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11  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  

 

O desenvolvimento de um Projeto Pedagógico de Curso deve ser um processo de 

construção coletiva, baseado no princípio de participação, no qual diferentes atores se 

manifestam sobre os objetivos da instituição educacional e estas vozes são levadas em 

consideração (VEIGA, 2003). Deve, porém, numa perspectiva sistêmica, alinhar-se ao 

Projeto de Desenvolvimento Instituicional - PDI, bem como, no Projeto Pedagógico 

Institucional - PPI, documentos que orientam os rumos da empresa embasados na 

realização de sua Missão e alcance de sua Visão, permeados pelos valores que orientam o 

comportamento dos pares da instituição. 

O projeto pedagógico do Curso de Administração da Faculdade Adete Maria 

Alves - FAMA serve como elemento norteador da prática de seus professores e é base para 

os processos de ensino e aprendizagem. Considerando um curso de graduação como um 

sistema aberto, este sofre diversas alterações ao longo da sua execução, dessa forma um 

projeto pedagógico reflete as atividades do curso em um determinado momento.  

Apresenta-se neste documento o projeto pedagógico do Curso de Graduação em 

Administração da Faculdade FAMA, documento que a partir de 2014 tem como base os 

ajustes realizados em sua linha de formação, enfatizando a formação geral com foco no 

empreendedorismo. O processo de alteração interno teve por objetivo a adequação do 

curso a mudanças ocorridas nos últimos anos no cenário em que atuam as organizações e a 

alterações no campo da educação. 

Consideramos que o conhecimento e a informação se caracterizam como fatores 

essenciais na construção e socialização de conhecimentos, por meio da formação de 

profissionais tecnicamente qualificados e politicamente interessados em discussões mais 

gerais; na obtenção de visão crítica das tendências sociais e de mercado; na internalização 

de princípios éticos e humanísticos; e, na aquisição de espírito empreendedor. 

Competências estas, desenvolvidas na Educação Superior e objetivo da Faculdade Aldete 

Maria Alves, por meio do Curso de Bacharelado em Administração.  

A presente proposta pedagógica tem como finalidade definir as linhas gerais de 

atuação política e pedagógica do referido curso, cumprindo duas importantes tarefas: a 

primeira refere-se ao fato de apontar sua filosofia e suas finalidades políticas, 

materializadas em seus objetivos educativos; a segunda apresentar uma proposta curricular 

em que contenha as possibilidades de concretização dessas finalidades. 
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  O curso de Administração foi autorizado em 2009 pela Portaria nº 809, de 21 de 

junho 1999 e reconhecido em 2005 pela Portaria nº 1.016 de 30 de março 2005. Em 2011 

foi publicada a portaria de Renovação de Reconhecimento, nº 473 de 22 de novembro de 

2011e em setembro de 2016. Novamente passa pela renovação de reconhecimento pela 

Portaria n° 541 de 23 de setembro de 2016. Em 2017, outra renovação de reconhecimento 

pela Portaria 267 de 03 de abril de 2017. E finalmente Portaria de renovação de 

reconhecimento pela Portaria 207 de 25 de junho de 2020. 

Em novembro de 2010 o Ministério da Educação publicou a nota no Exame 

Nacional de Desempenho do Estudante no Ensino Superior – ENADE 2009, ficando o 

curso de Administração da FAMA com a nota quatro. No ENADE de 2012 a nota do curso 

foi nota três e em 2015 a nota foi quatro novamente e Conceito Preliminar de Curso – 

CPC, cinco. Em 2018 o curso conseguiu novamente a nota quatro no ENADE, 

comprovando dedicação e comprometimento da gestão, equipe de docentes e alunos com a 

qualidade do ensino.  

   Em relação às atividades didático-pedagógicas, destaca-se a busca constante de 

informações sobre legislação e as diretrizes curriculares, destaca-se a participação nas 

reuniões pedagógicas realizadas, periodicamente pelo curso com participação do Colegiado 

de Curso, bem como do Núcleo Docente Estruturante como base sólida para a conquista de 

resultados extremamente positivos, haja vista a nota no ENADE. 

            O curso continua mantendo a sua equipe de colaboradores em sua grande 

maioria que busca incessantemente a qualidade contínua no ensino, pautado na pesquisa e 

extensão. 

  Em 2014, por decisão unânime do colegiado de curso, do núcleo docente 

estruturante, com aprovação do CONSEPE atendendo às tendências, o curso passou 

implementar em seu Projeto Pedagógico, além da Formação Geral do Administrador o 

foco no empreendedorismo. 

  A discussão e participação das atividades de avaliação do curso (sensibilização 

dos participantes, aplicação dos questionários, análise dos resultados de avaliação 

realizados pela CPA e disponibilizado para reflexão-ação), seja no âmbito 

coordenação/grupo de avaliação/docente, têm proporcionado ao curso resultados, que 

identificam correções, busca de novas soluções e condutas pelos seus responsáveis. 

   Em relação ao corpo docente, a administração acadêmica acompanha as 

atividades relacionadas à equipe de trabalho, tais como: cumprimento do conteúdo 

programático, do horário e calendário escolar, realização de eventos, semanas acadêmicas, 
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cursos de extensão, realização de palestras, etc. Todas as atividades internas do curso, 

como eventos acadêmicos, atividades para atendimento ao alunado, atividades 

complementares, são definidas por meio de uma discussão constantes em reuniões 

pedagógicas com o colegiado de curso e núcleo docente estruturante na tentativa 

democrática e participativa de trabalhar o processo educativo. 

O curso de Administração é um dos cursos de maior empregabilidade dentre os 

de nível superior do país e um dos principais cursos que habilita a inserção ou crescimento 

social de estudantes. Desde sua criação no ano de 1999 o curso tem propiciado grandes 

transformações no que tange às conquistas dos alunos, experiência de docentes, 

desenvolvimento regional, bem como uma conscientização de todos quanto à cidadania, 

ética e sustentabilidade. 

Perceptível é a importância de um curso dessa natureza para todos os atores 

envolvidos, especialmente para os discentes e organizações de Iturama e região, pois 

promove a transformação do saber em prática numa perspectiva social. 

Após os quatro anos de duração do curso os bacharéis estarão aptos a atuar nas 

seguintes áreas: Administração Geral; Administração Financeira; Administração de 

Material; Administração Mercadológica; Administração da Produção; Gestão de Pessoas; 

Orçamento; Organização, Sistemas e Métodos; Gestão de Agronegócios; Administração 

Estratégica; Administração de Logística; Administração da Qualidade; Administração de 

Comércio Exterior; Docência e Pesquisa; Consultoria de Empresas e Empreendedor do seu 

próprio negócio. 

Em síntese, estão aqui circunscritas as preocupações e as definições do curso de 

Administração da Faculdade FAMA em relação à formação em nível de graduação. Sua 

materialização, entretanto, depende, fundamentalmente, do compromisso de todos os 

segmentos: Direção, Coordenação, Corpo Docente, Corpo Técnico-Administrativo e Corpo 

Discente, envolvidos no processo educativo desta Faculdade. 

O projeto pedagógico do curso está pautado na observância aos dispositivos 

legais e dispositivos regimentares Institucionais, a saber: 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394, de 20.12.1996) 

DCN - Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Administração, Bacharelado 

(Resolução CNE/CES nº1 de 02.02.2004); 

PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional da FAMA; 

PPI – Projeto Pedagógico Institucional da FAMA; 

Regimento Interno da FAMA. 
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22  AASSPPEECCTTOOSS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAAIISS    

  

 O curso de Administração da FAMA alinha-se, numa perspectiva sistêmica, às 

diretrizes gerais da faculdade e neste sentido, a seguir serão apresentados seus princípios 

filosóficos que norteiam as práticas acadêmicas, como histórico, missão, visão de futuro, 

valores, políticas de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2.1 Histórico  

A Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA iniciou suas atividades no dia 28 de 

maio de 1998 com o início das aulas no  curso de Ciências Contábeis (autorizado através 

da Portaria nº. 375/98). 

A criação da FAMA nasceu da necessidade de facilitar o acesso da população 

desta região a uma instituição de ensino superior da qual não se dispunha num raio de 

aproximadamente 280 km, além da impossibilidade de acesso a outras regiões devido à 

grande dificuldade de deslocamento por via asfaltada. A união de um grupo de pessoas, 

bem como o apoio de vários segmentos da sociedade ituramense e demais municípios 

vizinhos, propiciou a realização de uma pesquisa de opinião entre estudantes do ensino 

médio daquela  época, mostrando necessidade de criação de uma instituição de ensino 

superior que oferecesse aos mesmos, a oportunidade de continuar seus estudos no referido 

nível, contribuindo para maior fixação dos estudantes na região, uma vez que os jovens 

deslocavam-se para São José do Rio Preto, Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Paranaíba, 

Uberaba, Uberlândia, entre outros, e em geral não retornavam para a região, absorvidos 

que eram, pelos respectivos mercados de trabalho. 

O Curso de Ciências Contábeis foi autorizado pela Portaria MEC nº. 375/98, de 

08/05/1998, publicado no DOU em 11/05/1998, página 01, seção1. No ano de 1999 foram 

autorizados os cursos de Administração de Empresas (Portaria MEC nº. 890 de 

21/06/1999) e Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar, Administração Escolar e 

Orientação Educacional (Portaria MEC nº. 1.506, de 19/10/1999). Em 2002 foi autorizado 

o Curso de Direito (Portaria MEC nº. 919 de 27/03/2002). No ano de 2013 foram 

autorizados os cursos de Engenharia Civil e Sistemas de Informação (Portaria MEC nº. 114 

de 07/03/2013) e em 2015 foi autorizado o curso de Psicologia (Portaria MEC nº. 914 de 

27/11/2015). 

A Pós-graduação lato sensu, iniciada na Instituição em 2004, oferece vários cursos 

de Especialização presenciais, nas áreas administrativa, contábil, jurídica e educacional. 
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As atividades de pesquisa dos discentes de graduação são viabilizadas mediante os 

Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica, sendo eles: Programa de Bolsas 

de Iniciação Científica (PIBIC FAMA) e Programa de Iniciação Científica (PIC FAMA). 

As ações de extensão, hoje consolidadas, representam outra via de direcionamento 

dos trabalhos acadêmicos, a qual possibilita o contato e o intercâmbio permanentes entre o 

meio universitário e o social, intensificando as relações transformadoras entre ambas por 

meio de processos educativos, culturais e científicos, visando à melhoria da qualidade do 

ensino e da pesquisa, à integração com a comunidade e ao fortalecimento do princípio da 

cidadania, bem como ao intercâmbio artístico-cultural. 

Nesses anos de funcionamento da FAMA, esta vem se consolidando pelo seu 

pioneirismo na geração do conhecimento científico através da oferta de cursos superiores 

de graduação e pós-graduação  alicerçados no tripé ensino-pesquisa e extensão, 

objetivando  a sempre a qualidade na formação dos seus alunos, razão maior da existência 

da Instituição. 

 

2.2 Inserção regional 

No contexto regional a FAMA, centrada na cidade de Iturama, MG, atua no 

entorno de uma área que abrange um raio de 200 quilômetros, englobando um total de 25 

(vinte e cinco) municípios em mais três Estados da região Sudeste e Centroeste, sendo: 06 

(seis) em Minas Gerais, 12 (doze) em São Paulo, 03 (três) em Mato Grosso do Sul e 04 

(quatro) em Goiás. Esta área de abrangência totaliza 1,7 milhões de habitantes (fonte: 

IBGE 2009). A Figura 1 ilustra a área de abrangência da FAMA na região. 

FIGURA 01- Área de abrangência da FAMA, Iturama, MG. 

 

                Fonte: Google mapas, 2016. 

 

O município se caracteriza por estar situado na promissora região do Triângulo 

Mineiro a Oeste do Estado de Minas Gerais. A economia está solidificada na agricultura e 
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pastoreio, no cultivo da cana-de-açúcar, a produção do álcool e na prestação de serviços. 

Sua estrutura física e a organização urbana fazem dela uma referência nos diversos setores 

da economia, ainda somando a chegada da Usina de Biodiesel Triângulo e a implantação o 

Porto Intermodal de Cargas, que une os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso 

do Sul e deve gerar maior desenvolvimento para a cidade e região, além de alavancar o 

sistema de transporte rodoviário e hidroviário brasileiro. Outro destaque fica para o setor 

hoteleiro que conta com diversas opções para o bem estar do visitante e do turista. Por isso 

e demais fatores, Iturama se destaca para realização de novos empreendimentos e na 

perspectiva para melhoria continua na qualidade de vida de seus habitantes.  

Na área industrial, encontram-se indústrias de diferentes ramos que 

impulsionam a economia do município com destaques para a Usina Coruripe e o 

Frigorífico Friboi. A cidade também propicia aos investidores uma localização 

privilegiada, mão de obra abundante, Futuramente contará com um Porto Intermodal de 

Cargas, que irá escoar a produção da região diretamente a demais portos direcionados na 

rota ao Porto de Santos.  

 

TABELA 01 – Características dos municípios onde a FAMA atua 

Município População IDHM1 Mat. EM2 

Campina Verde 20.052 0.704 708 

Carneirinho 10.030 0.741 323 

Itapagipe 14.916 0.723 393 

Iturama 38.102 0.747 1.320 

Limeira do Oeste 7.436 0.710 207 

Ouroeste 9.733 0.770 362 

São Francisco de Sales 6.188 0.688 195 

União de Minas 4.463 0.672 107 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 2016. 1 – IDHM: Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal ( IBGE, 2010); 2 – Mat. EM: Matrículas no Ensino Médio (IBGE, 2015).  

 

Na região de Iturama, o processo de crescimento e desenvolvimento se dá 

principalmente por uma progressiva industrialização dos setores agrícolas (no que se 

refere, principalmente, ao cultivo da cana de açúcar) e pelos incentivos fiscais, que atraiu 

um maior número de investidores. Como consequência natural deste progresso econômico, 

melhora-se também a empregabilidade e o nível de vida das pessoas que habitam no 

município. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_de_Santos
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Atualmente, esta Instituição de Ensino mantém a preocupação de melhor 

preparar a população local para absorver a oferta de empregos surgida. Este 

posicionamento exige maior aproximação com as empresas, visando atender, cada vez 

mais e melhor, as exigências do mercado laboral.  

Cenário importante que continua em franco desenvolvimento é a questão 

ambiental.  Palco de acentuados protestos, atualmente constitui assunto obrigatório em 

qualquer fórum que se preste a tratar ou discutir temas em torno de recursos e da 

sobrevivência humana. Aspectos como o consumo de água (consequentemente os 

mananciais), a qualidade do ar e a própria qualidade de vida das pessoas devem ser 

estudados e debatidos, no sentido de trazer resultados práticos ao enfrentamento dos 

problemas da vida humana. 

A globalização é outro fator que ultrapassou os limites das projeções feitas, 

sendo hoje elemento incontestável de sobrevivência das nações. O comércio internacional, 

a dependência das receitas externas, a necessidade dos produtos importados e a 

generalização da necessidade de negociação internacional colocam as empresas em estado 

de alerta.    

A Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA,  encontra-se hoje no centro desses 

debates, tendo projetado todas essas necessidades na implantação dos seus cursos desde 

1998. Os alunos que adentraram na Faculdade, desde 1998 até hoje, estão plenamente 

ajustados às necessidades do mercado de trabalho e aos novos desafios trazidos às 

empresas e à sociedade como um todo. 

A análise que não pode faltar é a do ambiente das instituições concorrentes, que 

deve ser projetado com uma possível invasão de grandes universidades nacionais no 

mercado regional, contrapondo-se à possível expansão das instituições locais. Neste 

ambiente, a mantenedora da Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA, acredita que serão 

vitais tanto o posicionamento quanto a solidez financeira e institucional, os quais 

permitirão a sobrevivência e a própria evolução das Faculdades.  

Ciente da necessidade de investimentos na área, a mantenedora da Faculdade 

Aldete Maria Alves – FAMA  não descurará do aporte  monetário necessário a 

investimentos, reformas e construções, remuneração condigna o corpo docente e técnico 

administrativo e de apoio, assim como na qualificação, aperfeiçoamento, especialização e 

pós-graduação “stricto sensu” a esses colaboradores e docentes  e  projetou a viabilização, 

organização, que prevê a ampliação da Faculdade, no horizonte do seu PDI, devendo 
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dispor-se de  investimentos para reformas e construções, adequando a infraestrutura e 

construindo novas salas de aula, nova biblioteca e auditório. 

A mantenedora, Instituição Ituramense de Ensino Superior Limitada – 

INSTITUES, em seus novos cursos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional, 

volta suas atenções na profissionalização da comunidade de Iturama e circunvizinhanças  

procurando sustar a migração de parte da população por carência de estudo e procurará 

junto à força industrial e comercial da região desencadear uma ampliação de oferta de mão 

de obra, emprego e diversidade comercial. 

A FAMA planeja o seu futuro Institucional com os olhares voltados para o 

progresso e desenvolvimento regional, prospectando sua ampliação e seus cursos no 

atendimento às exigências e necessidades da população e do mercado  atuante que venham 

de encontro aos anseios e necessidades na implantação de cursos emergentes e duradouros, 

atendendo os reclamos progressistas e desenvolvimentistas da comunidade de Iturama e 

região. 

 

 

2.3 Missão Institucional 

Tornar-se centro de referência educacional na região, oferecendo subsídios à 

alteração da estrutura produtiva e nas condições sociais vigentes. Para tanto, propõe-se a 

organizar, incentivar e desenvolver, por meio da indissociabilidade entre ensino superior, 

pesquisa e extensão, a efetividade da capacidade técnica e a cidadania.  

  

  

2.4 Visão Institucional 

   Ser uma Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo governo, sociedade e 

cidadãos, como referencia em termos qualidade e excelência de seus serviços de ensino, 

pesquisa e extensão, formando profissionais comprometidos com a melhoria da qualidade 

de vida, preservação e aprimoramento do espaço político-cultural e socioeconômico. 

 

 

2.5 Princípios Filosóficos e Técnico-metodológicos Gerais que Norteiam as Práticas 

Acadêmicas da Instituição 

A FAMA está voltada para a formação em diversas áreas do conhecimento. 

Tem-se caracterizado, ao longo de sua trajetória, pela busca de excelência no ensino, pelo 

atendimento às demandas regionais, estendendo sua atuação a outras áreas do entorno 

regional, e pela atenção às necessidades sociais nas suas diferentes áreas de ação. 
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2.6 Organização Didático-pedagógica da Instituição  

A partir do contexto regional e do perfil do egresso que se deseja formar que a 

FAMA organiza os conteúdos de seus cursos e programas de formação, capacitação e 

aperfeiçoamento. 

 

2.6.1. Forma de acesso aos cursos 

O ingresso nos cursos de graduação e pós-graduação, sob qualquer forma, é feito 

mediante processo de seleção, fixado pelo CONSEPE. 

As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual constarão os cursos 

oferecidos, turnos com as respectivas vagas, os prazos de inscrição, a documentação 

exigida para a inscrição, a relação e o período das provas, testes, entrevistas ou análise de 

currículo escolar, conteúdos exigidos nas provas, os critérios de classificação e desempate, 

e demais informações úteis. 

Antes de cada período letivo, a Faculdade torna público os seus critérios de seleção de 

alunos nos termos da legislação e das normas vigentes, bem como as demais informações 

pertinentes aos cursos oferecidos. 

O processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação abrangerá conhecimentos 

comuns às diversas formas de escolaridade do ensino médio, sem ultrapassar este nível de 

complexidade, a serem avaliados em provas. 

A classificação far-se-á pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o 

limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos 

estabelecidos em edital. 

Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, a Faculdade poderá realizar novo processo 

seletivo, ou preenchê-las com alunos transferidos de outras instituições, ou ainda 

candidatos portadores de diploma de graduação em nível superior de cursos devidamente 

reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

A Faculdade manterá os relatórios dos processos seletivos e seus resultados, devidamente 

arquivados.  

As formas de acesso aos cursos de Graduação são descritas a seguir:  

• Processo Seletivo - Vestibular 

O Processo Seletivo Vestibular para os Cursos de Graduação da FAMA será realizado 

anualmente.   

Este Processo Seletivo é destinado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou 

estudos equivalentes. O Processo Seletivo é válido apenas para o período letivo a que se 
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destina e normatizado de acordo com edital específico para este fim aprovado pelo 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE. 

O processo Seletivo Vestibular tem como objetivo avaliar a formação recebida pelos 

candidatos e sua aptidão intelectual para estudos superiores, classificando-os no estrito 

limite das vagas oferecidas. O processo seletivo para as vagas iniciais é unificado em sua 

realização, e abrange conhecimentos comuns às diversas formas de escolaridade do ensino 

médio, sem ultrapassar este nível de complexidade, avaliados em provas escritas. A 

classificação será feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos, respeitando-se o 

limite de vagas pré-determinados, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis 

mínimos estabelecidos em edital. 

Havendo vagas remanescentes pode-se optar por fazer processo seletivo semestral, com 

edital aprovado pelo CONSEPE. 

• Ingresso Extra Vestibular 

A FAMA, em atenção à necessidade de preenchimento de possíveis vagas 

remanescentes/ociosas, que por motivos diversos possam vir a existir, e em detrimento de 

demandas advindas de toda a sociedade, possibilita o ingresso de estudantes que já 

possuam vínculo em curso superior, por meio de outras modalidades de acesso. Essas 

modalidades são: 

a) Portadores de diploma de graduação – na hipótese de restarem vagas iniciais não 

preenchidas, podem ser admitidos portadores de diploma de curso superior reconhecidos 

pelo MEC, devidamente registrados, para obtenção de novo título, observadas as normas 

Institucionais e o limite de vagas no semestre. Estas vagas serão disponibilizadas após 

realização do processo seletivo, em edital e regras próprios.  

b) Transferência externa – a transferência de aluno de outra Instituição para os Cursos de 

Graduação da FAMA, para prosseguimento de estudos do mesmo curso ou da mesma área, 

dar-se-á mediante a existência de vaga e realização de processo seletivo de acordo com 

análise, aprovação e deliberação do Colegiado do Curso. Os critérios para inscrição de 

candidatos a uma vaga de ingresso no curso através de processo seletivo, inicial ou 

complementar, são estabelecidos em Edital, no qual constam as informações exigidas pela 

legislação de ensino e os critérios estabelecidos pelo Conselho Superior de Ensino, 

Pesquisa e Extensão - CONSEPE. O processo seletivo complementar para candidatos 

portadores de diploma de curso superior ou transferência externa será normatizado e 

aprovado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE  e 
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contemplam análise de histórico escolar e planos de ensino de componentes cursados, 

podendo incluir exames escritos.  

