela sua renúncia;
b) Pela conclusão, abandono ou jubilamento dos cursos na Faculdade de Direito e
Administração Catanduva em se tratando de membro efetivo, salvo disposição em
contrário, neste estatuto;
c) Pela morte, no caso de pessoas físicas ou pela cessação de suas atividades, no caso de
pessoas jurídicas;
d) Por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros do conselho de Administração, fundada
na violação de qualquer das disposições do presente estatuto.
Capítulo III – Patrimônio:
Artigo 7°. – O patrimônio da “nome da empresa júnior” é formado:
a) Pelas contribuições regulares dos membros efetivos, a serem fixadas pela Diretoria
Executiva e encaminhadas ao Conselho de Administração;
b) Pelas contribuições de membros associados;
c) Pelo produto de contribuições recebidas por serviços prestados a terceiros;
d) Pelas contribuições voluntárias e doações recebidas; e
e) Por subvenções e legados oferecidos à “nome da empresa júnior”, e aceitos pelo
Conselho de Administração.
Parágrafo Único – Em caso de extinção da “nome da empresa júnior” o seu
patrimônio será destinado à Fundação Padre Albino, mantenedora da Faculdade de Direito
e Administração Catanduva, após cobrir eventuais custas contratuais, fiscais e trabalhistas.
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Capítulo IV – Assembléia Geral
Artigo 8°. – A Assembléia Geral é o órgão de deliberação soberano da “nome da
empresa júnior” que poderá ser ordinária ou extraordinária.
Artigo 9°. – Somente os membros efetivos terão direito a voto nas Assembléias Gerais ,
correspondendo 1 (um) voto a cada membro efetivo, vedada a representação, nas
Assembléias Gerais, por procuração.
Artigo 10°. – As Assembléias Gerais serão convocadas pelas Diretorias Executivas ou
pelo Conselho de Administração, ou a requerimento dos membros efetivos representando,
no mínimo, 30% (trinta por cento) dos membros efetivos da Empresa Júnior, com 10 (dez)
dias de antecedência a sua realização, mediante divulgação dirigida a todos os membros
efetivos.
Artigo 11°. – A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á uma vez por ano, para eleição de
Diretorias Executivas e Conselho de Administração.
Artigo 12°. – A Assembléia Geral Ordinária destina-se a analisar o parecer do Conselho
de Administração a respeito das demonstrações financeiras, do relatório de atividades
elaborado pela Diretoria Executiva e eleger os membros do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva.
Artigo 13°. – A Assembléia Geral reunir-se á a qualquer tempo, por convocação de uma
das Diretorias Executivas ou do Conselho de Administração, e sempre que exigirem os
interesses sociais, conforme disposto no Artigo 10°.
Artigo 14°. – Serão nulas as decisões da Assembléia Geral sobre assuntos não
incluídos na Ordem do Dia, a não ser que na Assembléia Geral se encontrem todos os
membros efetivos e não haja oposição de qualquer deles.
Artigo 15°. – A instauração da Assembléia Geral requer um quorum de, no mínimo 2/3
(dois terços), dos membros efetivos e suas decisões serão sempre tomadas por maioria de
fração simples de votos dos presentes, a não ser que disposto de forma distinta neste
estatuto.
Parágrafo 1° - Se na hora marcada para a Assembléia Geral não houver “quorum” para
a sua instalação, esta se instalará com a presença de pelo menos metade do número de
membros efetivos, decorridos, no mínimo, trinta minutos da hora prevista para sua
instalação, sendo válidas as decisões por ela tomadas.
Parágrafo 2° - Se na segunda convocação não houver este quorum, a Assembléia Geral
não se realizará e a decisão sobre os assuntos em pauta será tomada pela Diretoria e
aprovada pelo Conselho de Administração.
Artigo 16°. - A Assembléia Geral será presidida pelo Diretor-Presidente da Empresa
Júnior ou pelo substituto legal e as funções de secretário da Assembléia Geral serão
desempenhadas por quaisquer dos membros efetivos, escolhido pela Assembléia Geral por
aclamação.
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Capítulo V – Conselho de Administração
Artigo 17° - O Conselho de Administração é o órgão de deliberação da “nome da
empresa júnior”, composto por 7 (sete) membros, sendo 3 professores e 4 alunos de
graduação do curso de Administração da Faculdade de Direito e Administração Catanduva
eleitos pela Assembléia Geral Ordinária para mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos.
Artigo 18°. – O Presidente do Conselho de Administração será escolhido pelos
membros que o integram, por maioria simples de votos.
Artigo 19°. – As reuniões do Conselho de Administração somente serão instauradas
com a presença de maioria absoluta de seus membros componentes do Conselho de
Administração e as decisões serão tomadas por maioria simples de votos dos membros
presentes, observadas as exceções estabelecidas no presente estatuto.
Artigo 20°. – O Conselho de Administração reunir-se-á, pelo menos, 4 (quatro) vezes
durante o ano civil, mediante convocação pelo seu presidente com antecedência mínima de
10 (dez) dias.
Parágrafo Único – As reuniões do Conselho de Administração deverão ser ainda
convocadas pelo seu presidente, a requerimento de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus
membros ou a requerimento de uma das Diretorias componente da Diretoria Executiva.
Artigo 21°. – Compete ao Conselho de Administração:
a) Regulamentar as deliberações da Assembléia Geral;
b) Examinar e emitir parecer sobre as demonstrações financeiras, relatórios de atividades e
orçamentos apresentados pela Diretoria Executiva, a cada reunião ordinária do
Conselho de Administração;
c) Estabelecer diretrizes fundamentais da “nome da empresa júnior”;
d) Manifestar-se sobre propostas e matérias que lhe sejam submetidas pela Diretoria
Executiva;
e) Aprovar a admissão de membros da “nome da empresa júnior” e a perda da condição
de membro da “nome da empresa júnior” em caso de violação das disposições do
presente Estatuto;
f) Aceitar subvenções e legados;
g) Aprovar as contribuições regulares fixadas pela diretoria Executiva e por esta
encaminhadas ao Conselho de Administração;
h) Indicar o nome do substituto em caso de ocorrer vacância na Diretoria Executiva ou no
conselho de Administração;
i) Deliberar sobre casos omissos neste Estatuto, por solicitação encaminhada pela
Diretoria Executiva;
j) Coordenar a execução dos trabalhos da “Nome da Empresa Júnior” de acordo com o
estabelecido nas resoluções dos conselhos federais, bem como as de outros conselhos
de classe, aos quais pertençam os membros e com as leis vigentes no país.
k) Exercer contínua fiscalização sobre as operações, atividades, e serviços da “Nome da
Empresa Júnior”;
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l)
m)
n)
o)