• Transferência Ex-Officium 

Servidores públicos civis e militares, inclusive seus dependentes, que forem removidos a 

critério da Administração, podem solicitar a Transferência Ex-Officium. Esse tipo de 

transferência independe da existência de vaga e pode ser solicitada a qualquer tempo.  

• Enem 

A admissão de alunos pode ser realizada pela apresentação das notas da prova objetiva e da 

redação, obtidas no ENEM. No caso de admissão por meio das notas obtidas no ENEM, 

estará apto a matricular-se nos cursos de graduação da FAMA o candidato que comprovar 

resultado com aproveitamento superior a 50% (cinquenta por cento) no ENEM, no ato da 

inscrição. 

O processo seletivo aos cursos de pós-graduação lato sensu é definido por meio de edital. 

 

3. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS 

As políticas institucionais da FAMA estão traçadas e concretizadas em 

programas e ações que combinam a pluralidade, autonomia, ética e transparência, que 

permitirão a formação de profissionais conscientes do seu papel social, e que procurem, 

portanto, contribuir para a socialização do conhecimento. 

Com essa compreensão almeja-se a proposição de políticas e diretrizes 

institucionais que respeitam as diferenças, a diversidade de ideias, fortalecendo os 

princípios de igualdade, sem privilégios. 

As políticas apresentadas na sequência dos itens são transparentes e serão 

constantemente revisitadas, reavaliadas e ampliadas, sempre de forma participativa e 

colaborativa, pois a FAMA entende que as políticas institucionais que orientam seu 

funcionamento devem ser pensadas de forma integrada, para que se consiga realizar, sua 

missão e seus objetivos. 

 

3.1  Política de ensino  

O ensino em todos os seus níveis deve obedecer à regulamentações específicas, e 

não se baseia apenas na absorção de conteúdos, mas também na interpretação e 

produção constante do conhecimento. 
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O ensino superior defendido pela FAMA é aquele que conjuga elementos 

essenciais à qualidade da formação acadêmica e à inserção de profissionais para atender 

às demandas de mercado do país. Para a efetivação desses elementos, as políticas de  

ensino se constituem na leitura e interpretação teórica, conceitual, e 

metodológica das áreas em que a Instituição pretende atuar. 

Especificamente, as políticas para o ensino, estão fundamentadas na legislação, 

interdisciplinaridade e formação da cidadania, visando à articulação entre o  

conhecimento, relações interpessoais e mercado de trabalho. As atividades de ensino 

observam os princípios da ciência, criação, crítica e reflexão, possibilitando formação 

de profissionais capazes de lidarem com as diversidades e solução de problemas. 

O fazer pedagógico é entendido pela FAMA como forma de romper com a 

fragmentação do conhecimento, superando a dicotomias entre teoria e prática, ciência e 

tecnologia, tendo como princípio a ação educativa e científica, mediadas pelas 

atividades de extensão. 

Destaca-se que as políticas definidas para o ensino foram elaboradas após ampla 

reflexão sobre o nível de ensino que pretende ofertar, (ensino superior) que possui 

características únicas a partir de seu principal objetivo, formar profissionais de nível 

superior, qualificados para atender à sociedade e ao mercado de trabalho. 

Desta forma, as Diretrizes Políticas gerais para o ensino estão associadas ao 

desenvolvimento de ações articuladas entre o ensino e a sociedade, da cidadania 

profissional, por intermédio do conhecimento e da interação com situações desafiadoras 

da realidade social. 

Assim, se baseia na oferta de ensino de qualidade voltado para o atendimento 

das necessidades regionais, locais e nacionais e da capacitação e preparação do corpo 

docente proporcionando desenvolvimento das atividades pedagógicas de  ensino, 

iniciação científica e extensão relevantes para a formação pessoal, profissional e cidadã. 

O conjunto de diretrizes apresentados para o ensino da FAMA, estão em sintonia 

com os objetivos institucionais. 

 

3.1.1  Política de ensino - Graduação 

A política de ensino de graduação da Faculdade FAMA visa ampliar as 

atividades de ensino em todos os níveis, promovendo a indissociabilidade com a 

pesquisa e a extensão, inclusive articulando a graduação à pós-graduação e buscando a 

melhoria da qualidade do ensino, sempre respeitando a diversidade das áreas de 
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conhecimento, mas incentivando a interdisciplinaridade, a atenção às mudanças de 

paradigmas e o atendimento às demandas sociais. 

A interdisciplinaridade é um dos princípios metodológicos que visam garantir 

uma política de ensino que permita uma real compreensão dos fenômenos científicos. 

Nesse sentido a comunicação entre os conteúdos curriculares será o modelo 

fundamental para a consolidação dessas políticas de ensino, na produção e difusão do 

conhecimento. 

A FAMA consolida suas Políticas de Ensino revisando e atualizando os Projetos 

Pedagógicos dos diversos cursos oferecidos, norteados pela missão da instituição. Essas 

políticas têm como indicadores, além da excelência do ensino, a qualificação 

profissional, a postura pautada pela ética e cidadania desenvolvida através dos cursos de 

graduação. 

Afirma-se que essas políticas estão em sintonia com as exigências do mercado, 

uma vez que a FAMA atua nesse cenário preparando seus futuros profissionais. Mas, 

compreende-se aqui uma parceria e não uma mera subordinação às condições de 

mercado, propondo e posicionando-se na concepção de melhorias tanto sociais como 

econômicas, através do compromisso com a formação científico-tecnológica e ética dos 

acadêmicos. 

O compromisso das políticas de ensino está ancorado nos princípios da 

participação e respeito às manifestações dos diversos grupos que compõem a 

comunidade acadêmica e a sociedade, bem como com a reflexão sistemática do projeto 

institucional e do diálogo interdisciplinar constante. 

Através da identidade de cada curso e em sintonia com as diretrizes curriculares 

nacionais, as Políticas de Ensino da FAMA buscam propiciar aos acadêmicos 

aprendizagem permanente, através do estreito relacionamento com a pesquisa e a 

extensão, proporcionando conhecimento também além das salas de aula. 

Assim, os cursos de graduação objetivam formar profissionais capazes de 

produzirem uma articulação entre o desenvolvimento de conhecimentos gerais, básicos 

e específicos de uma determinada profissão, que permitam ao graduado a elaboração de 

uma concepção de mundo e de atividades de trabalho perpassados pela diversidade, 

devido à dinâmica dos contextos que se organizam e reorganizam, a todo o momento, e 

exigem novas ações profissionais que incorporem o genérico e o peculiar. 

Compatível com o acima exposto, a estrutura da organização curricular se 

concretiza na oferta de três modalidades de componentes curriculares: 
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1. formação geral; 

2. formação básica; e 

3. formação específica. 

Os componentes curriculares que fazem parte do grupo 1 visam capacitar o 

graduando a identificar e a analisar diferentes aspectos constitutivos da realidade, como 

também identificar, compreender e analisar diferentes saberes, processos de 

comunicação e especificidades culturais. 

Aqueles que constituem o núcleo 2 têm em vista habilitar o estudante a se 

apropriar dos conhecimentos nucleares da área de conhecimento na qual o seu curso 

está inserido e utilizá-los em novas construções de atividades profissionais. Os que 

fazem parte do núcleo 3 buscam habilitar o estudante a se apropriar do conhecimento 

teórico, prático e tecnológico relativo a um determinado campo de atuação profissional 

e empregá-lo de modo inovador. 

Ressalta-se a valorização constante pela Instituição, da preparação e qualificação 

de seu corpo docente e do corpo técnico-administrativo, que são agentes decisivos na 

concretização das Políticas de ensino implementadas no dia-a-dia, nos espaços 

educativos da FAMA. 

Em síntese, para garantir a qualidade sempre buscando a excelência do Ensino, a 

FAMA empreende ações como: atualização dos processos pedagógicos e 

administrativos, modernização e instalação de laboratórios que atendam ás demandas 

dos cursos, efetiva qualificação do corpo docente e corpo técnico-administrativo, 

ampliação do acervo bibliográfico com clara política de atualização do acesso, 

informatização de procedimentos e a disponibilização de recursos audiovisuais de 

última geração. 

O nivelamento dos alunos ingressantes é realizado sempre que necessário 

visando possibilitar a estes alunos um melhor acompanhamento do curso.  

As políticas de ensino para os cursos de graduação da FAMA guiam-se pelas 

seguintes diretrizes: 

• A organização e estruturação de mecanismos que propiciem a integração das 

diferentes áreas de conhecimento e referenciais para operacionalização e avaliação 

continuada dos projetos pedagógicos dos cursos, aprimorando a qualidade acadêmica, o 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes relevantes para atender à 

configuração atual e demandas do mercado de trabalho e do setor produtivo. 
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• A concepção de cursos de graduação com identidade e diferenciais 

competitivos específicos, fundamentados na integração do ensino com a iniciação 

científica e a extensão, via atenção às necessidades do público- alvo, a integração 

sistêmica dos currículos e o atendimento aos parâmetros legais estabelecidos pelo MEC. 

• O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem continuada e  a constante 

adaptação aos novos desafios, com elevado potencial de inserção profissional, espírito 

empreendedor, demonstrado pelo engajamento e comprometimento com os problemas 

da comunidade e do meio ambiente. 

• A formação de profissionais com espírito crítico para analisar e interpretar as 

informações, domínio de habilidades instrumentais básicas, senso ético e formação 

cidadã. 

• O acompanhamento da ação pedagógica para atendimento das contínuas e 

emergentes mudanças no processo de ensino  e aprendizagem. 

• A necessidade de revisão e atualização periódica dos projetos pedagógicos, dos 

ordenamentos institucionais em conformidade com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI e com o Projeto Pedagógico Institucional - PPI. 

 

3.1.2  Política de ensino  -  Pós - Graduação  

A pós-graduação lato sensu pensada pela FAMA deverá refletir a antecipação 

das tendências relativas à especialização em torno das diversas áreas do conhecimento, 

considerando a vivência profissional, o estímulo à prática profissional para um mercado  

de trabalho que muda rapidamente e exige pessoas cada vez mais preparadas. 

Portanto, deverá utilizar o conceito de interdisciplinaridade e proporcionar 

conhecimentos para a construção e gestão de diferenciais competitivos e proposição de 

valor, percursos alternativos de formação, de forma compatível com os avanços  

científicos e tecnológicos. 

Assim, exigirá professores mestres, doutores e profissionais de destaque em sua 

área  de  atuação,  conteúdos  atualizados  com  as  exigências  atuais,  componentes  

curriculares desenvolvidos por meio de metodologias avançadas e ampla troca 

de experiência. 

A FAMA atua na área de pós-graduação desde 2002. Foram promovidos 

diversos cursos de pós-graduação em nível de especialização lato-sensu, permitindo o 

aperfeiçoamento necessário a diversos profissionais.       
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As políticas de ensino para os cursos de pós-graduação da FAMA guiam-se 

pelas seguintes diretrizes: 

• Formar profissionais criadores, capazes de desenvolver novas técnicas e 

processos tendo em vista a expansão da indústria brasileira e as necessidades do 

desenvolvimento nacional em todos os setores. 

• Abranger as áreas e linhas correlatas à graduação, mediante diagnósticos 

prévios e observância dos aspectos legais, organização sistêmica dos componentes 

curriculares, organização acadêmica e administrativa e gestão do corpo docente. 

• Estabelecer de relações de cooperação e parcerias com outras instituições de 

ensino e pesquisa para implementar os programas de pós- graduação. 

 

3.2 Políticas de Extensão 

A extensão universitária na FAMA tem-se firmado na prática cotidiana como um 

elo de permanente interação com a sociedade, especialmente com as comunidades e 

segmentos populares de Iturama e Região. Essa postura requer o rompimento da 

compreensão tradicional da extensão como difusão de conhecimentos. Significa dizer 

que a produção do conhecimento pela prática da extensão, acontece a partir do encontro 

do saber acadêmico com os diversos outros conhecimentos possíveis. 

Essa postura dialógica, e não impositiva, resultante da participação e do 

confronto com a realidade, implica a formação mais qualificada e engajada dos 

estudantes; a atualização e qualificação do professor, ampliando os conteúdos 

trabalhados em sala de aula; e, sobretudo, a transformação social, pois o conhecimento 

produzido imediatamente será apropriado por quem dele necessite. 

Nessa perspectiva, para o estabelecimento da extensão na FAMA, várias ações 

articuladas e concomitantes são empreendidas. Normas e incentivos tem sido criados 

para desenvolver um ambiente de motivação, por exemplo, a obrigatoriedade da ação 

extensionista nos currículos dos cursos de graduação enquanto atividade complementar. 

Na relação com a sociedade e suas instituições tem-se procurado estabelecer as 

parcerias para a promoção do acesso de pessoas e segmentos populares às políticas 

públicas. Nesse particular, a política de extensão da FAMA tem contribuído para a 

geração de trabalho e renda; preservação ambiental e desenvolvimento sustentável; 

combate ao analfabetismo; inclusão digital; formação de professores e outras iniciativas 

de igual importância social e acadêmica. 



22 

 

Para os próximos cinco anos, deverá se intensificar o processo de 

institucionalização da extensão na FAMA, considerando as ações estruturantes já 

implementadas. Contudo não se pode, em momento algum, deixar de estabelecer 

estratégias que visem ao alcance dos objetivos fundamentais: 

a) reafirmar a extensão como indispensável na formação e qualificação da 

comunidade acadêmica, construída no confronto com a realidade social; 

b) integrar as políticas de extensão às demais políticas de ensino superior; e 

c) inserir a extensão no mesmo nível e articulada ao Ensino e à Pesquisa. 

Na FAMA pretende-se que a extensão seja capaz de: 

I. Articular-se com o desenvolvimento das atividades de ensino e de pesquisa; 

II. Propiciar uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, pressupondo 

interação entre os conhecimentos técnicos, ecológicos, sociais, econômicos, culturais e 

políticos; 

III. Auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável, alicerçando-se nas 

prioridades do local, regional e do país, nesta ordem, e 

IV. Promover a articulação da FAMA com a comunidade e seus segmentos 

significativos, inclusive órgãos públicos. 

 

3.3  Políticas de pesquisa e iniciação científica 

A FAMA considera a pesquisa indispensável para a concretização de seu projeto 

acadêmico, que pressupõe a articulação sistemática do ensino, pesquisa e extensão na 

formação dos futuros profissionais, entendendo que a construção do saber científico é 

fundamental na formação de profissionais capazes de se posicionar e atender às 

demandas da sociedade. 

Estimula a articulação entre as Linhas de Pesquisa com as várias áreas do 

conhecimento, assim como o fortalecimento das áreas específicas, potencializando a 

missão institucional e a inserção da Faculdade no contexto nacional e internacional, de 

forma integrada aos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e às atividades de 

extensão da Faculdade. 

Considera, ainda, a Iniciação Científica como uma prática acadêmica de inserção 

de alunos de graduação na pesquisa científica e tecnológica, com bolsas concedidas pela 

INSTITUES através do Programa Institucional de Iniciação Científica – PIBIC.  

Realiza e apoia eventos científicos e tecnológicos, dentro e fora da FAMA, 

como forma de estimular e consolidar a atmosfera científica na comunidade acadêmica. 
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A FAMA compromete-se com a produção do conhecimento, tendo em vista a 

participação na melhoria da qualidade de vida da sociedade que atua. Para tal, entende-

se que o fortalecimento da pesquisa, agrega valor aos processos, produtos e serviços 

produzidos em Iturama e região, fomentando intensamente o processo de inclusão 

social. 

Nesta direção, a pesquisa na FAMA orienta-se pelos seguintes objetivos: 

• desenvolver um conjunto de instrumentos que estimule a utilização do 

conhecimento gerado pela pesquisa aqui desenvolvida, de modo a produzir um 

crescimento econômico-sustentável;  

• estimular a pesquisa científico-tecnológica e, a partir do conhecimento gerado, 

agregar valor a produtos, processos e serviços;  

• estimular a inovação tecnológica entre os pesquisadores e despertar a 

consciência com relação ao importante papel da inovação para o aumento da 

competitividade da nossa economia; 

• estabelecer uma diretriz para a pesquisa científico-tecnológica voltada para o 

desenvolvimento regional;  

A pesquisa e o ensino superior apresentam aspectos semelhantes no sentido de 

favorecer o indivíduo na reconstrução do conhecimento. A pesquisa propicia a 

compreensão dos aspectos sociais, através da investigação destes, e o ensino superior, 

uma reflexão crítica, contextualizando o homem no mundo globalizado. Partindo dessa 

premissa, propõe-se que a prática da pesquisa esteja presente no meio acadêmico, pois 

subsidiará um ensino mais concreto e eficaz. 

É fundamental que as IES avancem no campo científico e pratiquem o ensino, a 

pesquisa e a extensão de forma indissociável, a fim de contextualizar a inovação do 

saber com o mundo global. Esta ação irá romper a importação de modelos educacionais, 

favorecendo a autenticidade do ensino brasileiro, tornando-o mais vinculado aos 

aspectos sociais, políticos e culturais. 

Vinculado ao desenvolvimento da pesquisa no país, está o caráter social da 

pesquisa, ou seja, a repercussão dela para o público, para o ambiente na qual ela foi 

desenvolvida, pois uma pesquisa se torna eficiente e de grande valia quando o público 

toma conhecimento de seus resultados. 

Em tempos de globalização e de sobrevalorização do conhecimento como capital 

mobilizador de inovação e transformação, a ciência e a tecnologia se tornam elementos 
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fundamentais nas estratégias e rumos do desenvolvimento. Por isso é crucial que as IES 

utilizem a pesquisa, a fim de vincular o indivíduo ao mundo globalizado.  

Diretrizes complementares que devem orientar as políticas de pesquisa da 

FAMA nas diversas áreas do saber científico são: 

a) identificar eixos de pesquisa básica e avançada para o desenvolvimento de 

redes; 

b) pesquisar para o desenvolvimento sustentável regional; 

c) pesquisar dentro do contexto social; e 

d) fixar pesquisadores na Região de Iturama. 

 

3.3.1. Programas de Iniciação Científica 

3.3.1.1. Programa institucional de bolsas de iniciação científica – PIBIC – FAMA 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Faculdade Aldete 

Maria Alves (PIBIC/FAMA) é um programa centrado na iniciação científica de novos 

talentos em todas as áreas de conhecimento. Voltado para o aluno de graduação, e 

servindo de incentivo à formação, privilegia a participação ativa de bons alunos em 

projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e orientação adequada 

e continuada. Os projetos culminam com um trabalho final avaliado e valorizado, 

fornecendo retorno imediato ao bolsista, com vistas à continuidade de sua formação, de 

modo particular, na pós-graduação.  

O PIBIC/FAMA obterá anualmente, da Instituição Ituramense de Ensino 

Superior (INSTITUES), uma quota de bolsas de iniciação científica que serão 

distribuídas de acordo com critérios de mérito acadêmico. O desenvolvimento do aluno 

bolsista será acompanhado pela Coordenação de curso através de relatórios semestrais e 

em eventos científicos onde todos os bolsistas terão a obrigação de apresentar seus 

trabalhos.  

 

3.3.1.2. Programa de iniciação científica – PIC – FAMA 

A Iniciação Cientifica (IC) é um instrumento que permite introduzir os 

estudantes de graduação, potencialmente mais promissores, na pesquisa cientifica. É a 

possibilidade de colocar o aluno desde cedo em contato direto com a atividade científica 

e engajá-lo na pesquisa.  
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Nesta perspectiva, a IC caracteriza-se como instrumento de apoio teórico e 

metodológico à realização de um projeto de pesquisa e constitui um canal adequado de 

auxílio para a formação de uma nova mentalidade no aluno.  

O princípio é dirigido prioritariamente ao benefício dos alunos, que têm no 

programa a oportunidade de complementar sua formação acadêmica, aprimorando seu 

conhecimento e preparo para a vida profissional.  

O programa envolve todos os alunos que desenvolvem atividades de IC na 

FAMA, sejam com bolsas concedidas por programas institucionais, bolsas de outras 

origens, ou ainda sem bolsas, desde que cumpram com os requisitos estabelecidos pela 

Instituição.  

 

3.4 Política de educação inclusiva  

A inclusão escolar constitui uma proposta que representa valores simbólicos 

importantes, condizentes com a política de igualdade, em ambiente educacional 

favorável. Implica a inserção de todos, sem distinção de condições linguísticas, 

sensoriais, cognitivas, físicas, emocionais, éticas, socioeconômicas e requer sistemas 

educacionais planejados e organizados que deem conta da diversidade dos alunos e 

ofereçam respostas adequadas às suas características e  necessidades. As diferenças são 

vistas não como obstáculos para o cumprimento da ação educativa, mas, sim, como 

fatores de enriquecimento. 

Para pôr em prática políticas de inclusão, faz-se necessário o desenvolvimento 

de ações educacionais que removam barreiras (atitudinais, educacionais e  

arquitetônicas) para que a aprendizagem pretendida seja alcançada. Entretanto, para sair 

do campo das intenções e chegar à prática inclusiva existe uma série de ações que 

precisam ser desenvolvidas ou continuadas.  

A Política de Educação Inclusiva da FAMA obedecerá aos seguintes princípios: 

• Desenvolvimento de ações de modo a assegurar a plena integração da pessoa 

portadora de deficiência no contexto  educacional; 

• Estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que 

assegurem às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos 

básicos; e 

• Respeito às pessoas portadoras de deficiência. 

• Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização escolar 

específicas, para atender às suas necessidades; 
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• Professores ou profissionais com especialização adequada, para atendimento 

especializado,  

• Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.” 

• Adequação da rede física, do mobiliário e dos equipamentos da FAMA para 

atender a educação inclusiva, 

• Garantia da permanência do aluno com necessidades educacionais especiais 

nas salas regulares de ensino, com atendimento das necessidades específicas e as 

devidas adaptações curriculares. 

• Integração dos PNE nas atividades artísticas e culturais da instituição e no 

Núcleo de Apoio ao Discente – NAD oferecendo, quando necessário, atendimento 

individualizado. 

• Realização de um trabalho conjunto com o CIEE para encaminhar o educando 

ao mundo de trabalho. 

• Ruptura das barreiras culturais, afetivas e educacionais, que dificultam a 

inclusão dos portadores de necessidades especiais na Faculdade. 

• Educação continuada aos funcionários e professores visando o melhor 

atendimento ao portador de necessidades educacionais especiais, (física, motora, 

sensorial ou mental). 