p)
q)
r)

Conferir, mensalmente, o saldo dos valores existentes em caixa, verificando se estão
dentro dos limites estabelecidos pela presidência;
Verificar se os extratos de contas bancárias conferem com a escrituração da “Nome da
Empresa Júnior”;
Examinar se as despesas e inversões realizadas estão de acordo com as autorizadas
pela presidência;
Verificar se as operações realizadas e os serviços prestados correspondem, em volume,
qualidade e valor, às previsões e às conveniências econômico-financeiras da “Nome da
Empresa Júnior”;
Analisar os balanços, balancetes e o relatório anual das Diretorias, emitindo parecer
para apreciação da Assembléia Geral e Conselho Administrativo;
Apresentar à Diretoria, ao Conselho Administrativo, à Assembléia Geral ou à autoridade
competente, relatório sobre as irregularidades verificadas;
Convocar Assembléia Geral quando houver motivo grave e urgente;

Artigo 22°. – Para o bom desempenho de suas atribuições, o Conselho de
Administração poderá solicitar esclarecimentos de consultores, estagiários e diretores da
“Nome da Empresa Júnior”, sendo lícita a contratação de auditoria, assessoria ou
consultoria, nas áreas financeira, administrativa, contábil e jurídica, com custos a serem
suportados pela“Nome da Empresa Júnior”.
Capítulo VI – Das Eleições
Artigo 23°. - Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração serão
eleitos por membros efetivos da “nome da empresa júnior”, em eleições realizadas em
Assembléia Geral convocada para este fim.
Artigo 24°. - O Edital de Convocação da Assembléia Geral de Eleições deve ser
publicado com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência à data da eleição.

Artigo 25°. - Todo membro efetivo poderá candidatar-se a um cargo na Diretoria
Executiva ou no Conselho de Administração sendo a eleição realizada por sistema de votos.
Parágrafo 1° - Considerar-se-ão eleitos os candidatos com maior número de votos
válidos, para cada uma das Diretorias da Diretoria Executiva e membros alunos do
Conselho de Administração.
Parágrafo 2° - Em caso de empate, considerar-se-á eleito o candidato há mais tempo
como membro efetivo, persistindo o empate, o mais idoso.
Parágrafo 3° - Rasuras na cédula de votação anularão o voto.
Parágrafo 4° - A reeleição para um mesmo cargo na Diretoria Executiva ou Conselho de
Administração é permitida uma única vez.
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Capítulo VII – Diretorias Executivas
Artigo 26°. - As Diretoria Executiva será investida dos poderes de administração e
representação da “nome da empresa júnior” de forma a assegurar a consecução de seus
objetivos, observando e fazendo observar o presente Estatuto e as deliberações da
Assembléia Geral.
Artigo 27°. - A Diretoria Executiva será composta por 5 (cinco) membros, eleitos entre
os membros efetivos da “nome da empresa júnior”, para mandato de 1 (um) ano;

a)
b)
c)
d)
e)

Artigo 28°. - A Diretoria Executiva será composta de:
Presidência;
Diretoria de Marketing e Relações Públicas;
Diretoria de Finanças;
Diretoria de Projetos;
Diretoria Administrativa;

Artigo 29°. – Compete à Diretoria Executiva:
a) Executar as deliberações da Assembléia Geral e do Conselho Administrativo;
b) Fixar as contribuições regulares dos sócios efetivos, bem como sua periodicidade e
encaminhá-las ao Conselho de Administração para aprovação;
c) Apresentar
ao
Conselho
Administrativo,
relatórios
das
atividades
acadêmicas/profissionais e prestação de contas anuais;
d) Analisar as propostas de prestação de serviços e respectivos contratos aprovando-os
por maioria simples de votos;
e) Requerer e providenciar todas as formalidades necessárias à obtenção de imunidade e
isenções fiscais;
f) Designar representantes da “nome da Empresa Júnior” em congressos, seminários,
festas, e eventos de interesse da associação;
g) Analisar os projetos, programas, e eventos demandados por empresas ou instituições
públicas ou privadas, aprovando-os ou não, antes de divulgá-los ao quadro social;
h) Supervisionar a contratação, demissão e dispensa de recursos humanos do quadro
permanente e de colaboradores eventuais da “nome da Empresa Júnior”;
i) Analisar os trabalhos desenvolvidos em função das demandas, juntamente com os
membros do Conselho de Administração;
j) Elaborar as demonstrações financeiras, relatórios de atividades e orçamento anual,
apresentando-os ao Conselho de Administração para exame e emissão de parecer;
k) Receber os pedidos de prestação de serviços a terceiros, sempre levando em conta a
capacidade da “nome da empresa júnior” para assumi-los, bem como seus interesses
e objetivos fundamentais;
l) Elaborar e aprovar as propostas de prestação de serviços e respectivos contratos;
m) Requerer e providenciar todas as formalidades necessárias a obtenção de imunidade e
isenções fiscais; e
n) Indicar os substitutos de Diretores no caso de impedimentos temporários dos mesmos,
sendo que, no caso do Diretor, Presidente, seu substituto temporário será
necessariamente um outro Diretor Executivo;
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Artigo 30°. – A Diretoria Executiva reunir-se-á ordinariamente pelo menos 1 (uma) vez
por mês para deliberar sobre matérias de interesse da “nome da empresa júnior”;
Parágrafo 1°. – As reuniões somente serão instauradas com a presença da maioria
simples de seus membros, e as decisões serão tomadas por maioria simples de votos;
Parágrafo 2°. – A Diretoria Executiva reunir-se-á extraordinariamente a qualquer tempo
ou período por requerimento da maioria simples de seus membros, dando-se a convocação
3 (três) dias após a solicitação;
Artigo 31°. – Compete ao Diretor-Presidente:
Coordenar as reuniões da Diretoria Executiva;
Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria Executiva;
Convocar as Assembléias Gerais;
Autorizar a divulgação dos projetos/programas solicitados por empresas ou instituições
públicas ou privadas, ao seu quadro social, após a avaliação da Diretoria Executiva;
e) Assinar documentos e correspondência em nome da “nome da empresa júnior”;
f) Representar a “nome da empresa júnior”,em juízo, ou fora dele, passiva ou
ativamente;
g) Presidir as reuniões conjuntas do Conselho de Administração e Diretoria Executiva;
h) Abrir as Assembléias Gerais;
i) Abrir e movimentar contas bancárias conjuntamente com o Diretor de Finanças;
j) Coordenar as atividades acadêmicas/profissionais das Diretorias Executivas;
a)
b)
c)
d)

Artigo 32°. – Compete ao Diretor de Marketing:
a) Divulgar a “nome da empresa júnior” e suas finalidades junto à órgãos públicos,
empresas privadas e instituições acadêmicas;
b) Coordenar a execução da política de divulgação e marketing da “nome da empresa
júnior” estabelecida pela Diretoria Executiva;
c) Apoiar a divulgação de todos os eventos e demais atividades promovidas pela da “nome
da empresa júnior”;
d) Orientar o desenvolvimento dos trabalhos da “nome da empresa júnior” em atenção à
demanda empresarial;
Artigo 33°. – Compete ao Diretor de Projetos:
a) Receber e cadastrar os projetos/programas demandados por empresas públicas ou
privadas;
b) Submeter os projetos e programas demandados à avaliação da Diretoria Executiva;
c) Divulgar juntamente com o Diretor de Recursos Humanos os projetos/programas
aprovados e priorizados ao quadro social de acordo com a regulamentação estabelecida
pela Diretoria Executiva;
e) Receber e cadastrar os projetos/programas desenvolvidos pela “nome da empresa
júnior” em atenção à demanda empresarial e submetê-las à aprovação da Diretoria
Executiva e Conselho de Administração;
f) Orientar o desenvolvimento dos trabalhos da “nome da empresa júnior”, em atenção à
demanda empresarial;
Artigo 34°. – Compete ao Diretor de Finanças:
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g) Receber as taxas de inscrição e contribuição dos sócios efetivos da “nome da empresa
júnior”;
h) Emitir comprovantes de contribuição;
i) Receber valores inerentes aos trabalhos executados pela “nome da empresa júnior” e
dar a pertinente quitação;
j)

k)
l)
m)
n)
o)

Administrar os recursos para apoio às atividades acadêmico/profissionais da “nome da
empresa júnior”, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de
Administração e Diretoria Executiva;
Realizar a contabilidade, em livro apropriado, do movimento financeiro da “nome da
empresa júnior”;
Administrar o patrimônio da “nome da empresa júnior”, de acordo com as diretrizes do
Conselho de Administração e Diretoria Executiva;
Abrir e movimentar contas bancárias conjuntamente com o Diretor Geral da “nome da
empresa júnior”;
Prestar contas de suas atividades à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração,
quando solicitado;
Orientar o desenvolvimento dos trabalhos da “nome da empresa júnior” em atenção à
demanda empresarial;