 

3.5 Políticas de gestão e avaliação institucional 

As políticas de gestão e avaliação institucional para os próximos cinco anos 

estarão centradas numa atualização do sistema de planejamento da faculdade, com a 

institucionalização do planejamento estratégico tendo como norte os resultados oriundos 

da autoavaliação realizada pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, assim como das 

deliberações dos órgãos colegiados. Desta forma observa-se uma participação mais 

efetiva da comunidade acadêmica na gestão institucional. 

São objetivos da gestão da FAMA: 

• coordenar e fomentar as atividades de caráter administrativo e operacional da 

Faculdade; 

• implementar programas de qualificação com vistas ao aprimoramento de seu 

corpo docente e técnico-administrativo, visando à formação continuada e à melhoria da 

atuação profissional; 
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• promover a adequação da infraestrutura em função da qualidade das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão; 

• manter a ouvidoria na busca de informação eficaz à gestão; 

• manter a instituição atualizada em relação às inovações tecnológicas. 

A auto avaliação institucional tem como objetivo possibilitar que os resultados 

obtidos com essa avaliação forneçam os subsídios necessários à reflexão e revisão de 

políticas, programas e projetos que favoreçam os processos de gestão em todas as 

instâncias da FAMA. 

 

3.6 Política para a Responsabilidade Social 

Para que se compreenda a grande responsabilidade social e de inclusão da 

FAMA – Faculdade Aldete Maria Alves, pela capacitação de trabalhadores e pela 

formação de profissionais qualificados para a atuação no mercado da microrregião de 

Frutal na qual é a área de atuação da mesma, é oportuno apresentar, sinteticamente, uma 

caracterização desta região, que tem como predominância a atividade agropecuária, em 

especial a pecuária leiteira e a pecuária de corte, mas apresentando uma forte tendência 

de migração para a cultura da cana-de-açúcar.  

Além da cultura da cana-de-açúcar a região se caracteriza também pelo plantio 

da soja, algodão, milho, sorgo, abacaxi e frutas em geral. A região por mesclar grandes 

e pequenas propriedades, desenvolve grande tendência a agroindústria com a produção 

de frutas e derivados do leite para o mercado local e exportação. Por ter grande 

extensões de áreas cobertas pelas águas do Rio Grande e Rio Paranaíba, existe uma 

tendência para o turismo em algumas cidades, já que a exploração de hotéis fazendas, 

pesqueiros e condomínios destinados a construção de ranchos é bastante visível nesta 

região. Por estar em uma posição privilegiada com uma grande bacia hidrográfica, tem 

atraído estudos para a implantação de um porto intermodal no município de Iturama que 

servirá como apoio logístico para o escoamento de parte da produção de 4 Estados 

(Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo). 

Dado esse panorama, verifica-se a grande demanda educacional que se apresenta 

a FAMA para o desenvolvimento desta parte do Estado, sobretudo em termos de 

educação profissional e tecnológica. Sua função social, como instituição de ensino 

superior, alarga-se na medida em que atualmente exige-se das pessoas formação ao 

longo da vida, o que implica o desenvolvimento de competências geradoras da 

capacidade de percepção e expressão na qual o cidadão/profissional precisa estar não só 
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atualizado em sua área específica como também em relação ao que está acontecendo em 

seu entorno. Essa concepção de educação inclusiva pressupõe o comportamento crítico 

e criativo, audacioso e desencadeador de ações voltadas à solução de impasses e 

problemas do cotidiano.  

 Portanto, a responsabilidade social na FAMA é um tema que deve estar presente 

nas atividades e ações empreendidas pelos docentes, discentes e técnicos 

administrativos. Deve ser considerada nos projetos pedagógicos dos cursos (PPC) de 

forma transversal, estando presente no modelo de ensino, pesquisa e extensão, de gestão 

bem como dos diferentes processos de avaliação. 

Nesse sentido, a FAMA procura sempre conscientizar, orientar e estimular 

práticas socialmente responsáveis, tais como: a disseminação de conhecimentos sobre a 

responsabilidade social, e o incentivo de ações indutoras de valores à sociedade. 

 Na perspectiva das instituições de ensino superior, a FAMA se defronta 

simultaneamente com a necessidade de qualificar seus discentes, futuros tomadores de 

decisão, contemplando as variáveis ambientais, e responsabilidade ética e social na sua 

formação, e também de internalizar as práticas mais adequadas de gestão. Na medida 

em que a Instituição evolui nessas práticas estará contribuindo para a construção de uma 

sociedade mais justa, econômica, social, ética e ambientalmente responsável.   

A responsabilidade social inclui como subtemas: a inclusão social, o meio 

ambiente, o desenvolvimento econômico e social, a memória cultural, produção artística 

e do patrimônio cultural, a educação em direitos humanos assim como das relações 

étnico-raciais e ensino da história e cultura indígena e afro-brasileira. 

 

3.6.1  Meio Ambiente  

O surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável conduz as 

organizações contemporâneas a colocar a questão ambiental como um dos pontos 

centrais na sua atuação. Nesse sentido, a FAMA vem desenvolvendo projetos, 

programas e ações que demonstram a responsabilidade ambiental da instituição.  

A FAMA envida esforços para promover as seguintes ações ligadas a impactos 

ambientais: 

• Incentivar a produção de conhecimentos sobre a problemática ambiental de 

uma forma interdisciplinar e transversal, com abordagem local e também regional; 

• Fortalecer a disseminação e intercâmbio de conhecimentos sobre 

desenvolvimento sustentável. 
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• Ampliar ações e programas que concretizem e integrem as diretrizes 

curriculares com as políticas relacionadas com a preservação do meio ambiente, 

estimulando parcerias e transferência de conhecimentos. 

 

3.6.2  Desenvolvimento econômico e social 

As diferentes formas de atividades de extensão, promovidas pelas coordenações 

de curso da FAMA, são fundamentais para ações que fomentem o desenvolvimento 

econômico e social de parcelas menos favorecidas da comunidade externa à IES. Um 

dos exemplos dessas atividades é a assessoria jurídica gratuita aos carentes, por meio do 

Escritório Modelo de Assistência Jurídica junto ao Núcleo de Práticas Jurídicas.   

Na área da educação, destacam-se as atividades referentes ao Projeto de 

Alfabetização de Jovens e Adultos, Projeto de Inclusão Digital entre outros que são 

desenvolvidos pelos alunos sob a orientação e a supervisão de seus professores. 

A FAMA foi concebida na perspectiva do trinômio ensino, pesquisa e extensão, 

e atende à comunidade local e regional.  

As políticas definidas acima perpassam diferentes dimensões. Por exemplo, em 

relação às pesquisas, a meta é fortalecê-las tanto do ponto de vista de alcance 

comunitário como quanto à repercussão social. 

 

3.6.3 Memória cultural, produção artística e do patrimônio cultural 

A FAMA tem como objetivo central de sua política de preservação à memória 

cultural, produção artística e do patrimônio cultural  desenvolver ações em favor da 

preservação do patrimônio cultural e da memória e divulgando a produção artística e 

cultural de Iturama e região. 

 

4.6.4 Relações étnico-raciais e ensino da história e cultura indígena e afro-

brasileira 

As ações decorrentes das relações étnico-raciais e do ensino da  história e cultura 

indígena e afro-brasileira devem contemplar diversos aspectos da história e da cultura 

que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, 

tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 

indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na 

formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 
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3.7 Política para os direitos humanos 

A Fama desenvolverá  programas e projetos de extensão e intervenção social na 

área dos Direitos Humanos; programas e projetos voltados para segmentos sociais e 

comunidades em situação de vulnerabilidade social, visando a reinserção educacional e 

laboral, emancipação social, acesso às políticas sociais públicas, bem como acesso à 

Justiça e aos Direitos Humanos; todos voltados para a promoção e proteção da 

dignidade humana. Com esse intuito, a Fama implantará programas/projetos/ações de 

extensão sendo:  

• Com o Centro de Referência em Assistência Social - CRAS 

As principais ações a serem desenvolvidas em parceria serão as de auxílio na 

resolução de demandas contra Abuso e Exploração de Crianças e Adolescente, ocasião 

que serão realizadas campanhas de informação, capacitação/formação em Direitos 

Humanos. 

• Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI 

Serão previstas mobilizações, prestando informação, capacitação/formação em 

Direitos Humanos em todas as jornadas a serem previstas para o PETI. 

• Programa de Referência da Mulher 

As principais ações a serem desenvolvidas estarão contidas na Campanha contra 

a violência contra a Mulher prestando informações e capacitação/formação em Direitos 

Humanos. 

• Programa de sensibilização da Sociedade Civil para a Luta Contra a Violência 

à Pessoa Idosa 

Prestação de serviços e orientação psicossocial a idosos. 

• Projeto Homofobia nas Escolas 

Serão promovidas por este Projeto, palestras e oficinas nas escolas municipais, a 

primeira etapa será com os alunos e a segunda etapa ocorrerá com professores da 

instituição, com data a confirmar. 

• Educação em Direitos Humanos 

Oficinas de Direitos Humanos para a Comunidade, com a Formação Continuada 

de Educadoras e Educadores nas temáticas relativas às identidades de gêneros e sexuais. 

 

3.8 Política de comunicação interna e externa 
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A comunicação interna e externa requer transparência e diretrizes específicas, 

visando consolidar a marca institucional na região e no setor educacional, bem como 

valorizar os cursos, programas e atividades gerando respeito, credibilidade e relevância 

junto à sociedade e ao mercado de trabalho. 

O portal institucional na internet reunirá as informações sobre os serviços 

educacionais prestados, bem como disponibilizará à comunidade acadêmica o 

autoatendimento, facilitando a interação com os sistemas acadêmicos e de controle 

administrativos da Instituição. 

Este processo contará ainda com a Ouvidoria terá como objetivo principal a 

integração entre a comunidade acadêmica, sociedade e a Instituição, por meio de um 

canal de comunicação direcionado para dar soluções imediatas e conciliadoras e ao 

mesmo tempo como fonte de informações sobre a Instituição, cursos, programas e 

serviços ofertados. 

Neste sentido o processo de comunicação interna e externa abrangerá as 

seguintes diretrizes: 

• Promoção da comunicação com a sociedade, mantendo coerência com as ações 

constantes nos documentos oficiais e de gestão. 

• Ações de comunicação que promovam a interação institucional que valorizem 

a prática da responsabilidade social e da cidadania, a oferta de serviços educacionais 

sintonizados com as necessidades regionais. 

• Adoção de procedimentos de comunicação alinhando todos os setores e áreas, 

atendendo a comunidade por meio da socialização dos conhecimentos construídos, 

utilizando recursos como cursos, capacitações, atendimentos, eventos entre outros. 

• Planejamento da comunicação mediante a escolha adequadadas ferramentas 

que melhor se adaptem aos objetivos de cada processo de comunicação, em 

• Sala de aula, no desenvolvimento das atividades extraclasse, no atendimento 

docente e discente e na atuação dos órgãos de apoio. 

• Utilização de forma proativa dos canais de comunicação como o site 

institucional, as redes sociais, as rádios locais, os carros de som, as mídias impressas e 

digitais, outdoor, e-mail entre outros. 

• Alinhamento junto aos colaboradores quanto às orientações e procedimentos 

definidos em normas, regulamentos, portarias direcionados por e-mails, cartazes, 

intranet, quadros de avisos e outras ferramentas conforme a necessidade detectada. 
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• Atualização continuada e divulgação das informações contidas nos documentos 

institucionais (regulamento da ouvidoria, manual do aluno, atas de reuniões, 

ordenamentos institucionais). 

 

3.9 Política para manutenção e guarda do acervo acadêmico 

 O Acervo Acadêmico será composto de documentos e informações definidos no 

Código e na Tabela constantes na portaria MEC n° 1.224, de 18 de dezembro de 2013, 

devendo a FAMA obedecer a prazos de guarda, destinações finais e observações 

previstos nessa Portaria. 

Vencido o prazo de guardada Fase Corrente, o documento em Fase 

Intermediária, cuja destinação, prevista na portaria MEC n° 1.224, de 18 de dezembro e 

2013, seja a eliminação, a FAMA poderá substituir o respectivo documento físico do 

Acervo Acadêmico por documento devidamente microfilmado, observadas as 

disposições, no que couber, da Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968, e do Decreto nº 

1.799, de 30 janeiro de 1996. 

Para os efeitos desta Política, todas as atualizações do Código de Classificação 

de Documentos de Arquivo Relativos às Atividades-fim das Instituições Federais de 

Ensino Superior e da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos de 

Arquivo Relativos às Atividades-fim das Instituições Federais de Ensino Superior, que 

constarem no sítio do Sistema de Gestão de Documentos de Arquivo - SIGA, da 

administração pública federal, substituirão automaticamente a versão constante da 

PORTARIA MEC N° 1.224, de 18 de dezembro de 2013. 

A FAMA deve manter permanentemente organizado e em condições adequadas 

de conservação, fácil acesso e pronta consulta todo o Acervo Acadêmico sob sua 

guarda. 

O Acervo Acadêmico poderá ser consultado a qualquer tempo pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA). 

O Acervo Acadêmico poderá ser averiguado a qualquer tempo pelos órgãos e 

agentes públicos atuantes para fins de regulação, avaliação e supervisão. Estará sujeita à 

avaliação institucional a adequada observância às normas previstas na PORTARIA 

MEC N° 1.224, de 18 de dezembro de 2013. 

A FAMA pertencente ao sistema federal de ensino deverá manter atualizado no 

Ministério da Educação, o nome completo e número de Cadastro de Pessoas Físicas 
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(CPF) do responsável pela guarda e conservação do Acervo Acadêmico, designado 

"Depositário do Acervo Acadêmico" (DAA) da Instituição. 

A manutenção e guarda de Acervo Acadêmico não condizente com os prazos de 

guarda, destinações finais e observações conforme PORTARIA MEC N° 1.224, de 18 

de dezembro de 2013 poderá ser caracterizada como irregularidade administrativa, sem 

prejuízo dos efeitos da legislação civil e penal. 

O representante legal da FAMA, a Mantenedora, o Depositário do Acervo 

Acadêmico e os Depositários do Acervo Acadêmico precedentes são solidariamente 

responsáveis pela manutenção e guarda do Acervo Acadêmico. 

 

3.10  Políticas de inclusão social 

O conceito de inclusão social está basicamente relacionado ao acesso de todos 

aos benefícios oferecidos pela sociedade, tendo como fundamento o respeito às 

diferenças, o exercício da cidadania e a dignidade humana. Refere-se, portanto, às 

questões de igualdade de acesso a bens culturais, tecnologias, informações e serviços, 

bem como a valorização das expressões culturais, as escolhas religiosas, a diversidade 

racial e a orientação sexual, sendo o princípio do respeito à diversidade o que mais  

atende a questão da inclusão social. 

O Brasil, um país indígena, colonizado por europeus, formado pela mão de obra 

negra escrava, apresenta uma ampla riqueza cultural e encontra-se em desenvolvimento, 

porém ainda apresenta grande número de pessoas sem acesso a um dos requisitos 

básicos para o desenvolvimento econômico, a educação. 

Neste sentido, a Fama entende que no âmbito de sua atuação, o processo de 

inclusão social requer Diretrizes Políticas, quais sejam: 

• Desenvolvimento de facilitadores para acesso a programa de financiamento 

para estudantes com baixo poder aquisitivo. 

• Realização de eventos, debates, discussões e pesquisas identificando causas 

sociais relevantes, integrando o valor das ações de inclusão social aos objetivos da 

instituição. 

• Difusão e troca de informações sobre as formas de viabilização de ações  entre 

a comunidade acadêmica, o setor produtivo regional e a sociedade. 

• Desenvolvimento de projetos voltados para os grupos da terceira idade, 

alfabetização solidária, educação ambiental entre outros. 
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• Atenção e apoio didático-pedagógico, participação em eventos, criação de 

bolsas, desenvolvimento de pesquisas e incentivos à publicações relacionadas à inclusão 

social. 

• Realização de programa de nivelamento, apoio psicopedagógico e incentivo à 

iniciação científica, tendo como meta a inclusão social. 

• Levantamento de dados sociais regionais em parceria com a comunidade e 

organizações empresariais do terceiro setor. 

• Contínuo apoio a programas de valorização da diversidade, de ações de 

voluntariado e medidas socioeducativas. 

 

3.11 Políticas para as interfaces sociais 

As diferenças culturais, sociais, raciais, religiosas, econômicas e outras que 

garantem a diversidade têm sofrido alterações significativas ao passo que a tecnologia e 

o acesso à informação tem se desenvolvido, modificando a vida do homem, e a forma 

como conhecemos, aprendemos, entendemos o mundo e a nós mesmos tem se 

transformado. 

O conhecimento, sua evolução e geração tem se modificado, o processo pelo 

qual o homem tece novos saberes e os dissemina, também. O aceleramento das formas 

de acesso da informação em todos os níveis não pode ser ignorado. 

A educação e as instituições de ensino se deparam com uma diversidade muito 

mais complexa e em constante transformação. A articulação entre o atendimento das 

interfaces sociais deve estar voltada para assegurar a integração do aluno com a 

comunidade em geral. 

As Diretrizes Políticas para as interfaces sociais da Instituição estão alicerçadas 

nos parâmetros orientadores da legislação vigente, como o que está estabelecido na Lei  

nº 9.394/96, Art. 43, inciso VI: “estimular o conhecimento dos problemas do mundo 

presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de parceria” e no atendimento das 

necessidades de sua comunidade acadêmica. 

A Instituição pretende formar e estabelecer relações de parcerias com a 

comunidade e com o entorno, com outras instituições de ensino e pesquisa (públicas ou 

privadas), e também como o setor produtivo. 

As Diretrizes Políticas para as interfaces sociais estão assim apresentadas: 
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• Consolidação da imagem institucional da FAMA associada à sua relação com a 

sociedade. 

• Estabelecimento de parcerias para implantação de projetos que viabilizem a 

capacitação técnica e prática, o aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano. 

• Integração com agências de fomento para a realização de ações que viabilizem 

as interfaces sociais junto à sociedade em geral. 

• Divulgação junto às entidades externas e comunidade acadêmica e comunidade 

em geral sobre as atividades voltadas às interfaces sociais realizadas pela Instituição. 

• Desenvolvimento de alianças estratégicas, estabelecimento de parcerias que 

atendam aos problemas econômicos, políticos e socioculturais da cidade de Iturama e 

região. 

Esse conjunto de diretrizes tem como principal objetivo, desenvolver uma 

política institucional voltada para a interação do aluno com a comunidade, articulando 

interfaces da vida pessoal e no trabalho com organizações não educacionais. 

 

3.12  Política para infraestrutura 

As instalações físicas foram pensadas para atender a todos os requisitos 

necessários para a realização das atividades de ensino, iniciação científica e extensão 

que a Instituição oferecerá. A projeção da infraestrutura considera as orientações das 

normas arquitetônicas e atende a questões de acessibilidade, conforto e segurança 

necessários para que o corpo social possa realizar todas as atividades acadêmicas 

previstas nos projetos pedagógicos dos cursos. 

As instalações direcionadas às atividades de ensino e iniciação científica estão 

adequadas para esse fim e todos os ambientes contam com sistema de segurança, 

iluminação, ventilação, equipamentos e mobiliários adequados. 

A política da infraestrutura também prevê o acompanhamento, manutenção e 

conservação das condições das instalações para assegurar que os alunos, docentes e 

demais funcionários terão a todo o tempo condições de desempenharem suas funções. 

A Instituição entende que é necessário o planejamento adequado dos ambientes 

para desenvolvimento das atividades de ensino, iniciação científica e extensão, bem 

como o atendimento aos requisitos básicos mínimos de conforto quanto à iluminação, 

ventilação, climatização, acústica, segurança, recursos e equipamentos para garantir a 

manutenção, conservação e reposição. 
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O estabelecimento de cronograma de verificação prévia dos ambientes, as 

instalações e equipamentos visando antecipar consertos, reparos e manutenção 

previamente sem prejuízo das atividades acadêmicas estabelecidas no calendário 

acadêmico. 

Da mesma forma, o planejamento da expansão física da infraestrutura ocorrerá 

de acordo com a expansão dos cursos, permitindo atender às necessidades de salas de 

aula, gabinetes para docentes, coordenações, laboratórios e biblioteca. A avaliação 

periódica dos ambientes internos e externos com vistas a adequar, quanto for o caso, as 

instalações para melhor atender às necessidades da comunidade acadêmica. 

  

3.13 Política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do Espectro 

Autista 

A Lei n. 12.764 institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 

com Transtorno do Espectro Autista, a qual deve ser atendida em sua totalidade na 

Fama. 

Capítulo I – Da Caracterização 

Art 1o. Conforme o disposto na Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012, é 

considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome 

clínica caracterizada da seguinte forma: 

 deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação 

sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal 

usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em 

desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; 

 padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, 

manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por 

comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de 

comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. 

Parágrafo único. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada 

pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 

Capítulo II – Das Diretrizes 

Art. 2o. São diretrizes desta Política de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista: 

- a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no 

atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista; 



37 

 

- a participação da comunidade junto a IES, na formulação de políticas voltadas 

para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua 

implantação, acompanhamento e avaliação; 

- o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado 

de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as disposições da Lei no 

8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

- o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no 

atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e 

responsáveis; 

- o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos epidemiológicos 

tendentes a dimensionar a magnitude e as características do problema relativo ao 

transtorno do espectro autista na IES, na região e no País. 

Capítulo III – Dos Direitos 

Art. 3o.  São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, na IES: 

- a tratamento digno, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da 

personalidade e a segurança; 

- a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; 

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno 

do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino, terá direito a acompanhante 

especializado. 

Art. 4o. A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a 

tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade e nem sofrerá 

discriminação por motivo da deficiência. 

Capítulo IV – Das Disposições Finais 

Art. 5o. A IES não poderá recusar a matrícula de aluno com transtorno do 

espectro autista, ou qualquer outro tipo de deficiência. 

 

3.14 Política de Curricularização da Extensão   

 

3.14.1 Aspectos iniciais - Atividades complementares, de Extensão e 

Curricularização da Extensão: diferenças e semelhanças 

Além da pesquisa e do ensino, as IES devem diversificar suas práticas de 

aprendizagem. Entre elas, destacam-se: as atividades complementares de ensino, 

pesquisa e extensão. 
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São práticas acadêmicas que têm por objetivo diversificar o processo de ensino- 

aprendizagem, propiciando vivências significativas por meio da participação do 

estudante em espaços de formação social, humana e cultural: articulando teoria e 

prática, contribuindo, assim, para sua formação profissional e cidadã ampla, bem como 

a compreensão ampla dos processos históricos culturais e sociais. 

Elas consistem em Atividades Esportivas, de iniciação, tecnológica e de 

formação profissional; atividades associativas de cunho comunitário e de interesse 

coletivo. Participação como ouvinte de atividades de extensão. Essas atividades podem 

ser realizadas na própria FAMA, e em outras instituições de ensino superior, em 

organizações públicas e/ou privadas, conforme planejamento e/ou acompanhamento da 

Coordenação de Curso. 

As atividades complementares são de natureza de ensino, pesquisa e extensão.  

 São atividades complementares desenvolvidas com protagonismo estudantil na 

diversidade de articulações entre a instituição que estuda e a sociedade. 

Essas atividades podem ter natureza esportivas, cultural, científico, laboral, de iniciação, 

tecnológica e de formação profissional; atividades associativas de cunho comunitário e 

de interesse coletivo. Nelas, o discente deve ter participação como facilitador de 

atividades de extensão. 

Os estudantes podem realizar essas atividades na própria FAMA, e em outras 

instituições de ensino superior, em organizações públicas e/ou privadas, conforme 

planejamento e/ou acompanhamento da Coordenação de Curso. 

A grande diferença entre as atividades de extensão e as atividades 

complementares é que nas primeiras, os discentes devem atuar como membros proativos 

de ações de extensão e em projetos de Extensão, Arte e Cultura da FAMA, na condição 

de bolsistas remunerado ou voluntário e/ou coloboradores em Projetos. 

Alguns pontos trazidos pela nova legislação, Resolução N° 07/2018 do CNE. 

Conforme Art. 7o: “São consideradas atividades de extensão as intervenções que 

envolvam diretamente as comunidades externas às instituições de ensino superior e que 

estejam vinculadas à formação do estudante, nos termos desta Resolução, e conforme 

normas institucionais próprias. ” 

Podem ser: 

• programas; 
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• projetos; 

• cursos; 

• eventos; 

• prestação de serviços 

A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar educativo, cultural, 

científico e político que promove a interação transformadora entre universidade e outros 

setores da sociedade (FORPROEX, 2012, p. 42) 

A curricularização da extensão é um processo pelo qual as atividades 

extensionistas desenvolvidas pelos alunos são alinhadas aos Projetos Político 

Pedagógicos (PPCs) dos Cursos e são creditadas durante todo o período curricular. A 

implementação deste processo se dará de formas distintas, assim como serão 

diversificadas as possibilidades de atuação dos estudantes em atividades 

curricularizadas, tais como as previstas nas atividades de extensão já conhecidas pela 

comunidade interna da FAMA. 

Como estabelece a Resolução CNE/CES N° 7, de 18 de dezembro de 2018, as 

atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da 

carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte 

da matriz curricular dos cursos até dezembro de 2022 (Parecer CNE N°498/2020, 

06/08/2020) 

Nos PPCs dos cursos deve ser inserida na matriz curricular um campo para 

Atividade Curricular de Extensão ACE (carga horária mínima de 10% da carga do 

curso), que terá como objetivo a contabilização da carga horária extensionista realizada 

nos cursos, e orientar os/as discentes sobre como cumprir esta carga horária ressaltando 

o valor das atividades de extensão na sua formação. 

Os colegiados dos cursos deverão elaborar um planejamento contínuo de gestão e 

controle das ofertas de ações, projetos de extensão e programas das disciplinas. 

 

3.14.2. Vantagens da curricularização da Extensão 

Com a curricularização da extensão, os cursos deverão ter em seus PPCs uma ou    

mais modalidades de atividades curricularizadas, isso permitirá que: 

a) mais estudantes tenham oportunidade de realizar atividades extensionistas; 

b) os estudantes possam se matricular ou se inscrever em diferentes modalidades de 

extensão, independente da área que estudam; 
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c) a matriz curricular do curso de graduação já preveja atividades extensionistas que 

complementem o Ensino e a Pesquisa; 

d) a formação do discente será mais rica e diversificada, dado a possibilidade de 

interdisciplinaridade; 

e) haja um estímulo contínuo do protagonismo do discente; 

f) a integração da comunidade interna da FAMA com a comunidade externa: 

municipais, estaduais e dos países parceiros da FAMA. 

g) que a extensão seja executada em espaços físicos e virtuais para o alcance desse 

diálogo; 

h) contemple as especificidades do corpo discente, em especial os discentes 

trabalhadores, gestantes e pessoas com deficiência; 

i) contemple a diversidade etnico-racial, de gênero, sexualidade e de classe. 

 

3.14.3 A curricularização da Extensão na FAMA 

A curricularização da extensão traz à tona a indissociabilidade do ensino, da 

pesquisa e da extensão na faculdade, materializando os caminhos pelos quais os 

diferentes currículos da FAMA possibilitarão a conexão entre a instituição e a 

sociedade. Por um lado, a curricularização tem como princípio realçar o papel social da 

faculdade, assim como dirimir as fronteiras entre a relevância social do ensino, da 

pesquisa e do fazer extensionista construídos entre o público interno da instituição e a 

comunidade. 

A curricularização deve permitir a permeabilidade dos saberes produzidos fora e 

dentro do contexto acadêmico numa perspectiva dialógica, garantido espaço para 

atuação da sociedade na FAMA, e da faculdade na sociedade. Além disso, ela visa 

trazer à tona o papel fundamental da extensão nos processos educativos 

responsabilizando as unidades acadêmicas e instituições à criarem e fomentarem ações 

de extensão ligadas aos seus currículos. 

 

3.14.4. Pilares da Proposta de Curricularização de Extensão na Fama 

a) Transdisciplinaridade 

A FAMA deve contemplar nos currículos de seus cursos ações extensionistas que 

tenham como princípio a interlocução de saberes provenientes de diferentes cursos de 

graduação, permitindo que os estudantes possam criar conhecimentos transdisciplinares. 
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b) Protagonismo Estudantil 

A FAMA deve contemplar nos currículos de seus cursos ações extensionistas que 

tenham como princípio o protagonismo dos estudantes, permitindo que estes possam 

desenvolver a autonomia, criatividade e interlocução entre a sociedade e a faculdade. 

 

c) Protagonismo das Comunidades 

A FAMA deve contemplar nos currículos de seus cursos ações extensionistas dedicadas 

a criar conexões entre estudantes com as comunidades interiorizadas, vulneráveis e 

periféricas que circundam o campus da FAMA, de modo que sejam construídos  saberes 

dialógicos atendendo às demandas dessas comunidades. 

 

d) Diversidade 

A FAMA deve contemplar nos currículos de seus cursos ações extensionistas que 

incluam a diversidade do corpo discente, em especial os discentes trabalhadores, 

gestantes e pessoas com deficiência e a diversidade étnico-racial, de gênero, sexualidade 

e de classe. 

 

3.14.5 Recomendações às Coordenações dos Cursos e Colegiados 

A curricularização da extensão curricular deve ser diversificada e poderá ser 

realizada por: carga horárias em disciplinas com carga de extensão especificada, 

disciplinas específicas para a realização de ações extensionistas e participação em ações 

de extensão e certificações de atividades externas de outras IES. Deste modo, é 

necessário: 

Avaliar as propostas aprovadas pelo Núcleo Docente Estruturante e Colegiado 

de curso considerando as especificidades dos cursos, tais como carga horária, período 

das aulas, natureza das disciplinas e adaptar ao PPC do curso; 

Escolher pelo menos uma entre as propostas e implementar ao PPC do curso, podendo 

escolher mais de uma, quantas o colegiado de curso e Núcleo Docente Estruturante 

acharem relevantes; 

Ao implementar, os coordenadores e colegiados devem observar as condições 

técnicas que são exigidas para registro e avaliação dessas propostas: 

 Antes de propor as atividades curricularizadas, os cursos devem pesquisar sobre 

os grupos e comunidades com os quais podem firmar parcerias e conhecer 

diferentes formas de atuação dos cursos na sociedade e propor novas formas.  
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3.14.6 Modalidades de Curricularização da Extensão na FAMA  

 

MODALIDADE A. Criação de carga horária de extensão em componentes de ensino já 

existentes, através do cadastro de atividades (ações pontuais ou vinculadas a projetos), 

denominadas de disciplinas mistas. 

 

MODALIDADE B. Criação de programa de extensão na matriz curricular; 

 

MODALIDADE C. Participação nas ações, programas, projetos de extensão já 

existentes e/ou propostas pelo curso, e mais possíveis participações em ações de 

extensão de outras universidades;  

 

3.14.6.1 Modalidade A: Criação de carga horária de extensão em componentes de 

ensino já existentes 

Descrição: Nesta opção, pode-se incluir as atividades extensionistas como uma carga 

horária extra ou subdivisão da carga horária já vigente em disciplinas elegíveis, cuja 

participação discente seja protagonista na produção de conhecimento em colaboração 

com a sociedade. Nessa modalidade essa atividade extensionista pode estar 

condicionada a um projeto já existente coordenado pelo professor da disciplina ou ser 

uma ação pontual desenvolvida em consonância com o plano de ensino da disciplina. O 

papel do professor nessa modalidade é de orientar, registrar e avaliar a atividades 

realizadas pelos discentes. 

Carga horária docente: será computada carga horária de ensino e de extensão, 

separadamente. 

Carga horária discente: será computada carga horária de ensino e de extensão, 

separadamente. 

Metodologia de avaliação de participação e da atividade curricularizada: os cursos 

devem propor metodologias avaliativas de acordo com a atividade extensionista a ser 

desenvolvida. 

 

3.14.6.2 Modalidade B: Criação de programa de extensão na matriz curricular 

Descrição: A matriz curricular poderá explicitar um programa de extensão, coordenado 

por um docente, que deverá organizar diferentes atividades extensionistas 
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curricularizadas, cada atividade será orientada por um professor. Esse programa deve 

permitir a produção de conhecimento transdisciplinar por parte do corpo estudantil e 

sociedade. Cada atividade teria uma carga horária definida, que deverá ser 

supervisionada pelos professores dessas atividades, que avaliarão a participação e a 

execução dessas atividades e deverão informar esses dados ao coordenador do programa 

de extensão. 

Carga horária docente: os professores que se responsabilizarem pelas atividades 

extensionistas curricularizadas terão computadas somente a carga de extensão. 

Carga horária discente: será computada a carga horária de extensão. 

Metodologia de avaliação de participação e da atividade curricularizada: definidas pelos 

proponentes responsáveis pelas atividades. 

 

3.14.6.3 Modalidade C: Participação em ações de extensão   diversas 

Descrição: Atuação em atividades de extensão como programas, projetos, cursos de 

extensão e eventos, coordenados por docentes, ou em outras instituições desde que o/a 

discente esteja na condição protagonista, isto é: para eventos, a atuação deverá ser na 

organização ou na realização do evento. Para cursos, a atuação deve ser na organização 

ou ministrando aula. Em projetos e programas a atuação deverá ser na condição de 

bolsista, voluntário ou membro colaborador. 

Carga horária docente: os professores que se responsabilizarem pelas atividades 

extensionistas terão computadas como carga horária de extensão. 

Carga horária discente: será computada a carga horária de extensão. 

Metodologia de avaliação de participação e da atividade curricularizada: definidas 

pelos coordenadores dos projetos e ações registrados. 

  

3.14.7 Fluxograma 

a) ALTERAÇÃO DO PPC > NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE E > 

COLEGIADO DE CURSO> 

• Determinação dos 10% da carga horária do curso destinados à carga horária 

de extensão curricular; 

• Inserir na matriz curricular do curso a seguinte componente obrigatória: 

ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO (ACE), com carga horária 

igual ao valor determinado no item anterior. 

• Inserir no PPC as modalidades de curricularização da extensão que foram adotadas. 
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b) APROVAÇÃO DO PPC NAS INSTÂNICAS CONSULTIVAS E 

DELIBERATIVAS: NDE, Colegiado de Curso e CONSEPE 

c) CADASTRO DO  CURRÍCULO                 NO TOTVS 

 Criar no TOTVS o(s) componente(s) curricular(es) relacionados às 

atividades curriculares de extensão (ACE) e matricular todos os alunos na 

ACE. 

 A ACE será integralizada no histórico do aluno a medida que a carga horária 

de extensão for sendo realizadas por via das modalidades implementadas e 

decididas pelo colegiado do curso. 

 

 

4 PROGRAMAS E PARCERIAS 

 

4.1 Relações e parcerias com a comunidade 

A Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA, cumprindo com a sua política de 

responsabilidade social no que tange à inclusão social, á preservação ambiental e ao 

desenvolvimento econômico e social de Iturama e região mantém os seguintes 

programas: 

 

a) Programa Alfabetização Solidária 

A Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA, sensibilizada com o índice de 

analfabetismo em nossa região e sentindo a necessidade de uma mobilização para 

minimizar este índice, e ainda tentando conscientizar seu corpo docente e discente na 

ação de solidariedade e voluntariado, desenvolve ações extensionistas objetivando a 

alfabetização de jovens e adultos. 

 

b) Programa de Inclusão digital 

Com a proposta de contribuir para o processo de inclusão digital de forma 

integradora, envolvendo a construção do conhecimento e o desenvolvimento da pessoa, 

o programa de Inclusão Digital procura integrar comunidades, incrementar renda, 

oportunizar novas colocações no mercado de trabalho, dinamizar o acesso a 

informações e conhecimentos capazes de ampliar os horizontes das pessoas.  
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c) Programa de preservação e defesa do Meio Ambiente 

O programa de Meio Ambiente da FAMA tem como objetivo desenvolver ações 

que visem a conscientização da importância da preservação ambiental, bem como a 

racionalização de recursos com vista a sustentabilidade ambiental. 

 

d) Programa de Preservação e divulgação da memória e do patrimônio cultural 

O objetivo do Programa de Preservação e divulgação da memória e do 

patrimônio cultural é viabilizar ações em favor da preservação do patrimônio cultural e 

da memória de Iturama e região.  

 

e) Programa de educação em Direitos Humanos 

O programa de educação em Direitos Humanos tem como objetivo uso de 

concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e em seus processos 

de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de 

direitos e de responsabilidades individuais e coletivas.  

 

f) Programa de valorização e preservação da cultura indígena e afro-brasileira 

O Programa de valorização e preservação da cultura indígena e afro-brasileira 

tem como objetivo o desenvolvimento de ações decorrentes da história e cultura 

indígena e afro-brasileira devem contemplar diversos aspectos da história e da cultura 

que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, 

tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos 

indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na 

formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 

econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

 

g) Programa Inscrição solidária 

O programa Inscrição Solidária tem como objetivo arrecadar roupas, brinquedos, 

livros e alimentos para a população menos favorecida. Em todos os eventos promovidos 

pela FAMA são realizadas campanhas assistenciais envolvendo toda a comunidade 

acadêmica, e o resultado é destinado a instituições de assistência social. 

 

h) Programa Faculdade da Melhor Idade 
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O programa Faculdade da melhor Idade tem como objetivo a promoção de 

cursos, palestras e eventos para a 3º idade. 

 

4.2 Cooperação e parcerias com instituições e empresas  

As parcerias da Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA caracterizam a intenção 

de se realizar ações de interesses comuns.  

Além disso, as parcerias configuram-se como possibilidade de estágios 

curriculares e extracurriculares (inclusive remunerado) aos discentes, assim como 

viabilizam  ações de pesquisa e extensão. 

Nesse contexto, apresenta-se a lista dos parceiros da Faculdade Aldete Maria 

Alves – FAMA: 

 

ORGANIZAÇÕES 

BB - BANCO DO BRASIL S/A – AG. ITURAMA 

BANCO SANTANDER – AG. ITURAMA 

BANCO HSBC – AG. ITURAMA 

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDIRAMA 

SINDICATO RURAL DE ITURAMA 

ACITU - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ITURAMA 

USINA CORURIPE SA – AÇUCAR E ALCOOL 

CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA – MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DE MINAS – MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE – MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA DO OESTE – MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNEIRINHO – MG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANSICO DE SALES 

CIEE – CONVÊNIO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 

FRIBOI – FRIGORÍFICO 

CONSTRUTORA VIATERRA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 

DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA 

TV CIDADE – ITURAMA 

RÁDIO CLUBE FM DE ITURAMA 

RÁDIO PONTAL AM DE ITURAMA 

HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA 

SANTA CASA DE UNIÃO DE MINAS 

COLÉGIO TÉCNICO AGRÍCOLA DE ITURAMA 

JORNAL O PATRIOTA 

JORNAL O PONTAL 

 

5 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS DO CURSO 

  O contexto atual econômico solicita especial atenção à formação do profissional 

Administrador, pois se configura como período de profundas mudanças nas empresas, fruto 

da rapidez do desenvolvimento tecnológico no mundo. Considera-se, praticamente, a 

obsolescência programada a cada seis meses com o surgimento de novas tecnologias, em 

versões cada vez mais sofisticadas e avançadas. Como consequência deste processo de 

transformação tecnológica e influência nas organizações, os modelos de gestão vêm sendo 

repensados constantemente.  

Desta forma, faz-se necessário definir claramente as diretrizes organizacionais, 

missão, visão e valores e objetivos do curso de Administração da FAMA, como forma 

estratégica e norteadora de compreensão da razão de ser, onde pretende chegar e como 

alcançar a melhoria contínua do processo educativo.  

 

5.1 Missão do Curso de Administração da FAMA 

  Proporcionar aos estudantes do curso de Administração da FAMA uma formação 

que lhes permita ter uma visão empreendedora e sistêmica do funcionamento das diversas 

organizações para contribuir com a melhoria da sociedade de forma ética e responsável 

social e ambientalmente. 

 

5.2 Visão do Curso de Administração da FAMA 

  Consolidar-se como referência na formação de Administradores, promovendo a 

busca contínua da excelência na formação técnica, científica, humanista e empreendedora. 
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5.3 Valores do Curso de Administração da FAMA 

 Os valores caminham com o desenvolvimento educacional, apoiados na ética, visão de 

futuro e profissionalismo. 

 Gestão democrática e participativa, focada no trabalho em equipe. 

 Comprometimento com a educação como geradora de mudanças sociais. 

 Sintonia com a realidade das empresas e o dinamismo do mercado. 

 Qualidade e responsabilidade em todas as nossas ações. 

 Seriedade e ética em todas as nossas relações. 

 Meritocracia. 

 

55..44  OObbjjeettiivvoo  GGeerraall  ddoo  CCuurrssoo  de Administração da FAMA  

  

  O curso de Administração da Faculdade Aldete Maria Alves tem como 

objetivo a formar profissionais com capacidade de compreender o meio social, político, 

econômico e cultural em que se encontram inseridos, bem como a formação técnica, 

científica e empreendedora que o habilite a conhecer e intervir no campo da 

administração das organizações de forma ética, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável da região e a melhoria da qualidade de vida e bem estar da comunidade. 

 

 

55..55  OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss  ddoo  CCuurrssoo    

  

 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; 

 Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, 

inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais; 

 Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e 

função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;  

 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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 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; 

 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; 

 Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em 

organizações;  

 Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, pareceres 

e perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais. 

 Ter a compreensão da importância da gestão de empresas, como atividade que promove 

o desenvolvimento da economia nacional como um todo; 

 Ser capaz de estabelecer diretrizes estratégicas e processos adequados de decisão 

exigidos pelo processo de globalização da economia; 

 Demonstrar competitividade e competência profissional para atuar num mercado cada 

vez mais aberto e exigente; 

 Desenvolver espírito crítico, criativo, intuitivo, competitivo e empreendedorial, 

adaptável aos diferentes modelos organizacionais. 

 

 

55..66    PPeerrffiill  ddoo  EEggrreessssoo//CCoommppeettêênncciiaass  ee  HHaabbiilliiddaaddeess  

  

O universo profissional do administrador solicita-lhe especial e eclético perfil de 

habilidade pessoal com traços de percepção e postura empreendedora; capacidade de 

liderança; fortes valores éticos; visão crítica, holística, criativa, inovadora e flexível, sendo 

que sua formação profissional requer forte domínio das várias áreas da administração.  

Dessa forma, Administradores qualificados pelo curso de Administração da 

FAMA constituem recursos sociais importantes por coordenar o processo decisivo e 

fornecer condições para realização das tarefas, observando-se a legislação em vigor, as 

normas organizacionais, e os padrões preestabelecidos decorrentes das transformações 

radicais contemporâneas, como: globalização da economia, tecnologia intensiva, 

preocupação com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida, defesa do 

consumidor, ênfase no cliente, redução de hierarquia, a criação, ampliação e expansão do 

setor terciário, fruto do desenvolvimento econômico e tecnológico.  



50 

 

Todas essas premissas passaram a exigir do administrador uma formação mais aprimorada, 

que inclui, além dos conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, embasamento 

cultural e principalmente uma formação empreendedora. 

O Administrador deverá ao final do curso estar apto a:  

> Internalizar valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional; 

> Possuir habilidades para lidar com modelos de gestão inovadores e, principalmente ser 

criativo e empreendedor; 

> Possuir uma visão global e humanística que o habilite a compreender o meio social, 

político, econômico e cultural onde está inserido e a tomar decisões em um mundo cada dia 

mais diversificado e interdependente; 

> Planejar, organizar, liderar e controlar o funcionamento de qualquer tipo de organização, 

visando atingir os objetivos com o máximo de produtividade, eficiência e eficácia; 

> Determinar os princípios gerais da organização, orientar e controlar as atividades além de 

garantir a eficácia na utilização dos recursos humanos, tecnológicos, materiais e 

financeiros das organizações; 

> Atuar nas áreas de pessoas, financeira, mercadológica, produção e tecnológica, além de 

prestar serviços de assessoria e ou consultoria aos diversos tipos de empresas ou atividades 

econômicas públicas ou privadas; 

> Cuidar da análise dos programas e métodos, da admissão, recrutamento e seleção de 

pessoal, e das relações públicas internas e externas; 

> Possuir habilidades de relacionamento, capacidade de atuar em equipes 

multidisciplinares, catalisar e usar as contribuições das pessoas e dos grupos; 

> Possuir equilíbrio emocional e habilidade para administrar e tratar conflitos e confrontos; 

> Conhecer e vivenciar a organização, seus objetivos e processos de trabalho, 

possibilitando-lhe selecionar avançados métodos e técnicas administrativas que privilegiem 

a realização de projetos e atividades de melhoria e expansão acompanhando a evolução das 

variáveis do ambiente que se relacionam direta ou indiretamente, com as atividades de sua 

organização; 

> Possuir habilidades de selecionar estratégias adequadas de ação visando atender 

interesses interpessoais e institucionais; 

> Compreender a necessidade vital do contínuo aperfeiçoamento profissional. 