Artigo 35°. – Compete ao Diretor Administrativo:
a) Auxiliar diretamente o Diretor Geral nas suas atividades;
b) Substituir o Diretor Geral nos seus impedimentos eventuais e legais, acumulando suas
funções;
c) Receber as fichas de inscrição de novos membros e submetê-las à aprovação da
Diretoria Executiva;
d) Manter arquivo atualizado dos membros, sócios, efetivos e beneméritos da “nome da
empresa júnior”;
e) Orientar o desenvolvimento dos trabalhos da “nome da empresa júnior” em atenção à
demanda empresarial;
Artigo 36°. - Em quaisquer atos que envolvam obrigações sociais, inclusive assinatura
de contratos, emissão de cheques, ordens de pagamento , a “nome da empresa júnior”,
será representada por 2 (dois) Diretores em conjunto ou por um Diretor e por outro
procurador.
Parágrafo Único - A“nome da empresa júnior” é representada por procurador desde
que a procuração especifique os poderes e tenha prazo de validade limitado ao ano civil,
excetuadas as procurações “ad judicia”.
Capítulo VIII – Disposições Gerais
Artigo 37°. - O exercício social coincidirá com o ano civil.
Artigo 38°. - Os resultados da “nome da empresa júnior” que se verificarem ao final
de cada exercício social serão compulsoriamente reinvestidos nas atividades por ela
conduzidas.
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Artigo 39°. - É vedada a remuneração aos integrantes do Conselho de Administração e
da Diretoria Executiva pelo exercício de tais funções, bem como a distribuição de
bonificações ou vantagens a dirigentes, membros associados ou efetivos da “nome da
empresa júnior”.
Parágrafo Único - Os participantes de todos os projetos receberão da “nome da
empresa júnior” reembolso referente aos custos incorridos nos mesmos.
Artigo 40°. - Os membros efetivos que se formarem no exercício de seus mandatos
serão substituídos da seguinte forma:
a) Sendo diretor, caberá à Diretoria Executiva indicar o substituto e encaminhar seu nome
ao Conselho de Administração para aprovação; e
b) Sendo conselheiro, caberá ao Conselho de Administração indicar o substituto e
encaminhar seu nome à Assembléia Geral para aprovação;
Artigo 41°. – Permanecem como membros efetivos da “nome da Empresa Júnior”, os
alunos que no momento de sua formatura estejam participando de alguma atividade como
consultor, diretor ou conselheiro até que termine seu mandato ou seja substituído.
Artigo 42°. - A “nome da empresa júnior” será extinta a qualquer tempo, por
deliberação de no mínimo 2/3 (dois terços) dos membros efetivos em Assembléia Geral
convocada para essa finalidade.
Artigo 43°. - O presente estatuto somente poderá ser modificado em Assembléia Geral
pelo voto da maioria absoluta dos membros efetivos da “nome da Empresa júnior”
Artigo 44°. – Os casos omissos neste Estatuto serão deliberados pelas Diretorias
Executivas, com posterior aprovação pelo Conselho de Administração.
Artigo 45°. – Fica estabelecido o fórum da Comarca de Catanduva-SP para resolver
quaisquer casos pendentes que provenham de problemas relativos ao presente Estatuto.
Artigo 46°. – Este Estatuto vigorará por tempo indeterminado a partir da data do seu
registro.
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ANEXO X
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ANEXO I - Política de aquisição de obras e expansão do acervo bibliográfico
APRESENTAÇÃO
Este plano apresenta a política de formação e desenvolvimento do acervo das Bibliotecas:
“Cheddi Gattaz” (câmpus Sede) e “José Virgílio Vitta” (câmpus São Francisco) do CENTRO
UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO - UNIFIPA.
Em linhas gerais, destaca-se a principal orientação regular de prática permanente na
instituição, para que os membros do corpo docente apresentem, semestralmente, uma atualização
dos referenciais bibliográficos utilizados em seus planos de aulas respectivos.
Adicionalmente, a UNIFIPA procurará priorizar, em peso de igualdade com as indicações dos
professores, todas as sugestões da(s) bibliotecária(s) responsável(is) pela gestão e atualização do
acervo.
POLÍTICA DE AQUISIÇÃO, EXPANSÃO, ATUALIZAÇÃO DO ACERVO E DO ESPAÇO FÍSICO
A política de formação e desenvolvimento do acervo além de base para o planejamento
global da aquisição, oferece parâmetros para dar consistência e equilíbrio à coleção, dimensionando
seu perfil, objetivos e especialização.
Para que esta política ofereça normas e diretrizes gerais é primordial o conhecimento da
comunidade. Este conhecimento se estabelece a partir dos seguintes dados:
 curso ministrado e número de alunos;
 usuários reais: aluno de graduação, professores e funcionários;
 pesquisadores de outras entidades, atendimento a outras instituições através de programas
cooperativos como COMUT.
1. POLÍTICA DE SELEÇÃO E AQUISIÇÃO
A implantação de políticas de seleção e aquisição visa possibilitar aquisição de materiais de
maneira clara, objetiva e sem desperdícios, afinada com os interesses da instituição. Seus principais
objetivos são:







permitir o crescimento racional e equilibrado do acervo nas áreas de atuação da instituição;
identificar os elementos adequados à formação da seleção;
determinar critérios para duplicação de título;
incrementar os programas cooperativos;
estabelecer prioridades de aquisição de material;
traçar diretrizes para o descarte de material.

1.1 Critérios de Seleção
A primeira subdivisão para estabelecer este critério é o assunto, ou seja, a temática do acervo.
Para isso é imprescindível que os critérios observem atentamente o assunto, cliente documento e o
preço.
Quanto à formação de acervo, o material bibliográfico e audiovisual deve ser rigorosamente
selecionado, observando os seguintes critérios:





adequação do material aos objetivos e níveis educacionais da instituição;
edição atualizada;
relevância do autor e/ou editor para o assunto;
citação do título em bibliografias, catálogos e índices;
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 preço acessível;
 língua acessível;
 número de usuários potenciais.
Estes critérios servem para nortear o trabalho de parceria do corpo docente e bibliotecário, pois
cabe ao conjunto a responsabilidade pela seleção e formação adequada do acervo.
Quanto à seleção quantitativa a biblioteca estabelece o seguinte critério:

a) Bibliografia Básica
Material bibliográfico básico é indispensável para o desenvolvimento da disciplina e
considerada leitura obrigatória.
Nacional: serão adquiridos preferencialmente 3 (três) títulos para cada disciplina, sendo que o
número de exemplares será calculado na base de 1 (um) exemplar para cada 10 (dez) alunos. O
número de aluno deverá ser discriminado no formulário de solicitação de material bibliográfico.
Importado: os livros importados serão adquiridos quando não existir adequada tradução em
português. Nesse caso o livro-básico não será adquirido na mesma proporção do livro-básico
nacional. Será adquirido apenas um exemplar de cada título.

b) Bibliografia Complementar
Livros nacionais ou importados necessários à complementação da bibliografia básica do
curso, seja em nível de pesquisa e/ou conteúdo programático das disciplinas ministradas na
instituição. Será adquirido 1 (um) exemplar de cada título indicado, exceto nos casos em que haja
demanda, ou por solicitação que justifiquem a necessidade de um número maior de exemplares.

c) Bibliografia atualizada
Livros necessários à atualização da bibliografia complementar. Aquisição mediante
solicitação do corpo docente e número de exemplares definidos pela demanda existentes na
biblioteca.