Enfim, deve possuir visão generalista/empreendedora da Administração nos 

diversos ramos de atividades, objetivos que o curso de Administração da Faculdade FAMA 

pretende para o bacharel em Administração que forma. 
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66  OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  CCUURRRRIICCUULLAARR  

  A organização curricular do curso de Administração atende as orientações das 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Administração (Resolução CNE/CES nº. 04 

de 13/07/2005), que possibilitam uma relativa flexibilidade em relação às transformações 

científicas e sociais e com relação à formação sintonizada com a realidade social. O 

processo educativo no curso de Administração baseia-se em alguns princípios:  

 

6.1 Articulação entre teoria e prática 

 A articulação entre teoria e prática pode ser compreendida como um princípio de 

aprendizagem que se afasta da lógica positivista de produção do conhecimento e possibilita 

que os alunos se envolvam com problemas reais, tomem contato com seus diferentes 

aspectos e influenciem nas soluções. Assim o aluno sai da simples condição de mero 

receptor de informações e passa a sujeito da produção desse conhecimento. 

Sabe-se que, toda e qualquer prática implica uma ação reflexiva, uma atividade de atuação 

consciente em que se delimitam planos de ação visando a determinados resultados. Deste 

modo, a prática constitui uma das dimensões para a produção de conhecimentos, um 

exercício através do qual o aluno poderá teorizar e analisar sob a orientação de princípios 

teóricos e metodológicos o objeto de estudo. 

O Núcleo Empreendedor de Pesquisa e Consultoria em Administração – NEPCA 

com o objetivo de disseminar a cultura de empreendedorismo entre discente, professores e 

comunidade de forma transversal e multidisciplinar, desenvolve atividades de práticas 

administrativas, pesquisas e consultorias, supervisionadas por docentes, para pequenas e 

médias empresas na área do Empreendedorismo.  

Dessa forma, o núcleo proporciona aos nossos acadêmicos um diferencial 

competitivo na medida em que contribui com crescimento profissional e pessoal dos 

nossos acadêmicos, preparando-os para o mercado de trabalho. 

 

6.2 Interdisciplinaridade 

A interdisciplinaridade é um dos princípios metodológicos que visam garantir 

uma política de ensino que permita uma real compreensão dos fenômenos científicos. 

Nesse sentido a comunicação entre os conteúdos curriculares será o modelo fundamental 

para a consolidação dessas políticas de ensino, na produção e difusão do conhecimento.  
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Considera também a necessidade de se operacionalizar a indissociabilidade das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma o curso de Administração propõe a 

contemplação de cargas horárias nas disciplinas que abordam a formação do profissional 

com visão sistêmica, exercitando o envolvimento de professores e estudantes com as 

questões locais e regionais, ligadas aos mesmos. 

A interdisciplinaridade não nega a existência das disciplinas. Ao contrário, ela 

deve ser compreendida enquanto estratégia conciliadora dos domínios próprios de cada 

área com a necessidade de alianças entre eles no sentido de complementaridade e de 

cooperação para solucionar problemas, encontrando a melhor forma de responder aos 

desafios da complexidade da sociedade contemporânea. 

A diversidade de componentes curriculares assume então a característica de 

viabilizar não apenas o projeto pedagógico do curso, mas também sua dimensão ética, 

valor fundamental na construção da autonomia do aluno capaz de saber pensar de modo 

sistemático e flexível. 

             No rol de disciplinas ofertadas pelo curso essas se apresentam numa perspectiva de 

caráter prático e visa o estudo, a pesquisa e a aplicação de conhecimentos integrados, 

voltados para o encaminhamento e a solução de questões socioeconômicas, ambientais, 

culturais, científicas e/ou tecnológicas, como por exemplo, as disciplinas de 

Empreendedorismo, Jogos de Empresas, Trabalho de Curso, Estágio Supervisionado, 

Elaboração e Administração de Projetos, Gestão Estratégica, bem como todas as atividades 

desenvolvidas pelo Núcleo Empreendedor de Pesquisa e Consultoria em Administração - 

NEPCA. 

 

6.3 Articulação entre ensino, pesquisa e extensão 

A articulação entre ensino, pesquisa e extensão que aqui se defende pressupõe 

um projeto de formação cujas atividades curriculares transcendam a tradição das 

disciplinas. A defesa da prática como parte inerente, integrante e constituinte do 

questionamento sistemático, crítico e criativo e, da pesquisa como atitude cotidiana, como 

principio cientifico e educativo, está presente na organização do Projeto Pedagógico do 

curso. 

A capacidade de contemplar o processo de produção do conhecimento por meio 

da dimensão investigativa (pesquisa) e a abertura ao meio externo à IES (extensão), 

estabelecida pelo Projeto Pedagógico de cada curso, irá oferecer uma nova referência para 
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a dinâmica na relação professor-aluno e desenhar um novo contexto para o processo de 

ensino/aprendizagem. 

Alguns projetos de pesquisa do curso foram e são desenvolvidos nas áreas de 

Empreendedorismo, Gestão, Marketing, Produção, Logística, Materiais, Gestão de 

Pessoas, Finanças, Agronegócios, Gestão Ambiental. Alguns desses projetos são 

transformados em ações extensionistas, como por exemplo, o projeto de Consultoria 

Empresarial desenvolvido junto às Micro e Pequenas Empresas de Iturama com a entrega 

de um manual explicativo. 

Outros projetos de extensão são desenvolvidos também no curso no contexto da 

Responsabilidade Social, Inclusão, Meio Ambiente, Econômico, Cultural, Direitos 

Humanos, Relações Étnicos Raciais e Cultura Indígena e Afro Brasileira.  

 

6.4 Flexibilização curricular 

 A flexibilização curricular não se esgota na ampliação da oferta de disciplinas 

eletivas nem se reduz ao aumento ou redução de carga horária de disciplinas ou de cursos, 

nem tampouco à inclusão de atividades complementares, ela se estende e se insere em toda 

a estruturação curricular, permitindo maior fluidez e dinamização na vida acadêmica.  

A flexibilização curricular poderá ser operacionalizada em diferentes níveis: 

pelo arejamento do currículo; pelo respeito à individualidade no percurso de formação; 

pela incorporação de experiências extracurriculares creditadas na formação; pela adoção de 

formas diferenciadas de organização curricular e pela flexibilização das ações didático 

pedagógicas.    

 

6.5 Curricularização da extensão 

O processo de curricularização da extensão visa atender aos documentos 

nacionais que tratam das políticas para a Educação, a exemplo do Plano Nacional de 

Educação 2014-2024, da LDB 9.394/96, das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

ensino superior e da Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, além de documentos 

norteadores das práticas pedagógicas da FAMA. 

Incorporar nos currículos a lógica da extensão apresenta-se como demanda 

necessária de atualização da matriz curricular existente do curso, garantindo que 10% (dez 

por cento) da carga horária total correspondam às ações de extensão (PNE, Meta 12.7). Na 

prática, pode-se dizer que é um espaço de diálogo e de atuação para garantir ao estudante 
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uma relação mais aberta entre os campos dos saberes e conhecimentos disciplinares com as 

questões mais amplas que norteiam a realidade social e coletiva. 

As atividades de extensão na FAMA, seguem regulamento próprio e constituem 

aportes decisivos à formação do acadêmico, seja pela ampliação do universo de referência 

que ensejam, seja pelo contato direto com as grandes questões contemporâneas. Esses 

resultados possibilitam enriquecimento da experiência discente em termos teóricos e 

metodológicos, ao mesmo tempo em que permitem a reafirmação e materialização dos 

compromissos éticos e solidários da educação pública brasileira. Como preconizado na 

Constituição de 1988 e regulamentado pelo Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 

A Extensão FAMA é a atividade que se integra à matriz curricular e à 

organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político 

educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora 

entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da 

produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a 

pesquisa. 

Estruturam a concepção e a prática das Diretrizes da Extensão na FAMA: 

I - a interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da troca de 

conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas contemporâneas 

presentes no contexto social; 

II - a formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência dos seus 

conhecimentos, que, de modo interprofissional e interdisciplinar, seja valorizada e 

integrada à matriz curricular; 

III - a produção de mudanças na própria instituição superior e nos demais setores da 

sociedade, a partir da construção e aplicação de conhecimentos, bem como por outras 

atividades acadêmicas e sociais; 

IV - a articulação entre ensino/extensão/pesquisa, ancorada em processo pedagógico único, 

interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e tecnológico. 

V - a contribuição na formação integral do estudante, estimulando sua formação como 

cidadão crítico e responsável; 

VI - o estabelecimento de diálogo construtivo e transformador com os demais setores da 

sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo a interculturalidade; 

VII - a promoção de iniciativas que expressem o compromisso social das instituições de 

ensino superior com todas as áreas, em especial, as de comunicação, cultura, direitos 

humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, e trabalho, em 
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consonância com as políticas ligadas às diretrizes para a educação ambiental, educação 

étnico-racial, direitos humanos e educação indígena; 

VIII - a promoção da reflexão ética quanto à dimensão social do ensino e da pesquisa; 

IX - o incentivo à atuação da comunidade acadêmica e técnica na contribuição ao 

enfrentamento das questões da sociedade brasileira, inclusive por meio do 

desenvolvimento econômico, social e cultural; 

X - o apoio em princípios éticos que expressem o compromisso social de cada 

estabelecimento superior de educação; 

XI - a atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados e coerentes, 

voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável, com a realidade brasileira. 

As atividades extensionistas se inserem nas seguintes modalidades: 

I - programas; 

II - projetos; 

III - cursos e oficinas; 

IV - eventos; 

V - prestação de serviços 

O presente projeto pedagógico prevê o direcionamento de 10,16% da carga 

horária do curso de Administração da FAMA para programas de extensão, aos quais 

poderão estar vinculados a projetos (conjunto de ações estruturadas, com periodicidade e 

objetivos definidos) cujas ações serão efetivadas através de atividades disciplinares 

(diagnósticos/avaliações/levantamentos, extensão tecnológica, cursos, palestras, eventos, 

produção/publicação/produtos, outros). 

Tais atividades serão propostas semestralmente, em disciplinas específicas, com 

carga horária prevista conforme a grade do curso, podendo ou não haver 

interdisciplinaridade. Neste caso, a carga horária será contabilizada entre os docentes das 

disciplinas envolvidas na ação. 

Processos avaliativos poderão ser desenvolvidos nos programas/projetos 

executados. Tais atividades serão comprovadas através do registro das mesmas no diário 

de classe da(s) disciplina(s). 

O curso também conta com atividades denominada de “Práticas de extensão 

aplicadas à Administração Empreendedora”. O objetivo principal da atividade é 

desenvolver um projeto de extensão que possa envolver um grupo discente, na prática de 

ações que tragam benefícios à comunidade, com tema relacionados ao curso, sob a 

orientação de um docente do curso.  
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A extensão estará sujeita à contínua autoavaliação crítica, voltada para o 

aperfeiçoamento de suas características essenciais de articulação com o ensino, a pesquisa 

(iniciação científica), a formação do estudante, a qualificação do docente, a relação com a 

sociedade, a participação dos parceiros e a outras dimensões acadêmicas institucionais, 

levada a efeito pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso e pela Comissão Própria 

de Avaliação (CPA). 

 

6.6 Estrutura Curricular 

O curso de graduação em Administração contempla, em sua organização 

curricular, os conteúdos que revelam inter-relações com a realidade regional, nacional e 

internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada dos diferentes 

fenômenos relacionados com a Administração, utilizando tecnologias inovadoras, que 

atendam às Diretrizes Curriculares de forma sistematizada. Para atender a formação de 

qualidade os núcleos de conteúdos apresentam-se interligados:  

I) Conteúdo de formação Básica;  

II) Conteúdo de formação profissional; e  

III) Conteúdo de formação Quantitativa e suas Tecnologias: 

IV) Conteúdos de Formação Complementar 

 

I - Conteúdo de formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, 

sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, comportamentais, 

econômicos e contábeis, bem como os relacionados com as tecnologias da comunicação e 

da informação e das ciências jurídicas. Estes conteúdos apresentam-se na matriz curricular 

por meio das seguintes disciplinas: Instituições do Direito, Introdução à Economia, 

Introdução à Contabilidade, Filosofia, Ética Profissional, Português, Comunicação 

Empresarial, Sociologia, Antropologia, Informática Aplicada, Direito Empresarial, 

Legislação Social e Previdenciária, Economia Brasileira, Estatística Aplicada, Ciência 

Política, Comportamento Organizacional, Contabilidade de Custos. Leitura e Compreensão 

de Textos em Língua Portuguesa, Prática de Leitura e Produção de Texto. Métodos e 

Técnicas de Pesquisa. 

 

II - Conteúdo de formação profissional: relacionados com as áreas específicas, 

envolvendo teorias da administração e das Organizações e a administração de recursos 

humanos, mercado e marketing, materiais, produção e logística, financeira e orçamentária, 
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sistemas de informações, planejamento estratégico e serviços. As seguintes disciplinas 

abaixo relacionadas representam o conteúdo de formação profissional: Teorias da 

Administração e das Organizações, Organização, Sistemas e Métodos, Administração de 

Recursos Materiais e Patrimoniais, Administração Mercadológica, Administração de 

Sistemas de Informação, Empreendedorismo Estratégico, Gestão Estratégica de Negócios, 

Administração Financeira, Análise de Custos, Administração da Produção, Gestão de 

Pessoas, Logística Empresarial, Orçamento Empresarial, Administração de Comunicação e 

Relacionamento com o Cliente, Administração de Operações, Análise de Investimentos, 

Jogos de Empresas, Gestão Agroindustrial, Elaboração e Administração de Projetos, 

Diagnóstico e Consultoria Empresarial, Gestão Ambiental. 

Estágio Supervisionado. Trabalho de Curso. 

 

III - Conteúdo de formação Quantitativa e suas Tecnologias: abrangendo pesquisa 

operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos e aplicação de 

tecnologias que contribuam para a definição e utilização de estratégias e procedimentos 

inerentes a administração. São representados pelas disciplinas: Estatística Aplicada, Jogos 

de Empresas, Matemática Aplicada, Matemática Financeira, Raciocínio Lógico.  

 

IV – Conteúdos de Formação Complementar ou conteúdos Optativos: os componentes 

optativos são aqueles destinados a complementar ou aprofundar o conhecimento específico 

relacionado, direta ou indiretamente, ao curso de graduação em administração. Tem caráter 

transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando, representados 

pelas disciplinas: Libras, Ética e Responsabilidade Social, Saúde Ocupacional e Qualidade 

de Vida e Introdução às Ciências Políticas, Núcleo Integrador, Tópicos Emergentes, 

Diversidade Étnico Racial.  

   

6.7 Matriz Curricular 

 

Para atender as características do dinamismo do mundo atual e às novas 

tendências de mercado apontadas pelo Núcleo Docente Estruturante, juntamente com o 

Colegiado de Curso Devido e, atendendo às alterações em legislações específicas do 

Ensino Superior, a Matriz do Curso de Administração está em constante evolução. A 

seguir, é apresentado o conjunto de disciplinas do curso a serem implantados para os 

ingressantes 2021. 
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TABELA 02 - Matriz Curricular Ingressos 2021 (Aprovada pela Resolução 

CONSEPE nº 11 de 14/09/2020 a ser adotada para alunos ingressantes a partir do 1º 

semestre de 2021)                                                                                                                                           

 
P

e
rí

o
d

o
 

DISCIPLINAS T P E EAD TOTAL 

1
º 

P
e
rí

o
d

o
 

FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO 80       80 

MATEMÁTICA APLICADA  80       80 

EMPREENDEDORISMO       40 40 

INTRODUÇÃO CONTABILIDADE 80       80 

ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL       40 40 

INTRODUÇÃO À FILOSOFIA       80 80 

                             
TOTAL  

  240 0   160 400 

2
º 

P
e
rí

o
d

o
 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 80       80 

INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIA       80 80 

SOCIOLOGIA       40 40 

ESTATÍSTICA 40       40 

MATEMÁTICA FINANCEIRA  40       40 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO       80 80 

TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO E DAS 
ORGANIZAÇÕES  

80     
  

80 

                             
TOTAL  

  240 0   200 440 

3
º 

P
e
rí

o
d

o
 

GESTÃO COM PESSOAS 60   20   80 

CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS 60   20   80 

DIREITO EMPRESARIAL       80 80 

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL       40 40 

ECONOMIA       80 80 

ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS  60   20   80 

                             
TOTAL  

  180 0 60 200 440 

4
º 

P
e
rí

o
d

o
 

DIREITO E LEGISLAÇÃO TRABALHISTA         40 40 

ECONOMIA POLÍTICA       80 80 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 60   20   80 

METODOLOGIA CIENTÍFICA       80 80 

GESTÃO POR PROCESSO 60   20   80 

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS 60   20   80 

                             
TOTAL  

  180 0 60 200 440 

5
º 

P
e
rí

o
d

o
 

ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA 53   27   80 

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 40       40 
GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

      80 80 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS 60   20   80 

ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO 60   20   80 

DIVERSIDADE ÉTNICO RACIAL, GÊNERO E DIREITOS HUMANOS        40 40 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR       40 40 

                             
TOTAL  

  213 0 67 160 440 

6
º 

P
e rí o
d o
 

LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS 25   15   40 
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GESTÃO DE OPERAÇÕES PRODUTIVAS 60   20   80 

DIAGNÓSTICO E CONSULTORIA EMPRESARIAL 20   20   40 

 OPTATIVA I       40 40 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I   150       

TOTAL 105 150 55 40 200 

                             
TOTAL  

CONTROLADORIA 25   15   40 

7
º 

P
e
rí

o
d

o
 

GESTÃO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE       80 80 

OPTATIVA II       40 40 

PLANEJAMENTO DA COMUNICAÇÃO       40 40 

GESTÃO DE PROJETOS EMPREENDEDORES E 
PLANOS DE NEGÓCIOS 

60   20   80 

TÓPICOS EMERGENTES I 25   15   40 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II   150       

TOTAL 110 150 50 160 320 

                             
TOTAL  

GESTÃO DE DESEMPENHO 20   20   40 

8
º 

P
e
rí

o
d

o
 TRABALHO DE CURSO 40       40 

OPTATIVA III       40 40 

RESPONSABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL       40 40 

JOGOS EMPRESARIAIS 50   30   80 

TOTAL 110 0 50 80 240 

 

CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS 2920 86% 
   

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200 6% 
   

 

ESTAGIO SUPERVISIONADO 300 8% 
   

 

EXTENSÃO 342 10%   
  

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO  3420 100%   
  

 

CARGA HORÁRIA PRESENCIAL 2020 64%   
  

 

CARGA HORÁRIA EAD 1200 36%   
  

      
  

 
            

 
OPTATIVAS         TOTAL 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS I T P   EAD 40 

 

LIBRAS        40 40 

 

GESTÃO DE PREÇOS E VENDAS       40 40 

 

SAÚDE OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA       40 40 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS II           

 

MARKETING DIGITAL       40 40 

 

GESTÃO URBANA DE SERVIÇOS PÚBLICOS       40 40 

 

ÎNTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS POLÍTICAS       40 40 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS III           

 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO       40 40 

 

IMAGEM E MARCA       40 40 

 

INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS       40 40 
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66..88  MMeettooddoollooggiiaa  ddee  EEnnssiinnoo  

  A metodologia de ensino constitui-se de práticas pedagógicas inter e 

transdisciplinares a serem desenvolvidas possibilitando a apresentação dos conteúdos, 

com o fim de serem atingidos os objetivos a que o curso se propõe.  

Sendo o ensino um processo sistemático e intencional de promover a aquisição 

do conhecimento, a metodologia de ensino aplicada no Curso de Administração da 

FAMA está apoiada nos seguintes pontos principais:  

I - Currículo que oferece disciplinas interligadas aos eixos de formação do 

Bacharel em Administração; 

II - Ensino organizado a partir de uma metodologia, que favoreça as atividades 

de ensino, articuladas à pesquisa e extensão. Objetivando uma sólida formação 

humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e terminologias, 

adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos tecnológicos e 

sociais, aliada a uma postura reflexiva e de autonomia e dinâmica. Para o 

desenvolvimento desta metodologia destacam-se as seguintes atividades:  

• Exposições didáticas;  

• Leituras comentadas; 

• Iniciação científica;  

 • Seminários; 

• Aulas práticas;  

• Ações extencionistas;  

• Visitas técnicas;  

• Trabalhos em equipe;  

• Discussões e debates;  

• Elaboração de relatórios;  

• Estágios;  

• Elaboração de artigos;  

•Palestras, workshops e seminários com especialistas, pesquisadores e 

profissionais da área;  

•Desenvolvimento de projetos interdisciplinares que envolvam várias disciplinas 

e outros cursos da FAMA;  

•Valorização de trabalhos de natureza científica estimulando os alunos a 

vivenciar todas as etapas do Método Científico. 
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6.9 Tecnologias de Informação e Comunicação: TICs no Processo Ensino-

Aprendizagem  

Buscando estimular nos alunos as importantes competências advindas das 

Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs, nos processos de ensino 

aprendizagem está contemplada a utilização de ferramentas dessa natureza.  

  Sendo assim, para além da internet, outras possibilidades das TICs são 

trabalhadas, de maneira a preparar o aluno para a atuação profissional no mundo 

contemporâneo. O uso de softwares interativos, grupos de discussões, fóruns, noções de 

utilização de hardware, disponibilização de conteúdos on-line e outros recursos 

contribuem para a promoção de interação, prendem a atenção do aluno e tornam a aula 

mais interessante e produtiva, contribuindo assim para o processo de ensino e 

aprendizagem. 

  

66..1100  CCoonntteeúúddoo  ddee  FFoorrmmaaççããoo  CCoommpplleemmeennttaarr  --  AAttiivviiddaaddeess  CCoommpplleemmeennttaarreess    

Estudos opcionais de caráter transversal e interdisciplinar considerados 

atividades complementares aquelas que constituem componentes curriculares 

enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, que não se 

confundam com estágio curricular supervisionado. 

 São Atividades Complementares, para fins de integralização da carga horária do 

currículo pleno dos cursos de Administração da Faculdade Aldete Maria Alves – 

FAMA, nas três categorias: atividades de ensino, atividades de pesquisa e atividades de 

extensão. 