1.2. Prioridade de Aquisição
Devido às restrições orçamentárias e a grande quantidade de documentos produzidos, tornase impossível para qualquer biblioteca universitária adquirir todo o material bibliográfico disponível no
mercado editorial. Sendo assim, a biblioteca estabelece as seguintes prioridades para aquisição de
material bibliográfico:
 obras indicadas no projeto pedagógico de cursos da UNIFIPA;
 assinatura de periódicos relacionados aos cursos existentes, mediante indicação dos
docentes e bibliotecárias;
 materiais de suporte técnico para o desenvolvimento de pesquisas vinculadas a instituição.

1.2.1 Fontes para aquisição
Serão utilizadas as seguintes fontes de informação, a saber:
 bibliografias especializadas;
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 catálogos e índices temáticos;
 sugestões de usuários.
1.3 Doações
Os materiais recebidos como doações serão submetidos aos mesmos critérios do material
comprado. Não serão adicionados novos títulos e/ou volumes ao acervo somente porque foram
recebidos de forma gratuita.
Quanto às doações recebidas, a biblioteca, poderá dispor das mesmas, da seguinte maneira:
 incorporá-la ao acervo;
 doá-las e/ou permutá-las com outras instituições;
 descartá-las.
Para seleção das obras doadas, serão consultados os especialistas no assunto obedecendo aos
seguintes critérios:
a) Livros
 relevância do autor e do conteúdo para os cursos existentes e para a comunidade acadêmica;
 citação do título em bibliografias e abstracts;
 condição física do material;
 língua em que está impressa.
b) Periódicos
 citação do titulo em bibliografias, índice e abstracts;
 para completar falhas e/ou coleção;
 com conteúdos adequados aos interesses dos cursos e da comunidade acadêmica.
c) Material Audiovisual


com conteúdos adequados aos interesses dos cursos e da comunidade acadêmica.

2. POLÍTICA DE DESBASTAMENTO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
Desbastamento é o processo pelo qual se retira do acervo ativo título e/ou exemplares, partes
de coleções, quer para remanejamento ou para descarte. Deve ser um processo contínuo e
sistemático, para manter a qualidade da coleção. O desbastamento da coleção deverá ser feito no
máximo a cada 5 (cinco) anos.
2.1. Remanejamento
É a armazenagem em depósito da biblioteca do material bibliográfico retirado do acervo ativo,
com o objetivo de abrir espaços para materiais novos. Este material ficará organizado e à disposição
da comunidade quando solicitado.
Critérios para se remanejar materiais bibliográfico:
 títulos históricos e não utilizados durante os últimos 5 (cinco) anos;
 coleção de periódicos correntes, anteriores aos últimos 3 (três) anos;
 coleções de periódicos de compra encerrada e que tenham possibilidade de serem
reativados;
 coleções de periódicos de valor histórico.
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a) Descarte
Chamamos descarte, o processo mediante o qual o material bibliográfico, após ser avaliado, é
retirado da coleção ativa, seja para ser doado a outras instituições ou ainda eliminado do acervo,
possibilitando a economia de espaço.
A biblioteca adotará para o descarte de livros os seguintes critérios:
 inadequação: do conteúdo mediante ao acervo;
 desatualização: a aplicação deste conceito pode variar mediante a área de conhecimento;
 condições físicas: mediante a relevância da obra para o acervo, estudar a possibilidade de
substituição ou recuperação do material.
b) Reposição do Material
Os materiais desaparecidos não serão repostos automaticamente. A reposição deverá ser
baseada nos seguintes critérios:





demanda do título;
número de exemplares existentes;
relevância do título para a área;
existência de outro título mais atualizado.

3. AVALIAÇÃO DA COLEÇÃO
A avaliação sistemática da coleção deve ser entendida como o processo utilizado para se
determinar o valor e a adequação da coleção, em função dos objetivos da biblioteca e da própria
instituição, possibilitando traçar diretrizes quanto à aquisição, à acessibilidade e ao descarte.
A biblioteca deverá proceder à avaliação do seu acervo uma vez cada 5 (cinco) anos, sendo
empregados métodos quantitativos e qualitativos, cujos resultados serão comparados e analisados,
assegurando o alcance dos objetivos da avaliação da coleção.
Na avaliação do acervo da biblioteca, serão utilizados os seguintes critérios:
 materiais proporcionalmente pertinentes aos cursos oferecidos;
 comparação das coleções com listas, catálogos e bibliografias recomendadas e/ou
adotadas;
 sugestões dos usuários.
No caso de periódicos a avaliação pode ser feita a cada 2 (anos), com o objetivo de colher
subsídios para a tomada de decisões quanto:
 cancelamento de títulos que já não atendem as suas necessidades;
 inclusão de novos títulos necessários para o desenvolvimento do conteúdo programático
e/ou atualização;
 manutenção dos títulos já adquiridos.