I- atividades de ensino, com as seguintes modalidades: 

a) disciplinas não previstas na organização curricular do curso – o aluno poderá se 

inscrever em outras disciplinas de seu curso (por exemplo, de outra grade curricular) ou 

em disciplinas de outros cursos; 

b) monitoria em disciplinas constantes da organização curricular e eventos promovidos 

pela Faculdade FAMA – o aluno poderá aproveitar a aprendizagem decorrente de 

atividades de monitoria como auxiliar direto do professor e em tarefas compatíveis com 

o seu nível de conhecimento; 

c) visitas técnicas, audiênciasi e estágios extracurriculares – os estágios acordados entre 

o aluno, a empresa e a coordenação de estágio, desde que sejam do interesse do curso, 

também poderão ser considerados. 

d)  cursos livres (informática, idioma, nivelamento, entre outros) 
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II– atividades de pesquisa, com as seguintes modalidades: 

a) iniciação científica sob tutoria de docentes; 

b) pesquisa realizada sob orientação de docentes (ex: grupo de estudo); 

c) publicação de resenhas, artigos ou resumos de artigos que resultem de pesquisa; 

d) Participação em eventos científicos sem ou com apresentação de trabalhos na área de 

sua formação ou áreas afins. 

III – atividades de extensão, com as seguintes modalidades: 

a) atividades de disseminação de conhecimentos (seminários, conferências, ciclo de 

palestras, oficinas, semanas, etc); 

b) atividades de prestação de serviços (assistênciasii, assessorias e consultorias); 

c) atividades desenvolvidas no âmbito de programas de difusão cultural (realização de 

eventos ou produtos artísticos e culturais). 

d) Representação estudantil nos órgão colegiados da Faculdade: Congregação e 

Conselho de Coordenações; 

e) Participação em diretório central dos estudantes e diretório acadêmico;  

f) Participação em Empresa Júnior; 

h) Outras atividades, analisadas e autorizadas previamente pelo Conselho de 

Coordenações. 

 A documentação comprobatória das atividades (original ou xérox autenticado) 

deverá ser protocolada, pelo discente, no setor de Atendimento ao alunoiii ou no Núcleo 

de Prática Jurídica, obedecendo aos termos desde regulamento. 

 

TABELA 03 - Valores para as atividades complementares do curso de graduação 

em Administração da FAMA, correspondente à Matriz Curricular ingressos em   

2021. 

Atividades Complementares Carga horária individual 

– por certificado 

Carga horária 

máxima 

Ensino 20 horas 100 horas 

Pesquisa  15 horas 40 horas 

Extensão 15 horas 60 horas 

TOTAL ----- 200 horas 

Fonte: Regulamento de Atividades Complementares dos Cursos de Graduação  - FAMA  
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6.11 Operacionalização das aulas das disciplinas desenvolvidas na modalidade 

EAD 

Em consonância a portaria MEC nº 2.117, de 6 de dezembro de 2019, que 

autoriza as instituições de ensino superior a introduzirem a oferta de carga horária na 

modalidade de EaD na organização pedagógica e curricular de seus cursos de graduação 

presenciais, até o limite de 40% da carga horária total do curso, a Faculdade Aldete 

Maria Alves - FAMA inovou o processo metodológico dos seus cursos de graduação 

trazendo o ensino híbrido. 

O ensino híbrido, ou blended learning, é uma das maiores tendências da 

educação do século 21, que promove uma “mistura” entre ferramentas, ambientes e 

organizações  para potencializar  a aprendizagem. Desta forma utilizaremos o ensino 

presencial e o ensino online – ou seja, integrando a educação à tecnologia, que já 

permeia tantos aspectos da vida do estudante, possibilitando que o mesmo seja 

protagonista do próprio aprendizado. 

Nesta proposta de ensino híbrido, além das disciplinas presenciais, os alunos 

dos cursos de graduação terão disciplinas on-line (EAD), ofertadas com a utilização de 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - Moodle. 

O planejamento da disciplina é a primeira atividade a ser realizada pelo 

professor-tutor, após discussões coletivas sobre as ações a serem realizadas no decorrer 

do semestre. E neste processo, a coordenação de curso é responsável por assessorar e 

orientar o corpo docente. 

E por ser um documento importante de orientação e organização do trabalho do 

professor, como também de orientação e gestão da aprendizagem dos estudantes, é 

importante que o Planejamento de Disciplina seja validado internamente pelo Colegiado 

de Curso e NDE. 

 

6.11.1 Metodologia utilizada nas disciplinas EaD 

A metodologia adotada nas disciplinas EaD utiliza recursos didáticos que 

permitem ao aluno organizar seus horários de estudo conforme sua disponibilidade de 

tempo e local. 

Por meio de um ambiente virtual de aprendizagem (AVA – Moodle), mediante 

login e senha, o aluno poderá ter acesso a todos os recursos didáticos produzidos 
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especificamente para a modalidade a distância e interage com o professor-tutor, que é o 

responsável pela mediação do processo de ensino- aprendizagem. 

O professor-tutor disponibilizará conteúdos e orientará o autoestudo. O 

discente, fará o uso do material postado no AVA, além de outras leituras e pesquisas, 

pelos quais construirá o seu conhecimento. No desenvolvimento das disciplinas que 

serão ministradas online o docente será o responsável em promover a tutoria das 

mesmas, acompanhando pela Coordenação de Curso e pelo Setor de Tecnologia da 

Informação (TI), que trabalharão o planejamento, a organização, a execução, a 

assessoria e orientação do processo de aprendizagem dando ênfase a uma postura de 

construção do conhecimento, numa metodologia dialética, na qual se propicie a 

passagem de uma visão do senso comum – o que o aluno já sabe com base em suas 

experiências de vida, a uma formação de novos conceitos/científicos. 

Tudo isso mediante o desenvolvimento de práticas pedagógicas voltadas à 

mobilização do aluno para o conhecimento, a disponibilização de instrumentos que lhe 

proporcione oportunidades de construir conhecimentos novos e o desenvolvimento da 

capacidade de elaboração de sínteses integradoras do saber construído com aqueles que 

já possuíam anteriormente. 

O aluno será o centro do processo. Os docentes-tutores das disciplinas EAD 

deverão utilizar-se de uma metodologia que garanta a troca de informações entre eles e 

os estudantes e entre estudante e seus respectivos colegas.  

Através da condução “não diretiva” do processo é que o aluno construirá sua 

própria aprendizagem. O docente-tutor, aqui, será um mediador fornecendo os 

instrumentos e conteúdos necessários à construção dos conceitos científicos que sela os 

conhecimentos. 

Os estudantes deverão ser capazes de sair de uma postura passiva, assumindo 

um papel mais ativo no processo, tornando-se agente de sua própria aprendizagem na 

busca da construção dos seus conhecimentos. Para tal, será disponibilizado meios para 

que o estudante desenvolva sua capacidade de julgamento, de forma suficiente, para que 

ele próprio esteja apto a buscar, selecionar e interpretar informações relevantes ao 

aprendizado. 

Serão realizadas avaliações periódicas para a identificação de problemas ou 

incremento na interação entre os interlocutores. 

Há interação, mediação e a articulação entre coordenador do curso, professor-

tutor e equipe TI conforme descrito abaixo:  
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6.11.2 Coordenação de Curso 

A Coordenação tem um papel imprescindível, uma vez que é responsável 

diretamente pelo andamento e acompanhamento das atividades, no âmbito do curso. 

Assim, é importante que Coordenação de Curso e Docentes estejam juntos, inclusive no 

planejamento da disciplina, atentando-se principalmente para a elaboração do 

cronograma com as atividades (não) presenciais, sem interferir na autonomia docente. 

Além disso, as reuniões periódicas com docentes, equipe pedagógica e 

estudantes são momentos enriquecedores e devem acontecer periodicamente. E durante 

o ano letivo, é necessário avaliar o desenvolvimento das atividades, apontando as 

principais dificuldades, os problemas e os desafios, como também as ações positivas. 

Vale salientar que, além do espaço físico da sala de aula, haverá a plataforma 

moodle; e da mesma forma que a Coordenação realiza visitas nas salas e dialoga com 

estudantes, este comportamento será estendido ao ambiente virtual, pois apenas haverá 

mudança do espaço físico para o virtual/interativo, oportunizando o uso das TIC no 

processo educacional. Dessa forma, a virtualidade será uma extensão da prática docente 

e do trabalho enquanto Coordenação de Curso, fortalecendo assim, a dinamicidade e a 

instituição de uma cultura tecnológica. 

 

6.11.3 Professor-Tutor das disciplinas EaD   

Os alunos matriculados nas disciplinas EaD, contarão com o acompanhamento 

de professores-tutores graduados na área da disciplina pelas quais são responsáveis, com 

pós-graduação e experiência em educação a distância. Além disso a FAMA, por meio 

do Nucleo de Apoio Pedagógico – NAP, oferece capacitações constantes tanto na 

utilização do AVA Moodle, quanto em outros recursos para o ensino on-line. 

As atividades de tutoria atendem às demandas didático-pedagógicas da 

estrutura curricular, compreendendo a mediação pedagógica junto aos discentes, 

inclusive em momentos presenciais, o domínio do conteúdo, de recursos e dos materiais 

didáticos e o acompanhamento dos discentes no processo formativo, e são avaliadas 

periodicamente por estudantes e equipe pedagógica do curso, embasando ações 

corretivas e de aperfeiçoamento para o planejamento de atividades futuras. 

Por meio do ambiente virtual de aprendizagem o professor realiza a mediação 

pedagógica junto aos discentes, incrementando processos de ensino aprendizagem, 
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orientando os alunos, sugerindo atividades e leituras complementares que auxiliam sua 

formação. 

O professor-tutor deve identificar as dificuldades dos discentes, expor o 

conteúdo em linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos 

contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares, realizar atividades 

que promovam a comunicação e interação e elaborar atividades específicas, em 

colaboração com o Núcleo de Acessibilidade, Inclusão e Direitos Humanos - NAID 

FAMA, para a promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 

O professor-tutor é um agente facilitador de aprendizagem. Ele deve 

desenvolver no aluno a capacidade de selecionar informações, de refletir e de decidir 

por si mesmo. É preciso lembrar que o professor deve ser, antes de tudo, um eterno 

estudante, pois não é o dono do conhecimento, ele é, sim, melhor conhecedor dos 

caminhos que levam ao conhecimento. O Professor-Tutor é mediador do processo 

pedagógico que esclarece dúvidas, estimula o aluno a prosseguir e, ao mesmo tempo, 

participa do processo de avaliação de aprendizagem, encarrega-se da correção das 

atividades, das avaliações e atribui o conceito final ao aluno. 

Dessa forma, algumas atitudes são imprescindíveis, como estabelecer diálogo 

constante, escutando individualmente os estudantes; ser empático, dinâmico e estimulá-

los na realização das atividades; manter atitude de cooperação, oportunizando situações-

problemas e desafios; estimulá- los na tomada de decisão, respeitando a autonomia da 

aprendizagem de cada um. 

É importante também: 

 Participar dos processos formativos voltados à atuação da EAD; 

 Elaborar o planejamento de ensino com antecedência e disponibilizar na 

plataforma moodle; 

 Planejar, elaborar e entregar em tempo hábil para revisão os materiais e 

atividades que serão disponibilizados no AVA; 

 Acessar e acompanhar as atividades do AVA, periodicamente; 

 Acompanhar o andamento da disciplina – do início ao fim; 

 Revisar conteúdos, materiais didáticos, mídias e 

  bibliografia utilizadas para o desenvolvimento da disciplina e adequar à 

linguagem da EAD; 
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 Auxiliar no esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos abordados nos 

materiais didáticos da disciplina e nas atividades propostas e dar feedback em 

tempo hábil; 

 Informar à Coordenação de Curso qualquer eventualidade que interfira no 

andamento do Curso; 

 Manter diálogo constante com todos que participam (in) diretamente do processo 

educativo, visando comunicar algum problema e sanar em tempo hábil. 

Portanto, podemos resumir o papel docente na EAD a partir de três dimensões: 

 Dimensão pedagógica - relacionada às atividades de orientação, aconselhamento 

e tutoria, incluindo o domínio de conhecimentos referentes ao processo de 

aprendizagem; 

 Dimensão tecnológica - refere-se à adequada utilização das tecnologias e dos 

meios técnicos disponíveis até elaboração do material pedagógico que utilizarão 

nesses meios; e, 

 Dimensão didática - relacionada ao conhecimento do docente sobre a disciplina 

e os meios necessários que estão imbricados no fazer pedagógico da didática - o 

ensino e a aprendizagem. 

Os conhecimentos, habilidades e atitudes do professor-tutor são adequados 

para a realização de suas atividades, e suas ações estão alinhadas ao PPC, às demandas 

comunicacionais e às tecnologias adotadas no curso, são realizadas avaliações 

periódicas para identificar necessidade de capacitação dos tutores e há apoio 

institucional para adoção de práticas criativas e inovadoras para a permanência e êxito 

dos discentes. 

 

6.11.4 Equipe de Suporte Técnico-TI 

A equipe de suporte técnico ministra formação para utilização do AVA e 

realiza suporte técnico ao aluno e professor quando necessário. 

Resumindo: 

 

Tutoria das atividades EaD 
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6.11.5 Papel do estudante nas atividades EaD 

Nessa metodologia de ensino, em que o estudante passa a ser também gestor de 

sua aprendizagem de forma autônoma e orientada, é necessário adotar alguns 

comportamentos que de certa forma, já exigem no ensino presencial. Entretanto, devido 

à especificidade da EAD, devem ser reforçados ainda mais, como: 

● Inteirar-se das atividades propostas pelos professores - ver cronograma, material e 

buscar ajuda/orientação para realizá-las, quando necessário; 

● Postar as atividades pelo AVA dentro do prazo estabelecido, ou por outras formas, 

previamente combinadas com os professores; 

● Reservar, diariamente, um horário para estudar e cumprir, rigorosamente, sempre que 

possível. Em outras palavras, é importante ser autodisciplinado, organizado, 

comprometido, perseverante, ter responsabilidade e consciência de que é também gestor 

da aprendizagem; 

● Quanto mais ideias são discutidas, mais significativa será a aprendizagem de todos. 

Então o estudante deve ler o que foi postado pelos colegas nos fóruns, e contribuir para 

enriquecer a discussão, atentando-se aos erros gramaticais ou de digitação; além disso, 

evitar usar gírias, abreviações e/ou contrações de texto como, por exemplo “vc” (você), 

“qd” (quando), blz (beleza) etc; 

● Aproveitar o tempo offline para pensar, ler e elaborar com clareza as respostas e 

realizar os trabalhos; 

● Fazer esquemas após a leitura de cada texto, pois auxiliará na compreensão; 
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●  Manter os contatos atualizados (e-mail e telefone), para que as equipes de apoio 

possam entrar em contato, quando necessário, entre outros. 

Portanto, na educação à distância, exige-se uma nova concepção de ensino, como 

também metodológica e comportamental, tanto de docentes, como, principalmente, de 

estudantes. 

 

6.11.6 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-

aprendizagem 

Na perspectiva contemporânea de educação, as tecnologias educacionais são 

dispositivos que fazem parte da rotina educacional. Dessa forma, a virtualidade poderá 

ser uma extensão da prática docente, fortalecendo assim, a dinamicidade e a instituição 

de uma cultura tecnológica. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação utilizadas nos cursos que 

ofertarão carga horária em EaD são recursos didáticos constituídos por diferentes mídias 

e tecnologias, síncronas e assíncronas, sendo: ambiente virtual de aprendizagem 

(Moodle) e suas ferramentas; redes sociais (Facebook, Instagram e WhatsApp) e suas 

ferramentas; fóruns eletrônicos; blogs; chats; videoconferências ou videoaulas 

realizadas por meio do Microsoft Teams; aplicativos interligados ao Moodle e ao 

Microsoft Teams ( Canva, Kahoot, Quizizz, Conceptboard, wooclap, entre outros), 

programas específicos de computadores (softwares); objetos de aprendizagem; 

conteúdos disponibilizados em suportes tradicionais ou em suportes eletrônicos. 

A acessibilidade é outro ponto importante, todo o conteúdo disponibilizado no 

site institucional permite acessibilidade comunicacional e digital compreendendo 

equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da informação em 

formatos alternativos por meio de tradutor da língua de sinais, conversor de textos em 

Braille (quando necessário), possibilidade de ampliação das letras de textos para quem 

tem baixa visão, leitor de tela para uso do computador, etc. 

Vale ressaltar que o AVA Moodle  será disponibilizado no site institucional 

onde o aluno e o professor-tutor poderão acessar mediante login e senha.  

Assim as tecnologias de informação e comunicação adotadas no processo de 

ensino e de aprendizagem permitem a execução do projeto pedagógico do curso, 

garantem a acessibilidade digital e comunicacional, promovem a interatividade entre 

professor-tutor e aluno, asseguram o acesso a materiais ou recursos didáticos a qualquer 
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hora e lugar e possibilitam experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas em seu 

uso. 

 

6.11.7 O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)  

O ambiente virtual de aprendizagem, conhecido como AVA, é uma 

ferramentas que com intuito de auxiliar a construção de cursos ou treinamentos com a 

utilização da web. Logo, essas ferramentas pretendem auxiliar o professor a gerenciar o 

conteúdo a ser disponibilizado aos alunos, bem como fomentar o controle de acessos e 

conteúdo de seus alunos ao sistema. O AVA é de suma importância para a construção 

do conhecimento do aluno mediante ao novo desafio proposto, maior colaboração entre 

aluno e professor, tornando assim o professor cada vez mais presente no processo de 

ensino e de aprendizagem junto ao aluno.  

O AVA utilizado pela Faculdade FAMA será o Moodle - Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment, um sistema de administração de atividades 

educacionais destinado à criação de comunidades online, em ambientes virtuais 

voltados para a aprendizagem colaborativa. Permite, de modo simplificado, a um 

estudante ou a um professor integrar-se, estudando ou lecionando, em um curso online à 

sua escolha. Seu foco é disponibilizar aos educadores as melhores ferramentas para 

gerenciar e promover a aprendizagem. 

O Moodle pode ser acessado por diferentes dispositivos como tablets, celulares 

e computadores. 

Abaixo está descrito algumas das diversas ferramentas inseridas no Moodle: 

 CHAT - Permite a comunicação de modo síncrono entre alunos e professores. 

 DIÁRIO - Permite a reflexão e comunicação entre aluno e professor de modo 

individual, possibilitando assim comentários, feedback de atividades e 

avaliações. 

 QUESTIONÁRIO - Permite a realização de questionários pelo professor com 

período de disponibilidade pré-definido, feedback automático de respostas bem 

como sistema de avaliação programável. 

 TAREFA - Permite disponibilizar tarefas a serem realizadas de modo off-line, 

tais como: redações, relatórios, projetos, imagens etc. 

 FORUM - Possibilita a comunicação assíncrona entre seus usuários. 
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 GLOSSÁRIO - Possibilita a inserção e exibição de palavras com seus 

respectivos dicionários. 

 ENQUETE - Possibilita a criação de enquetes entre os usuários. 

 PESQUISA DE AVALIAÇÃO - Possibilita a criação de uma pesquisa de 

avaliação. 

 WIKI - Ferramenta que possibilita a criação de textos de forma colaborativa 

entre seus integrantes. 

O Moodle apresenta materiais, recursos e tecnologias apropriadas, que 

permitem desenvolver a cooperação entre coordenadores, professores-tutores, equipe de 

suporte técnico (TI) e alunos, dando ênfase a ambientes cooperativos, pois estes 

permitem a implantação de várias estratégias pedagógicas utilizadas na construção de 

competências tais como a resolução de desafios, problemas e projetos propostos para 

um aluno ou para um grupo. 

Possui capacidade para gerenciar recursos baseados em: processadores de 

texto; hipertextos (textos, dados e ilustrações), permitindo navegação no ambiente; 

multimídia (além de textos, dados, ilustrações, têm também áudio e vídeo). Todos estes 

recursos com muita interatividade via comunicação síncrona (em tempo real, ex: chat) 

e/ou assíncrona (fórum, e-mail), estabelecendo o chamado ambiente de aprendizagem 

(“learningware”). 

O Moodle deverá tem capacidade para armazenar informações produzidas 

durante o curso pelos alunos e grupos de trabalho para que possam ser avaliados e 

possibilitar a avaliação do curso, e, ainda possibilitar ao aluno: 

 Tecer comentários sobre uma solução apresentada; 

 Interagir através da formação de grupos para desenvolvimento de projetos, ou 

até mesmo, para simples troca de informações entre colegas; 

 Contribuir com os esclarecimentos e exposições do professor. 

A aprendizagem é facilitada pelas colaborações e reflexões críticas dos 

participantes sobre diversos assuntos, com mediação dos professores-tutores, o que 

promove a interação e integração entre todos. 

Sua interface é clara e simples, compatível com qualquer navegador da 

Internet, o que facilita seu uso, inclusive para as pessoas inexperientes ou com pouco 

conhecimento de tecnologias. Possibilita acessibilidade metodológica, instrumental  e 

atitudinal uma vez que não há barreiras nos instrumentos,  métodos e técnicas de estudo 
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(escolar) e de trabalho (profissional) não propiciando preconceitos, estigmas, 

estereótipos e discriminações. 

Funcionalidades: 

 Acesso restrito - Login e senha pessoal fornecido, individualmente, no início do 

curso; 

 Módulos com conteúdo disponibilizado e distribuído; 

 Ferramentas interativas e de comunicação – Fórum; 

 Ferramentas de monitoramento - Recebimento de Trabalhos; pesquisas de 

opinião; 

 Utilização controlada e gerenciamento de acesso - Relatório de atividades com 

dados apresentados graficamente e em formato de lista, gerenciando assim, o 

acesso e desempenho do aluno no AVA. 

Vantagens: 

 Flexibilidade do horário de estudo, de acordo com a disponibilidade de cada 

aluno, podendo adequar suas horas para estágios, estudo para as demais 

disciplinas, cursos extracurriculares, entre outras atividades; 

 Possibilidade de acompanhamento do conteúdo a partir de qualquer lugar com 

acesso à Internet; 

 Maior facilidade para entendimento do conteúdo, pois possibilita a sua revisão 

permanente e, também, como exercícios de avaliação da aprendizagem; 

 Atendimento personalizado com a disponibilidade do professor para retirar 

dúvidas, por meio de fóruns de dúvidas. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem passa por avaliações periódicas 

realizadas pelo NDE,  devidamente documentadas e que resultam em ações de melhoria 

contínua. 

 

6.11.8 Ambientação em EAD na FAMA 

No primeiro encontro das disciplinas EaD, conforme calendário de encontros, 

os alunos matriculados nessas disciplinas, receberão informações através das 

coordenações de cursos que irão apresentar o manual das disciplinas EAD com 

explicações sobre o acesso on-ine do aluno no AVA Moodle e funcionamento das aulas 

EAD. 