170 | P á g i n a

UNIFIPA 2020 - PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 3

ANEXO II - Serviços oferecidos
I. COMUT / IBICT
Agrupa o acervo das principais bibliotecas do país e o conteúdo de milhares de periódicos
especializados.
Através de ampla rede de bibliotecas solicitantes, o COMUT permite a qualquer pessoa a obtenção de
cópias de documentos técnico-científicos, nacionais ou estrangeiros, localizados nas principais bibliotecas do
país.
Para utilizar o COMUT, o usuário deverá requisitar na Biblioteca o documento desejado, e, se for o
caso, solicitar sua cópia por meio eletrônico ou correio. Antes de solicitar o documento, o responsável pela
Biblioteca obriga-se a informar os valores a serem cobrados por cada cópia.
II. COMUT / BIREME
O SCAD é um serviço cooperativo coordenado pela BIREME, com o objetivo de prover o acesso a
documentos da área de ciências da saúde, através da Internet.
Qualquer artigo de revista, capítulo ou parte de um documento ou tese, da área de ciências da saúde,
pode ser solicitado, respeitando os direitos autorais.
Para utilizar este serviço, o usuário deverá requisitar na Biblioteca o documento desejado, e, se for o
caso, solicitar sua cópia por meio eletrônico ou correio. Antes de solicitar o documento, o responsável pela
Biblioteca obriga-se a informar os valores a serem cobrados por cópia.
III. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO – PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
Elaboração de lista de referências bibliográficas referentes a um determinado assunto.
A pesquisa bibliográfica poderá ser solicitada pelos usuários no balcão da biblioteca preenchendo
formulário próprio. A pesquisa poderá ser retirada em um prazo de 24h, na Biblioteca.
IV. RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO
Recupera-se por esse serviço dados bibliográficos sobre um assunto específico, utilizando-se como
instrumento bases de dados remotas e CD-ROM. Este serviço é oferecido a docentes, alunos, egressos e
funcionários do Centro Universitário Padre Albino, bem como à comunidade em geral, mediante pagamento
de taxa.
V. ORIENTAÇÃO PARA NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS
Orientação para a elaboração e apresentação dos trabalhos acadêmicos dentro das normas
necessárias para publicações e trabalhos científicos.
A Biblioteca informará quais são as normas e esclarecerá as eventuais dúvidas que possam aparecer
na aplicação das citadas normas.
VI. ORIENTAÇÃO À PESQUISA
Orientação para a utilização e aproveitamento dos recursos de pesquisas da base de dados da
Biblioteca.
VII. REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
A Biblioteca esclarecerá as dúvidas referentes à aplicação Normas de Vancouver, e da NBR
6023/2002, que são utilizadas na elaboração das referências bibliográficas dos materiais consultados e
utilizados na elaboração dos trabalhos científicos.
VIII. FICHA CATALOGRÁFICA DE MONOGRAFIAS
Elaboração de ficha catalográfica de publicações monográficas cujo autor pertence às comunidades
atendidas pela Biblioteca e seguindo as normas do AACR-2 (Anglo American Cataloguing Roules – 2ª ed.).
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ANEXO XI

172 | P á g i n a

UNIFIPA 2020 - PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 3

173 | P á g i n a

UNIFIPA 2020 - PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 3

174 | P á g i n a

UNIFIPA 2020 - PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 3

175 | P á g i n a

UNIFIPA 2020 - PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 3

176 | P á g i n a

UNIFIPA 2020 - PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 3

177 | P á g i n a

UNIFIPA 2020 - PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CADERNO 3

ANEXO XII
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PROGRAMA DE RELACIONAMENTO COM EGRESSOS DO CURSO
DE ADMINISTRAÇÃO DAS UNIFIPA

PROEGRE-AdmUNIFIPA
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PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
- O presente Programa de Acompanhamento de Egressos do Curso de Administração do Centro Universitário
Padre Albino – PROEGRE está devidamente articulado com a política institucional norteadora das ações da
UNIFIPA, voltadas ao acompanhamento da trajetória profissional do egresso nas suas interações com o
mercado de trabalho e com a sociedade em geral, e que objetivam subsidiar a retroalimentação do processo
de ensino, pesquisa e extensão.

- Da mesma forma, o PROEGRE interage e se coaduna perfeitamente com a política de auto-avaliação da
instituição, estabelecendo importante espaço para que os egressos possam expressar opiniões e fornecer
informações a serem analisadas e trabalhadas objetivando o escopo do Programa.

CAPÍTULO II
DAS JUSTIFICATIVAS

- As justificativas que embasam o Programa estão assim delineadas:
a)

Constatação da necessidade de manutenção de um programa contínuo de relacionamento com os

egressos, objetivando potencializar a troca de informações e possibilitar o acompanhamento da inserção no
mercado de trabalho;
b)

Necessidade da instituição (curso) aprimorar suas ferramentas de auto-avaliação;

c)

Constatação da atual insuficiência/carência de informações sobre a trajetória dos egressos na

sociedade e no mercado de trabalho;
d)

Constatação da não incorporação de informações sobre a adequação das competências e

habilidades desenvolvidas pelos egressos como ferramentas para a atualização da matriz curricular e práticas
pedagógicas do curso;

CAPÍTULO III
DAS PREMISSAS/VALORES/PRINCÍPIOS NORTEADORES

- Confirmando o propósito de total identificação e confluência com os ideais preconizados pela política
institucional de acompanhamento de egressos da UNIFIPA, o presente Programa adotou as premissas,
valores e princípios que seguem:
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a)

Continuidade do relacionamento;

b)

Educação continuada;

c)

Valorização do processo avaliatório (avaliação e autoavaliação);

d)

Compromisso com o desenvolvimento humano;

e)

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).

CAPÍTULO IV
DOS OBJETIVOS

1.

Objetivo Geral

Incrementar o relacionamento com os alunos formados no curso de Administração do Centro
Universitário Padre Albino - UNIFIPA, bem como com o mercado de trabalho e sociedade em geral,
objetivando viabilizar ações voltadas ao desenvolvimento humano e ao aperfeiçoamento das políticas de
ensino, pesquisa e extensão.

2.

Objetivos Específicos

a)

Aperfeiçoar o modelo de avaliação de desempenho do curso (instituição), por meio da coleta de

informações a respeito da situação profissional dos egressos;
b)

Valorizar a marca do curso (instituição) junto ao mercado de trabalho e à sociedade, por meio de

ações que reforcem seus valores históricos e seus diferenciais;
c)

Promover ações que incentivem o interesse pela educação continuada junto à comunidade de

egressos,
d)

Incentivar e oportunizar aos egressos a participação nos eventos programados e realizados pelo

curso (instituição);
e)

Estruturar e manter, mediante atualização periódica, registro atualizado dos alunos egressos;

f)

Promover a divulgação da inserção dos alunos egressos no mercado de trabalho;

g)

Disponibilizar aos egressos e sociedade em geral, informações sobre as atividades (palestras;

seminários; workshops; cursos, etc) programadas e desenvolvidas no âmbito do curso (instituição);
h)

Identificar a percepção dos egressos (e do mercado de trabalho) a respeito da qualidade do curso

(instituição);
i)

Avaliar o grau de compatibilidade entre as competências e habilidades definidas no projeto

pedagógico do curso e aquelas exigidas pelo mercado de trabalho, conforme percepção dos egressos e do
mercado (empregadores);
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j)

Promover ações e mecanismos para incentivar o intercâmbio de informações entre egressos e

coordenadorias (curso/pesquisa/extensão/estágio supervisionado/empresa júnior, e alunos matriculados;
k)

Identificar demandas para cursos de extensão e pós-graduação;

l)

Viabilizar o acesso dos egressos à biblioteca.

CAPÍTULO V
DA COORDENAÇÃO DO PROEGRE-AdmUNIFIPA

- Para possibilitar o desenvolvimento e viabilizar a adequada operacionalização do PROEGRE, fica
estabelecido que a coordenação do Programa será exercida pelo Coordenador de Extensão, cuja
Coordenadoria incorporará as seguintes atribuições:
OU,

- Para possibilitar o desenvolvimento e viabilizar a adequada operacionalização do PROEGRE, fica instituída
uma Coordenadoria específica, subordinada ao Coordenador do Curso e que terá as seguintes atribuições:
- Coordenar as atividades do PROEGRE no âmbito do Curso de Administração da UNIFIPA.
- Propor ações voltadas ao estabelecimento de uma aproximação com os egressos do curso de
administração.
- Interagir com os demais coordenadores das outras áreas do curso de administração objetivando a
potencialização das informações e dados obtidos junto aos egressos.
- Elaborar e apresentar ao Coordenador do Curso relatórios com o desenvolvimento das atividades previstas
nos planos de trabalho, de acordo com a periodicidade estabelecida.
- Assessorar as Coordenações dos Cursos nos assuntos referentes ao Egresso;
- Assinar, juntamente com o Coordenado do Curso, as correspondências, certidões e declarações referentes
ao PROEGRE.
- Manter um banco de dados com as informações necessárias para o acompanhamento e análise do
desenvolvimento profissional do egresso;
- Disponibilizar aos egressos cadastrados, com a participação da FAECA-Júnior, informações relativas às
oportunidades de emprego e qualificação profissional, mediante autorização dos mesmos.
- Disponibilizar aos egressos cadastrados informações sobre eventos culturais e científicos, cursos de
capacitação, graduação e pós-graduação oferecidos pela UNIFIPA.
- Propor ao Coordenador do Curso, modificações necessárias à atualização e Programa do nesse
Regulamento.

CAPÍTULO VI
DOS ÓRGÃOS E PESSOAL DE APOIO
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- Para possibilitar a adequada operacionalização e supervisão do PROEGRE, o Coordenador do Programa
terá à sua disposição, nos termos dos planos de ações e atividades que forem aprovadas para execução,
colaboradores devidamente identificados e nomeados pelo Coordenador do Curso, provenientes das
seguintes áreas do Curso e da Instituição:
a-

Secretaria Acadêmica;

b-

Secretaria Administrativa;

c-

Setor de Tecnologia da Informação;

d-

Setor de Comunicação;

e-

Comissão Própria de Avaliação;

CAPÍTULO VII
METODOLOGIA DE COLETA DE DADOS/MECANISMOS

- Os dados serão coletados com a aplicação de um questionário que contempla questões relativas à
identificação e endereços residencial e comercial do egresso; informações sobre sua situação acadêmica e
profissional, disponibilizando ainda um campo destinado a avaliação do curso e sua importância para a
trajetória profissional e pessoal.

- Aplicação do questionário: o referido questionário será aplicado diretamente aos egressos, nas seguintes
ocasiões:
a) Pela Secretaria, quando o egresso comparecer para retirar o diploma.
b) Pelos responsáveis pelas atividades desenvolvidas no âmbito do curso (Coordenadoria de Curso;
Extensão; Pesquisa Científica; Empresa Júnior; Estágio Supervisionado, etc), quando contarem com a
participação de egressos.
c) O questionário ficará também permanentemente disponibilizado no site da instituição, na página do
curso de Administração para que os egressos possam se cadastrar ou atualizar os dados do cadastro.
OBS: Todos os anos, no mês de novembro, a Secretaria Acadêmica do curso enviará, a partir dos
dados cadastrais disponíveis, e-mail para os egressos solicitando que se cadastrem ou que atualizem seus
dados e informações acadêmicas e profissionais.

- Endereço eletrônico:
a) Será disponibilizado o e-mail: proegre.adm@unifipa.edu.br especificamente para os egressos do
curso de Administração da UNIFIPA, para possibilitar a solicitação de informações, formulação de sugestões
e críticas e sanar dúvidas sobre eventos e atividades do curso.
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As respostas serão efetuados por um(a) profissional da Secretaria Acadêmica, sob supervisão do
Coordenador do Curso.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- Os casos omissos serão resolvidos pela ////////////////.
- O presente regulamento será aprovado pelo /////////////////////////////e entrará em vigor na data de sua
publicação.
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ANEXO XIII
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PROJETO INTERDISCIPLINAR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
Objetivo:
Desenvolvimento de atividades integradas que promovam a interdisciplinaridade nos 4 anos do curso
de administração.