Esse processo tem como objetivo: 
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promover a adaptação ao processo de ensino- aprendizagem adotado nessas 

disciplinas; proporcionar um conhecimento maior sobre as novas tecnologias de 

informação e comunicação e a Educação a Distância (EaD);  

conhecer as estratégias de aprendizagem utilizadas;  

familiarizar-se com os recursos didáticos adotados nestas disciplinas, incluindo 

o uso do ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 

O sucesso dessa ambientação dependerá da dedicação do aluno. Para isto, o 

aluno deve estudar os seguintes materiais disponíveis na página da FAMA através do 

portal online do aluno: 

 Ler o manual das disciplinas EaD; 

 Ler o manual do aluno. 

Esta leitura prévia certamente facilitará a sua compreensão sobre a oferta das 

disciplinas EaD. 

 

6.11.9 Material Didático-Pedagógico 

O material didático descrito no PPC, disponibilizado aos discentes, elaborado 

ou validado pelo NDE permite desenvolver a formação definida no projeto pedagógico, 

considerando sua abrangência, aprofundamento e coerência teórica, sua acessibilidade 

metodológica e instrumental e a adequação da bibliografia às exigências da formação, e 

apresenta linguagem inclusiva e acessível, com recursos comprovadamente inovadores. 

O processo de controle de produção de material didático está formalizado, 

atende à demanda e possui plano de contingência para a garantia de continuidade de 

funcionamento. 

O material didático é trabalhado no AVA em formatos variados, liberados para 

estudo virtual ou download em forma de arquivo. É organizado de acordo com  a 

metodologia do processo de ensino-aprendizagem do curso e visa auxiliar a construção 

do conhecimento significativo do aprendiz, o desenvolvimento das habilidades e 

competências específicas, o domínio do conhecimento e facilitar a mediação entre o 

estudante e o professor-tutor. 

Neste sentido, considera-se material didático-pedagógico todo aquele que será 

utilizado nas situações de ensino-aprendizagem. Assim, será garantido pela FAMA: 

 Apostila virtual da Disciplina; 

 Textos de apoio; 
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 Leitura Complementar (artigos científicos e outros para leitura obrigatória) 

 Links. 

Portanto, o material didático produzido para o desenvolvimento de cada 

disciplina proposta buscará estimular o estudo e produção individual de cada aluno, não 

só na 

realização das atividades propostas, mas também na experimentação de práticas 

operativas centradas na compreensão e experimentações em relação à tecnologia digital. 

  

6.11.10 Avaliação da Aprendizagem em EaD 

A avaliação da aprendizagem do aluno é feita por disciplina, considerando-se 

os conteúdos ministrados, os objetivos de cada disciplina, as atividades acadêmicas, as 

habilidades desenvolvidas e as competências requeridas do aluno. 

O desempenho acadêmico do aluno na modalidade EAD é acompanhado pelo 

professor-tutor através de um processo avaliativo contínuo, por meio do 

desenvolvimento de atividades a distância e avaliações presenciais. O aluno terá seus 

conhecimentos avaliados de duas formas: 

 Avaliação contínua - deve ocorrer durante todo o processo e dessa forma, o 

professor pode utilizar dispositivos avaliativos no decorrer da disciplina, como 

formulários online, participação em fóruns de discussões, realização de 

atividades diversas online, trabalhos, entre outros. 

 Avaliação presencial – prova (escrita e sem consulta). 

Todos os procedimentos de acesso à prova na Instituição deverão seguir 

conforme as demais disciplinas presenciais da Faculdade. 

 

6.11.11 Critérios de aprovação na disciplina EaD 

O critério para aprovação da disciplina que adota a modalidade EaD será o 

mesmo critério para aprovação na disciplina que adota a modalidade presencial, 

respeitando o Regimento da Instituição. Ou seja, para o aluno ser aprovado sem a 

necessidade de exame final, deverá ter média semestral igual ou superior a sete pontos. 

Seguindo o Regimento da Instituição, o aluno que não obtiver média semestral igual ou 

superior a sete pontos, deverá realizar o exame final. 

Caso o aluno após o exame final obtiver média igual ou superior a cinco 

pontos, será considerado aprovado na disciplina. Se obtiver média inferior a cinco, será 

considerado reprovado, devendo cumprir a disciplina em regime de dependência. 
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O regime de dependência do aluno que não for aprovado na disciplina que 

adota a modalidade EaD seguirá os critérios estabelecidos no Regimento da Instituição.  

O exame final da disciplina na modalidade EaD seguirá os critérios do 

Regimento da Instituição, devendo, portanto, contemplar todo o conteúdo ministrado no 

semestre letivo. 

O exame final será feito individualmente e sem consulta. O valor total do 

exame final será de 10,00 (dez) pontos. 

 

6.11.12 Disciplinas EaD do curso de Administração  

As disciplinas a serem ofertadas na modalidade semipresencial serão definidas 

pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE e explicitadas na matriz curricular com sua 

distribuição em disciplinas e carga horária por período letivo, demonstrando as cargas 

horárias presencial e EaD. 

 

66..1122  EEssttáággiioo  SSuuppeerrvviissiioonnaaddoo  

             O Estágio Supervisionado do curso de Administração da Faculdade Aldete 

Maria Alves possui regulamento próprio em conformidade com a legislação: Lei nº. 

6494, de 07 de Dezembro de 1977; Decreto nº. 87.497, de 18 de Agosto de 1982; 
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Resolução nº. 2, de 04 de Outubro de 1993; Parecer CES/CNE nº. 134/2003, 

homologado em 04/06/2003 e Resolução n°.4 de 13 de Julho de 2005. 

Destina-se a reger as atividades relativas ao exercício do Estágio Supervisionado 

e constitui-se no instrumento, cujo objetivo é facilitar o trabalho do aluno regularmente 

matriculado no quinto e sexto semestres do Curso de Administração da Faculdade 

Faculdade Aldete Maria Alves – FAMA. 

Tem como finalidade fornecer compreensão dos procedimentos a serem 

observados na execução do estágio, mostrando seus objetivos, constituição, legislação 

vigente e modalidades. Informa também acerca do sistema de avaliação e outras 

disposições necessárias aos propósitos do Estágio Supervisionado em Administração. 

Considera-se estágio curricular do aluno as atividades de aperfeiçoamento 

acadêmico, pessoal e profissional por meio da aplicabilidade de seus conhecimentos 

teóricos e humanos em atividades práticas no campo da Administração.  

Constitui-se, dentro das exigências curriculares, num campo privilegiado para o 

exercício da prática profissional supervisionada e propicia oportunidade para análise 

desta prática à luz dos conteúdos teóricos inseridos no curso, apresentando-se como 

requisito legal para obtenção do Grau de Bacharel no curso de Administração, conforme 

Regulamento específico de Estágio Supervisionado aprovado pelos colegiados 

competentes. 

  

66..1122..11  OObjetivos do estágio supervisionado 

 

 Apresentar o estudante à comunidade empresarial, pública e privada, para que 

ele possa, com a orientação da Instituição de ensino e supervisão da Organização, 

desenvolver suas competências e habilidades, em seu papel como gestor e modificador 

de situações, seu espírito empreendedor, comunicação e relação interpessoal. 

 

66..1122..22    CCarga horária do estágio supervisionado 

O Estágio Supervisionado I, conforme matriz vigente é desenvolvido no sexto 

semestre com carga horária de 150 horas e Estágio Supervisionado II no sétimo 

semestre do curso de Administração, com carga horária de 150 horas, perfazendo o total 

de 300 (trezentas) horas para integralização.  

 O estágio poderá ser desenvolvido na empresa onde o aluno exerce atividades 

profissionais, em organizações públicas, privadas ou não-governamentais de qualquer 

ramo de atividade, inclusive na empresa júnior. 
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 Os alunos receberão instruções para realização do estágio, bem como os 

horários de orientação. Nos primeiros encontros serão evidenciados os fundamentos 

conceituais básicos para a realização dos trabalhos em cada uma das etapas de estágio 

supervisionado, visando à familiarização do aluno com a realidade empresarial e a 

aquisição de uma visão crítica do ambiente empresarial, a partir da observação do que 

ocorre nas práxis administrativa e organizacional. 

 As etapas de estágio seguem as normas previstas no Regulamento de Estágio 

Curricular Supervisionado I e II e Regulamento de Estágio não Curricular 

Supervisionado, definidas pelo Núcleo Docente Estruturante e Colegiado de Curso e 

implantadas pelo professor orientador de estágio, devidamente aprovado pelo Conselho 

Superior da Faculdade FAMA e supervisionadas pela coordenação do Núcleo 

Empreendedor de Pesquisa e Consultoria em Administração. 

  

66..1133  NNúúcclleeoo  EEmmpprreeeennddeeddoorr  ddee  PPeessqquuiissaa  ee  CCoonnssuullttoorriiaa  eemm  AAddmmiinniissttrraaççããoo  --  NNEEPPCCAA  

O Núcleo Empreendedor de Pesquisa e Consultoria em Administração – NEPCA 

tem como objetivo disseminar a cultura de empreendedorismo na FAMA entre discente, 

professores e comunidade de forma transversal e multidisciplinar e desenvolver 

atividades de práticas administrativas, pesquisas e consultorias para pequenas e médias 

empresas na área do Empreendedorismo.  

O NEPCA possui Regulamento próprio e estabelece as diretrizes e normas para 

as atividades práticas que compreende a participação e análise critica  em situações reais 

da prática profissional e serão realizadas na forma de: 

I. Estágios curriculares e não curriculares  

II. Atividades complementares 

III. Pesquisas de mercado; 

IV. Visitas técnicas orientadas; 

V. Banco de Talentos; 

VI. Consultorias. 

O Núcleo Empreendedor de Pesquisa e Consultoria em Administração é o órgão 

de coordenação e supervisão de todas as atividades práticas do Curso de Administração, 

respeitadas as competências específicas dos órgãos colegiados, da Direção Geral da 

FAMA e da Coordenação do Curso de Administração. 

O Núcleo Empreendedor de Pesquisa e Consultoria em Administração é  

formado pelo conjunto dos professores orientadores das práticas desenvolvidas no 
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núcleo e por seu Coordenador, que está sob a supervisão do Coordenador do Curso de 

Administração, dos órgãos colegiados, da Direção Geral da FAMA 

O Colegiado do Curso de Administração é o órgão competente para escolher um 

professor para coordenar as atividades do Núcleo Empreendedor de Pesquisa e 

Consultoria em Administração – NEPCA, respeitando a qualificação e disponibilidade 

do docente. 

 O NEPCA possui como Missão: “em parceria com nossos acadêmicos, 

professores e comunidade desenvolver práticas administrativas, projetos de pesquisas e 

extensão e projetos de consultoria voltados às pequenas e médias empresas, 

proporcionando aos nossos acadêmicos um diferencial competitivo e um 

posicionamento em relação ao mercado de trabalho”. 

 E como Visão “consolidar-se como o principal agente no crescimento 

profissional e pessoal dos nossos acadêmicos, preparando-os para o mercado de 

trabalho”. 

 

66..1144    TTrraabbaallhhoo  ddee  CCuurrssoo   

Conforme Regulamento específico o Trabalho de Curso - TC é fruto de processo 

de orientação acadêmica e pesquisa individual e será desenvolvido na forma de artigo 

cientifico. O objetivo geral do Trabalho de Curso é conduzir o aluno para contribuir 

com a real produção do conhecimento na sua formação superior.  

 O Trabalho de Curso será desenvolvido em duplas no oitavo semestre em duplas 

no na modalidade Artigo Científico. 

 

6.14.1 Responsabilidades da coordenação de curso em relação ao TC 

O Coordenador do curso é responsável pelo acompanhamento das disciplinas de 

Trabalho de Curso, competindo-lhe: 

I. Proporcionar, com o auxílio de professores orientadores, orientação e 

acompanhamento aos acadêmicos matriculados nas disciplinas de Trabalho de Curso. 

II. Convocar reuniões, sempre que necessário, com os professores orientadores e 

acadêmicos matriculados nas disciplinas de Trabalho de Curso. 

III. Definir os professores orientadores que atuarão no desenvolvimento do Trabalho de 

Curso. 
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IV. Indicar professor orientador para os acadêmicos observando sempre que possível, a 

distribuição de acordo com a titulação, as áreas de concentração e as linhas de pesquisa 

dos professores. 

V. Elaborar, semestralmente, o calendário das atividades relativas ao Trabalho de 

Curso, que deverá ser publicado em até cinco dias contados do início do semestre letivo; 

VI. Atender os acadêmicos matriculados nas disciplinas de Trabalho de Curso. 

VII. Elaborar e encaminhar aos orientadores as fichas de acompanhamento da atividade 

de orientação atinentes ao Trabalho de Curso para serem preenchidas. 

VIII. Manter, na secretaria acadêmica, arquivo atualizado com os projetos de Trabalho 

de Curso em desenvolvimento. 

IX. Designar, mediante edital, as bancas examinadoras dos Trabalhos de Curso, com 

composição, local e data das sessões públicas de defesa dos Trabalhos de Curso. 

X. Orientar os alunos sobre o protocolo da versão final do Trabalho de Curso, que será 

enviada pelo aluno no portal do aluno para arquivo; 

XI. Receber, bimestralmente, as fichas de orientação preenchidas e assinada pelos 

orientadores e orientandos. 

XII. Acompanhar o recebimento dos diários, atas e demais documentos referentes às 

disciplinas de Trabalho de Curso. 

XIII. Tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas necessárias ao 

efetivo cumprimento deste Regulamento e ao desenvolvimento da disciplina de 

Trabalho de Curso. 

 

6.14.2 Responsabilidades dos orientadores e orientandos 

O Trabalho de Curso é desenvolvido, necessariamente, sob a orientação de 

professores pertencentes ao quadro docente da FAMA. 

É atribuição do orientador o acompanhamento da temática em desenvolvimento 

no trabalho de curso, assim como a verificação das normas científicas. 

Ao assinar a ficha de pré-inscrição em TC o aluno e o professor estarão 

aceitando automaticamente a orientação, sendo a ficha de responsabilidade do professor 

orientador e após assinada, deve ser entregue para a coordenação de curso. 

Cada professor poderá orientar no máximo 08 (oito) acadêmicos por semestre na 

disciplina de Trabalho de Curso I. 

A substituição de orientador durante o semestre não é permitida, salvo por 

impossibilidade do orientador ou quando outro docente assumir formalmente a 
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orientação com anuência do orientador originário. A decisão definitiva é da 

Coordenação de Curso. 

 

6.14.3  Deveres dos professores orientadores  

I. Atender seus acadêmicos orientandos no horário e local previamente fixado e fora do 

horário regular das aulas; 

II. Seguir o cronograma de encontros determinado pela coordenação de curso; 

III. Assinar a ficha de orientação após aceitar o convite para a orientação; 

IV. Indicar fontes bibliográficas e eletrônicas para que o orientando possa desenvolver 

seu Trabalho de Curso; 

V. Orientar o desenvolvimento da temática abordada no trabalho de curso, assim como 

a verificação das normas científicas. 

VI. Emitir parecer de admissibilidade para defesa pública, que deverá estar incluso em 

todos os volumes do Trabalho de Curso, em local previsto na estrutura do trabalho; 

VII. Participar, como presidente, das bancas examinadoras dos Trabalhos de Conclusão 

de Curso para as quais estiver designado, sendo vedada sua participação na avaliação do 

trabalho; 

VIII. Assinar, juntamente com os demais membros das bancas examinadoras dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso, as atas finais das sessões de defesa; 

IX. Cumprir e fazer cumprir este Regulamento e demais instruções referente à 

disciplina de Trabalho de Curso. 

A responsabilidade pelas atividades do Trabalho de Curso é integralmente do 

acadêmico, o que não exime o professor orientador de desempenhar adequadamente, 

dentro das normas definidas neste Regulamento e demais normas da FAMA, as 

atribuições decorrentes da sua atividade de orientação. 

 
 

6.15 Periódico Científico  

           O estreitamento de laços entre docentes e discentes é o primeiro passo para 

despertar nestes o interesse pela produção literária de caráter científico.  

           Atualmente a FAMA publica semestralmente dois periódicos Científicos, revista 

Pedagogia em Foco (Qualis B1) e Revista Organizações e Sociedade (Qualis B5), 

divulga as publicações dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito.  
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           A produção científica há de ser amplamente e difundida entre os discentes, sendo 

este talvez o maior dos objetivos das revistas.  

  

  

77  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  EENNSSIINNOO--

AAPPRREENNDDIIZZAAGGEEMM  DDOO  CCUURRSSOO  

A avaliação do processo ensino-aprendizagem é instrumento fundamental do 

planejamento educacional, especificamente do projeto pedagógico, pois é ela que 

permite diagnosticar e verificar o desempenho acadêmico do aluno e da instituição, 

contribuindo para a melhoria do desenvolvimento das aulas e do resultado qualitativo e 

quantitativo da Instituição de Ensino. 

Esta modalidade de avaliação no Curso de Administração da FAMA dar-se-á, 

como já mencionado anteriormente, conforme o que preceitua a atual LDB, Lei nº 

9.394/96, art. 24, V, que define critérios para verificação do rendimento escolar. Além 

da Lei nº 10.861/2004 (institui o SINAES) e a legislação específica da FAMA. 

A avaliação será contínua e cumulativa com a prevalência dos aspectos 

qualitativos e quantitativos ao longo do período escolar e de forma terminativa através 

das eventuais avaliações finais. 

No curso de Administração da FAMA o rendimento escolar do aluno, em cada 

componente curricular, é verificado em função da assiduidade e eficiência nos estudos, 

ambas eliminatórias por si mesmas. Sendo impedido prestar exame final, o aluno que 

tenha faltado a mais de vinte e cinco por cento das atividades programadas no 

componente curricular. 

O processo de avaliação do desempenho acadêmico no âmbito da FAMA é 

regulamentado pelo Regimento Interno no seu Capítulo VII.  

Além das avaliações formais, acredita-se ser válido para o bom desempenho do aluno 

um constante acompanhamento, uma avaliação permanente. 

Entretanto o processo de avaliação permanente por muitos é compreendido com 

a aplicação permanente de instrumentos de verificação do desempenho. Isso é um 

equívoco porque a avaliação pressupõe ação executada e, se o professor aplicar 

sucessivos instrumentos sem que haja o tempo para o processamento da aprendizagem, 

na realidade estará “poluindo” a ação educativa com excessivos testes e trabalhos que 

nem sempre demonstram o desempenho do estudante. 
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Portanto, entendemos e adotamos enquanto avaliação permanente o 

acompanhamento constante, a observação, o diálogo, o exercício, a aplicação prática 

que poderá resultar na aplicação coerente de instrumentos de verificação do 

desempenho acadêmico. 

É clássica a identificação de três possibilidades que favorecem a realização de 

uma avaliação nas modalidades: diagnóstica, formativa e somativa. O efeito cumulativo 

do desempenho do aluno terá como prevalência, aspectos qualitativos, sobrepondo-se 

aos quantitativos. 

Avaliação Diagnóstica – por meio de observação contínua, deve ser constante e 

representada pela permanente apreciação do professor em relação ao desempenho que o 

aluno apresente. Exige que seja bem realizada, tendo por base a dedicação e o interesse 

por parte do professor, que para efetivá-la, em padrão aceitável, considerando que todas 

as atividades executadas pelo aluno para atingir o objetivo desejado, são sempre 

significativas e, por serem sistemáticas, contemplando o conjunto de atividades integrais 

desenvolvidas por ambos, no processo de ensino - aprendizagem. 

Avaliação Formativa – designa análises de desempenho em intervalos 

relativamente curtos, o que além de tornar-se significativa, é importante para a evolução 

do aluno. 

Exige metas que devem ser atingidas em prazos mais espaçados, daí ser consolidada em 

etapas parciais e em graus de complexidade crescentes, já que envolve a necessidade de 

desdobrar objetivos educacionais previamente definidos de maneira mais global. 

Avaliação Somativa – tem por objeto, a apreciação muito geral do grau em que 

os objetivos amplos foram atingidos, como parte substancial de etapas concluídas de 

aprendizagem, consolidadas durante todo o desenvolvimento do Curso de formação do 

profissional médico. 

A avaliação deve, como expressa HOFFNANN (2001), analisar teoricamente as 

várias manifestações dos alunos em situações de aprendizagem, para acompanhar as 

hipóteses que vêm formulando a respeito de determinados assuntos, em diferentes áreas 

de conhecimento, de forma a exercer uma ação educativa que lhes favoreça a descoberta 

de melhores soluções ou a reformulação de hipóteses preliminarmente formuladas. 

Em conformidade com o Regimento Interno da Instituição os procedimentos de 

avaliação do processo de ensino e aprendizagem consistem em: 

CAPÍTULO VII 

DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 
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Art. 115.  O rendimento escolar do aluno, em cada disciplina, é verificado em 

função da assiduidade e eficiência nos estudos, ambas eliminatórias por si mesmas. 

Parágrafo único.  Está impedido de prestar exame final, o aluno que tenha 

faltado a mais de vinte e cinco por cento das atividades programadas na disciplina. 

Art. 116.  Entende-se por eficiência o grau de aplicação do aluno ao estudo, e 

sua verificação se faz:  

I. por no mínimo (2) duas avaliações específicas, por bimestre, sendo que esse 

número e natureza, poderão ser alterados, mediante definição das coordenações 

de curso e regulamentados pela Direção Geral; 

II. por um exame final, após o encerramento do período letivo. 

§ 1º O exame final, a que se refere o inciso II deste artigo será escrito. 

§ 2º A data de aplicação das avaliações bimestrais, provas substitutivas e do 

Exame Final, para todos os cursos, será definida em Calendário Acadêmico e divulgada 

nos murais da FAMA. 

§ 3º As disciplinas práticas, de projetos ou de caráter experimental, em função 

da não aplicabilidade de provas escritas ou de avaliações finais, terão sua forma de 

avaliação definida em norma específica aprovada pelo CONSEPE. 

Art. 117. As avaliações versarão sobre a temática lecionada no respectivo 

bimestre e o exame final versará sobre a matéria lecionada durante o período letivo. 

Art. 118. O prazo de entrega na secretaria pelos docentes dos resultados 

bimestrais e exame será definido a cada semestre no calendário acadêmico.   

Art. 119.  As notas bimestrais, de exames finais e outras serão graduadas de 0 

(zero) a 10 (dez), permitida, tão somente, a fração de uma casa decimal. 

Parágrafo único.  Não há arredondamento de notas ou de médias. 

Art. 120. O professor oportunizará ao aluno vista das atividades avaliativas de 

qualquer natureza, num prazo máximo de uma semana após a data de realização da 

mesma. Caso julgue procedente algum apontamento do aluno, poderá retificar a nota, 

atribuindo-lhe o valor real em requerimento próprio e data limite fixada no calendário 

acadêmico. 