Desenvolvimento:
A proposta da atividade é o desenvolvimento de um plano de negócios de uma empresa fictícia do
segmento industrial. O Trabalho Interdisciplinar deverá ser desenvolvido em grupos com no mínimo
3 e no máximo 5 integrantes. A projeto terá inicio na 1º série e término na 4º série. Ao término de
cada bimestre os grupos deverão apresentar a evolução do plano de negócios de acordo com as fases
estabelecidas pelos professores participantes da etapa.
Roteiro do Trabalho
ROTEIRO DO PROJETO INTERDISCIPLINAR
1º Série
Conteúdo
Identificação de Oportunidade de Negócios
Definição da escolha do segmento (indústria)
Breve relato do novo negócio
Logotipo e Slogan
Missão, Visão e Valores

Período
2º Bimestre
3º Bimestre
4º Bimestre
4º Bimestre
4º Bimestre

Professores
Marcos / Maria
Tereza
Marcos
Marcos
Marcos
Marcos

Período
2º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
3º Bimestre
4º Bimestre
4º Bimestre
3º Bimestre
3º Bimestre
3º Bimestre
3º Bimestre
3º Bimestre

Professores
Paulo
Cristiane
Cristiane
Cristiane
Cristiane
Cristiane
Joacyr
André
André
André
Joacyr

2º Série
Conteúdo
Estudo dos Fornecedores e Processo de Compras
Descrição de Competências
Recrutamento e Seleção
Programa de Treinamento
Cargos e Salários
Avaliação de Desempenho
Abordagem Humanista e Comportamental
Constituição da Empresa (Contrato Social)
Investimento Fixo Inicial
Investimentos Pré-operacionais
Análise de Mercado
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3º Série
Conteúdo
Layout
Capacidade Produtiva
Processos Operacionais
Processos Operacionais
Necessidade de Capital de Giro
Demonstrativo do Resultado do Exercício
Demonstrativo de Fluxo de Caixa
Balanço Patrimonial
Ponto de Equilíbrio
Indicadores de Liquidez
Indicadores de Renta
Ficha Técnica
Gastos de Fabricação
Mão de Obra Direta
Depreciação
Custos dos Produtos
Planejamento Tributário
Estatística Descritiva (Média, Mediana, Moda, Desvio
Padrão, Coeficiente de Variação)
Gráficos de Correlação de Duas Variáveis (Previsão de
Receita, Demanda, Estoques vs quantidade vendida)
Formação do Preço de Venda
Gestão de Materiais
Estatística Descritiva
Gráficos de Correlação de Duas Variáveis
Delegação de Responsabilidades
Identificação de perfil de Demanda
Definição de estrutura de marketing e comercial
Análise dos 4 ps (produto, preço, praça e promoção) Concorrentes
Pesquisa de mercado para identificar necessidades e
desejos
Proposta de implantação de marketing de
relacionamento

Período
3º Bimestre
2º Bimestre
1º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
3º Bimestre
3º Bimestre
3º Bimestre
3º Bimestre
3º Bimestre
3º Bimestre
3º Bimestre
4º Bimestre
4º Bimestre
4º Bimestre
4º Bimestre
4º Bimestre

Professores
Marcílio
Marcílio
Marcílio
Marcílio
André
André
André
André
André
André
André
Marcos
Marcos
Marcos
Marcos
Marcos
André

1º Bimestre

Nilson

4º Bimestre
4º Bimestre
3º Bimestre
1º Bimestre
4º Bimestre
2º Bimestre
1º Bimestre
1º Bimestre

Nilson
Marcos
Paulo
Nilson
Nilson
Mota
Cleber
Cleber

2º Bimestre

Cleber

2º Bimestre

Cleber

2º Bimestre

Cleber
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4º Série
Conteúdo
Análise SWOT
Taxa Interna de Retorno
Valor Presente Líquido
Payback Descontado
Análise de Investimentos - Linhas de
Financiamentos
Importação
Exportação
Gerenciador de Cenários, aplicativo Excel
Atingir Meta, aplicativo Excel
Tabela de Dados, aplicativo Excel
Ferramenta Solver, aplicativo Excel
Os jogos empresariais
Sistema de Informação
Análise Grafista (variáveis quantitativas e qualitativas)
Fluxo de caixa com uso do aplicativo Excel
Transportes e Distribuição
Funções de cálculos em porcentagem através de
planilhas do aplicativo Excel
Uso de Comando de Lógica através aplicativo Excel
Gráficos de: produtividade, qualidade e variabilidade
Estratégias para produtos – Matriz BCG
Estratégias de preços
Estratégias de distribuição
Estratégias de comunicação Externa ( On line e
Off line
Estratégias de comunicação Interna
(Endomarketing)

Período
1º Bimestre
3º Bimestre
3º Bimestre
3º Bimestre

Professores
Mota
André
André
André

3º Bimestre
3º Bimestre
3º Bimestre
2º Bimestre
2º Bimestre
2º Bimestre
2º Bimestre
3º Bimestre
1º Bimestre
3º Bimestre
1º Bimestre
2º Bimestre

Joacyr
Silvia
Silvia
Claudinei
Claudinei
Claudinei
Claudinei
Claudinei
Claudinei
Claudinei
Claudinei
Marcílio

1º Bimestre
2º Bimestre
1º Bimestre
1º Bimestre
1º Bimestre
2º Bimestre

Claudinei
Claudinei
Marcílio /
Claudinei
Cleber
Cleber
Cleber

2º Bimestre

Cleber

2º Bimestre

Cleber
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