Art. 121.  Após a realização da vista da avaliação, o aluno poderá, no prazo de 

(2) dois dias úteis, solicitar revisão ao Coordenador do Curso, via requerimento 

fundamentado e protocolado no Setor de Atendimento ao Aluno, instruindo o seu 

requerimento com fundamentos técnicos e teóricos que justifiquem a apreciação do 

pedido bem como mediante o recolhimento de taxa respectiva. 
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§ 1º O Coordenador solicitará a apreciação do professor da disciplina em (5) 

cinco dias úteis, a contar da data do recebimento da solicitação. 

§ 2º Caso os requisitos de admissibilidade não sejam observados, o 

Coordenador indeferirá o pedido e solicitará o arquivamento pela Secretaria Acadêmica, 

após vista ao aluno no prazo de (4) quatro dias úteis. 

§ 3º O aluno que discordar do parecer final do Professor, poderá solicitar ao 

Coordenador do Curso, no prazo máximo de (4) quatro dias úteis a contar da 

notificação, a formação de banca revisora constituída por um ou mais professores do 

curso para apreciar o pedido. 

§ 4º A banca de revisão, uma vez constituída, observados os requisitos de 

admissibilidade, apreciará o processo de revisão no prazo máximo de (5) cinco dias 

úteis contados a partir da retirada do processo junto à Secretaria Acadêmica. 

§ 5º A decisão da banca revisora deverá obrigatoriamente, ser referendada pelo 

CONSEPE primeira reunião ordinária ou extraordinária previamente agendadas ou no  

prazo máximo de (20) vinte dias úteis, contados a partir da divulgação da decisão pela 

banca. 

§ 7º A decisão do CONSEPE é encaminhada à secretaria acadêmica em 

resposta ao pedido do discente. 

§ 8º Decorridos quaisquer dos prazos supracitados, a nota torna-se definitiva e 

irrecorrível. 

Art. 122.  Caso o aluno identifique equívocos no lançamento de suas notas 

e/ou frequência no portal educacional, este deve solicitar junto ao docente que as 

mesmas sejam retificadas, obedecendo aos prazos estabelecidos no Calendário 

Acadêmico. 

Art. 123.  Será considerado como aprovado por média o acadêmico que tiver 

obtido, em cada disciplina, a média de (7,0) sete ao final do período letivo. 

Art. 124.  Ao acadêmico que tiver obtido na disciplina, como resultado no 

período letivo, média igual ou superior a (3,0) três e inferior a (7,0) sete, será facultada a 

realização de uma prova final denominada exame final. 

Art. 125.  Na eventualidade de realização de prova de exame final, para lograr 

a aprovação ao período seguinte, o acadêmico deverá atingir a nota mínima de (5,0) 

cinco como média final, resultante da média aritmética entre a nota desta prova (PF) e a 

média obtida no período letivo (MA), com a aplicação da seguinte fórmula: 

 PF + MA _________ 
= 5,00     (média final mínima) 
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Art. 126. Ao aluno que deixe de comparecer a qualquer prova, trabalho ou 

exame programado é conferida nota zero, como resultado consequente.  

Art. 127.  É atribuída nota zero ao aluno que usar meios ilícitos ou não 

autorizados pelo professor ou quaisquer outros que tenham por finalidade fraudar o 

procedimento avaliativo quando da elaboração dos trabalhos, de verificações parciais, 

avaliação ou qualquer outra atividade, que resulte na avaliação de conhecimento por 

meio de atribuições de notas, sem prejuízo da aplicação de sanções cabíveis por ato de 

improbidade. 

Art. 128.  O aluno que deixar de comparecer às avaliações de aproveitamento, 

nas datas fixadas pode requerer uma prova substitutiva para cada disciplina, de acordo 

com o calendário escolar, mediante pagamento de taxa respectiva para este fim. 

Parágrafo único.  Não há prova substitutiva do exame final. 

Art. 129. São asseguradas ao professor, na verificação do rendimento escolar e 

de acordo com a programação específica, liberdade de formulação de questões e 

austeridade de julgamento, cabendo recurso de suas decisões para a coordenação 

respectiva. 

Art. 130. É obrigatória a frequência do aluno às disciplinas, salvo nos 

programas de educação à distância, considerando-se automaticamente reprovado o 

aluno que não obtenha frequência mínima de (75%) setenta e cinco por cento nas 

atividades programadas ou que nela não tenha obtido a pontuação determinada nos 

artigos 130, 131 e 132 deste regimento. 

Art. 133. A Faculdade poderá oferecer cursos, disciplinas ou atividades 

programadas em horários especiais, com metodologia adequada para os alunos 

regulares, especiais, em dependência ou adaptação, em períodos especiais e na forma 

que se compatibilizem com as suas atividades regulares, aprovadas pelo CONSEPE. 

Art. 134. Podem ser ministradas aulas de dependência e de adaptação em 

horário ou período especial, diverso do horário habitual de aula e aos sábados. 

Art. 135. As disciplinas em regime de dependência ou adaptação serão 

ofertadas pela FAMA aos alunos, no mínimo uma vez no período de integralização do 

curso.  

Fonte: Regimento Interno (FAMA, 2014) 

 

2 
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8  PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO PPC E DO CURSO  

O acompanhamento do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 

Administração da FAMA será realizado por meio da atuação conjunta de quatro 

agentes: Coordenador de Curso, Núcleo Docente Estruturante - NDE, Colegiado de 

Curso e Comissão Própria de Avaliação – CPA.  

A avaliação desse processo será realizada em reuniões do NDE e Colegiado de 

Curso, que além de averiguar a efetividade do disposto na proposta do curso, 

desenvolverá uma leitura alinhada do projeto em relação aos demais documentos 

institucionais, como PDI e PPI.  

As atribuições de cada agente no processo são descritas a seguir: 

 

a) Coordenador de Curso 

 A gestão acadêmica e estratégica do curso de graduação é de responsabilidade 

do Coordenador de Curso. O Coordenador de Curso será designado pelo Diretor Geral 

da Faculdade, ouvida a Mantenedora. 

 

b) Núcleo Docente Estruturante – NDE 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é o órgão consultivo e deliberativo, 

responsável pela concepção, implementação, consolidação, revisão, acompanhamento e 

avaliação do Projeto Pedagógico de cada Curso, sendo constituído por 5 professores 

pertencentes ao corpo docente do curso. 

 

c) Colegiado de Curso  

O Colegiado de Curso é o órgão que tem por finalidade regimental acompanhar 

a implementação do projeto pedagógico, propor alterações das matrizes curriculares, 

discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso, 

sendo composto: pelo Coordenador de Curso, por todos os professores do Curso de 

Graduação em Administração, e, por dois representantes discentes eleitos por seus 

pares, seguindo as determinações do Regimento Interno da FAMA. Além de ser o órgão 

de decisão maior na esfera do curso, assume também o papel de articulador da formação 

acadêmica, auxiliando a coordenação e NDE no acompanhamento da matriz curricular 

do curso. Além disso, precisa acompanhar e monitorar, juntamente com o NDE, o 

processo ensino-aprendizagem no intuito de adequar as orientações para que a formação 
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prevista no PPC ocorra de forma plena, contribuindo para a inserção adequada do futuro 

profissional na sociedade e no mercado de trabalho. 

 

d)  Comissão Própria de Avaliação – CPA 

No que tange a Avaliação das Instituições de Educação Superior, a Portaria nº 

2.051/04, que regulamenta o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior, estabelece que cada instituição de ensino crie comissões próprias para realizar 

a auto-avaliação desta instituição, neste sentido a Faculdade Aldete Maria Alves - 

FAMA, criou em 2004, através da Portaria 04/04 a Comissão Permanente de Avaliação 

– CPA FAMA, com o objetivo de realizar uma auto-avaliação desta IES.  

A CPA FAMA é composta por: 

I Um representante da Direção, indicado pelo Diretor Geral. 

II Oito representantes do corpo docente, eleitos pelos seus pares. 

III Oito representantes do corpo discente, eleitos pelos seus pares. 

IV Dois representantes de alunos egressos, indicado pelo Diretor Geral. 

V Um representante do corpo técnico-administrativo, eleito pelos seus pares. 

VI Um representante da sociedade civil organizada, indicado pelo Diretor Geral. 

Os membros da CPA terão mandatos de 02 (dois) anos, permitida a recondução 

pelo período de dois mandatos. 

A presidência da CPA será exercida por um dos membros eleito pelos demais 

representantes da CPA. 

São atribuições da CPA/FAMA: 

I conduzir os processos de auto-avaliação da FAMA; 

II preparar o projeto de auto-avaliação institucional a ser encaminhado à 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES; 

III determinar procedimentos de avaliação interna de cursos, áreas e da 

instituição, em consonância com as determinações da CONAES; 

IV sistematizar, analisar e interpretar as informações do curso, da área ou da 

instituição, compondo assim uma visão diagnóstica dos processos 

pedagógicos, científicos e sociais da instituição e identificando possíveis 

causas de problemas, bem como possibilidades e potencialidades; 

V subdelegar competências no âmbito de cursos e áreas, para comissões 

setoriais, determinando prazos para o cumprimento dos objetivos estabelecidos 
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e especificando a forma de composição, o prazo de mandato e a dinâmica de 

funcionamento; 

VI dar ampla divulgação de sua composição e de todas as suas atividades; 

VII propor à direção ações que melhorem a qualidade das atividades acadêmicas, a 

serem encaminhadas às instâncias competentes; 

VIII receber a Comissão Externa de Avaliação e prestar as informações solicitadas 

pela CONAES e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP; 

IX convocar professores e técnico-administrativos e convidar alunos, egressos e 

membros da comunidade externa para prestar informações, fornecer 

documentos e detalhar dados enviados; 

X propor alterações nas competências da CPA/FAMA ao colegiado da 

Instituição; 

XI enviar o relatório final de avaliação institucional para o MEC quando 

solicitado. 

O caráter de diagnóstico e formativo da auto-avaliação deve permitir a revisão 

das prioridades estabelecidas nos projetos e planos institucional (PDI, PPI e PPC) e o 

engajamento da comunidade acadêmica na construção de novas alternativas e práticas. 

Esta auto-avaliação constitui-se em um estudo no intuito de identificar as 

fragilidades e potencialidades de cada uma das dimensões abaixo, assim como propor as 

melhorias necessárias.   

Dimensões analisadas no processo de auto-avaliação: 

 Dimensão 1: A missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

 Dimensão 2: A política para o ensino de graduação e  pós-graduação, a extensão 

e as respectivas formas de operacionalização; 

 Dimensão 3: A responsabilidade social da instituição; 

 Dimensão 4: A comunicação com a sociedade; 

 Dimensão 5: As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo 

técnico-administrativo; 

 Dimensão 6: Organização e gestão da instituição; 

 Dimensão 7: Infra-estrutura física; 

 Dimensão 8: Planejamento e avaliação; 

 Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes; 

 Dimensão 10: Sustentabilidade financeira. 
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 Dimensão 11: A avaliação de cursos e avaliação de desempenho dos estudantes 

e sua influência nas ações institucionais. 

No âmbito Institucional, a auto-avaliação é aplicada como processo contínuo 

com o qual a Instituição adquire conhecimento sobre sua própria realidade, buscando 

compreender os significados do conjunto de suas atividades, para melhorar a qualidade 

dos cursos de graduação e alcançar maior relevância social. 

 A auto-avaliação realizada na FAMA através da CPA tem como objetivo 

possibilitar que os resultados obtidos forneçam os subsídios necessários à reflexão e 

revisão de políticas, programas e projetos pedagógicos que favoreçam os processos de 

gestão em todas as instâncias. 

 A fim de atingir o objetivo proposto é necessário: 

 Avaliação da Faculdade: apontar aspectos frágeis e fortes do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI); da comunicação social da IES; das 

políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-

administrativo; da organização e gestão da instituição; do planejamento da  

Auto-avaliação e meta-avaliação; as políticas de atendimento aos estudantes; a  

sustentabilidade financeira da IES, traçando um perfil da FAMA. 

 Avaliação das Políticas Pedagógicas: verificar a relação das práticas 

pedagógicas com a Missão e com o Plano de Desenvolvimento Institucional da 

FAMA; a política para o ensino, a pesquisa, a pós- graduação, a extensão e a 

responsabilidade social da instituição. 

 Avaliação do Discente: detectar evidências que permitirão nortear 

procedimentos para a tomada de decisões  visando a aperfeiçoar: a qualidade dos 

cursos de graduação e pós-graduação, assim como a qualidade do  atendimento 

aos alunos e egressos. 

 Avaliação do Docente: identificar aspectos que evidenciem a competência e o 

desempenho do docente nas suas diversas atribuições no processo ensino-

aprendizagem. 

 Avaliação da Infra-estrutura: verificar se as condições da infra-estrutura e 

serviços disponíveis nas unidades, na  biblioteca, no laboratório de informática e 

no núcleo de práticas. 

 Avaliação da Intervenção Social: coletar dados acerca da intervenção social da 

FAMA no que se refere aos projetos desenvolvidos e serviços prestados que 

resultam na melhoria da qualidade de vida da comunidade externa, seja do ponto 
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de vista econômico, social, ambiental, cultural ou artístico. 

A metodologia adotada no processo de avaliação é essencialmente qualitativa. 

Todavia, buscar-se-á a conjugação dos benefícios desta com os da abordagem 

quantitativa e a pesquisa documental, por intermédio da consulta e análise de dados 

secundários existentes na FAMA.  

Para o processo de coleta de dados são utilizados questionários previamente 

elaborados, como instrumento de coleta de dados. Estes questionários serão elaborados 

pela CPA tomando como referência as 11 dimensões explicitadas anteriormente e 

buscando atender os objetivos da avaliação institucional. 

Os questionários são disponibilizados para preenchimento em formato online, no 

endereço eletrônico www.facfama.edu.br. No período estipulado no cronograma e 

amplamente divulgado, os docentes, discentes, pessoal técnico-administrativo e 

comunidade preencherão o questionário de forma voluntária.  Posteriormente os 

resultados dos questionários serão tabulados e analisados pela CPA juntamente com os 

dados oriundos da pesquisa documental.  

Objetivando expressar o resultado das discussões, de análise e interpretação dos 

dados advindos do processo de auto-avaliação da FAMA, a Comissão própria de 

Avaliação – CPA elabora anualmente o Relatório Final de Atividades de Auto-

Avaliação da FAMA (Relatório Final – CPA/FAMA). 

A partir da análise das fragilidades e potencialidades explicitadas no Relatório 

Final de Atividades de Auto-Avaliação da FAMA, a CPA/FAMA, juntamente com a 

Direção da FAMA e da Instituição Ituramense de Ensino Superior – INSTITUES, 

mantenedora da Faculdade Aldete Maria Alves, elabora o Plano Anual de Ações.  Este 

plano tem como objetivo nortear a implantação das ações propostas pela CPA FAMA, 

visando sanar as fragilidades diagnosticadas, assim como analisar a sua viabilidade. 

Ao final de cada ano o Plano Anual de Ações - FAMA/CPA é avaliado. O 

resultado desta avaliação é explicitado através do Relatório de Acompanhamento do 

Plano Anual de Ações – FAMA/CPA. 

Com esta metodologia a INSTITUES, a FAMA e sua CPA objetivam contemplar 

todo o processo de avaliação, ou seja:  

 Avaliar (Auto-avaliação CPA) 

 Demonstrar resultados e propor soluções (Relatório Final de Atividades de Auto-

Avaliação da FAMA) 

 Discutir resultado e soluções e propor prazos para atender as soluções (Plano 

http://www.facfama.edu.br/
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Anual de Ações)  

 Verificar o cumprimento das mesmas (Relatório de Acompanhamento do Plano 

Anual de Ações – FAMA/CPA.) 

Este processo de auto-avaliação é desenvolvido com a participação dos 

segmentos docentes, técnico-administrativos, estudantes, dirigentes e representantes da 

sociedade, sob a coordenação da CPA. 

 

9  ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO 

A gestão institucional da Faculdade FAMA, por ter caráter democrático e 

consultivo trabalha em parceria a Direção geral e Coordenações de curso, tendo em 

vista as decisões tomadas nos diversos órgãos colegiados. 

  

99..11    CCoooorrddeennaaççããoo  ddoo  CCuurrssoo  

A Coordenação do curso de Administração da FAMA é desempenhada, desde 

janeiro de 2001, pela professora Bácima Eliana Alves Simão, Mestra em Educação pela 

UNOESTE (2012), Especialista em Desenvolvimento Gerencial e Marketing (1998) 

pela FAFICLE e graduada em Administração de Empresas (1995) pela Fundação 

Educacional de Votuporanga. 

 A coordenadora possui 20 anos de experiência profissional na área de 

Administração, 15 anos de experiência profissional na coordenação do curso, 16 anos de 

atuação docente no ensino superior e 4 anos de experiência em gestão institucional.   

  CCoonnffoorrmmee  RReeggiimmeennttoo  IInntteerrnnoo  ddaa  IInnssttiittuuiiççããoo,,  vveerrssããoo  22001144,,  ccaabbee  aaoo  ccoooorrddeennaaddoorr  

ddee  ccuurrssoo::  

Art. 18. A Coordenação de Curso é o órgão executivo das atividades de natureza 

didático-científica, responsável pelo acompanhamento do ensino, pesquisa e extensão 

em cursos de graduação da Faculdade. 

Art. 19. A gestão acadêmica e estratégica dos cursos técnico, de graduação e programas 

de pós-graduação é de responsabilidade dos coordenadores dos respectivos cursos e 

programas. 

Parágrafo único. O Coordenador de Curso será designado pelo Diretor Geral da 

Faculdade, ouvida a Mantenedora. 

Art. 20. São atribuições do coordenador de curso: 

I. dirigir e coordenar a implantação e execução do Projeto Pedagógico do Curso, em 

consonância com as deliberações dos órgãos colegiados e legislação pertinente; 
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II. administrar, coordenar e supervisionar as atividades didático-pedagógicas do curso 

relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, promovendo a integração entre as mesmas, 

com o apoio da Direção Geral; 

III. representar o curso em atos públicos e nas relações com outras instituições 

acadêmicas, profissionais ou científicas; 

IV. elaborar relatórios administrativo-acadêmicos das atividades do curso e encaminhá-

los ao Colegiado de Curso e à Direção Geral da Faculdade para conhecimento e/ou 

validação sempre que solicitado; 

V. integrar as atividades acadêmicas desenvolvidas no curso; 

VI. acompanhar o cumprimento das atividades didático-pedagógicas do corpo docente; 

VII. supervisionar a assiduidade e pontualidade do corpo docente; 

VIII. opinar sobre programas, projetos, convênios e outros acordos que envolvam o 

curso; 

IX. autorizar as publicações em quadros e murais de assuntos pertinentes ao âmbito do 

curso; 

X. analisar e propor encaminhamento sobre requerimentos acadêmicos oriundos da 

secretaria; 

XI. compor, semestralmente, o horário das unidades de estudo/curriculares, 

identificando a oferta de componentes curriculares, o número de vagas por turma e a 

alocação de professores; 

XII. convocar e presidir reuniões do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e do 

Colegiado de Curso; 

XIII. manter articulações permanentes com a Direção Geral e com as demais 

coordenações de curso da Faculdade; 

XIV. exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; 

XV. dar atendimento pessoal aos estudantes e docentes que o necessitem, dando 

encaminhamento para providências; 

XVI. encaminhar propostas de alterações nos componentes curriculares do curso, 

aprovadas pelo Colegiado, ao Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - 

CONSEPE; 

XVII. decidir em assuntos privativos ao Colegiado de Curso e ad referendum deste, em 

caráter extraordinário e de urgência; 

XVIII. selecionar, com o apoio da Direção Geral, os profissionais do corpo docente do 

curso; 
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XIX. incentivar a participação do corpo docente e discente nos processos de avaliação 

institucional promovidos pela CPA da Faculdade; 

XX. incentivar o NDE na atualização contínua do PPC, bem como sua articulação com 

o PDI; 

XXI. gerir outras atividades que lhe forem atribuídas pela Direção Geral da Faculdade; 

XXII. cumprir e fazer cumprir as determinações regimentais, normas internas e as 

deliberações dos órgãos da administração da Faculdade; 

XXIII. exercer as demais competências necessárias ao bom desempenho de suas 

funções.  

Fonte: Regimento Interno (FAMA, 2014) 

  

99..22  CCoorrppoo  DDoocceennttee  

O corpo docente da Faculdade é constituído pelos docentes contratados pela 

mantenedora para ministrarem aulas. Os docentes são selecionados pela respectiva 

coordenação e direção geral, de acordo com normas fixadas pelo CONSEPE, dentro das 

prioridades determinadas e no limite das vagas fixadas pela entidade mantenedora, à 

vista de exposição de motivos apresentada pela direção da Faculdade.  

São requisitos mínimos e cumulativos para a contratação de docentes para a 

Faculdade.  

I- Ter idoneidade moral compatível com a dignidade e a responsabilidade da função; 

II- Residir na localidade do estabelecimento de ensino ou em distância que possibilite 

exercer com regularidade suas funções; 

III- Ter cursado, em grau superior, com aproveitamento e nível de complexidade 

compatível com a natureza do curso em que vai lecionar a matéria ou disciplina para a 

qual é indicado. 

IV- Ter experiência de magistério, em qualquer nível ou grau, ou ser considerado pela 

Faculdade em condições de desenvolver atividades de ensino e pesquisa; 

V- Ter disponibilidade de tempo para o desempenho regular de suas funções docentes, 

sendo obrigatória a sua freqüência às aulas das disciplinas por ele ministradas e às 

demais atividades programadas para a disciplina; 

VI- Ser aprovado pelo CONSEPE e referendado pela mantenedora, sendo a exigência 

do inciso IV é dispensada: 

VII- Quando o docente em questão for especializado, mestre ou doutor, com área de 

concentração que compreenda a matéria ou disciplina que pretenda lecionar; 
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VIII- Quando se tratar de disciplina nova e for possível comprovar seu aproveitamento 

em matéria ou disciplina correlata; 

No caso do professor selecionado ser portador de título de especialização, de 

mestre ou doutor, ele será admitido na situação funcional correspondente na carreira do 

magistério da Faculdade, definida pela Instituição Ituramense de Ensino Superior. 

Fonte: Regimento Interno (FAMA, 2014). 

  

99..22..11  FFoorrmmaaççããoo  AAccaaddêêmmiiccaa  ddooss  ddoocceenntteess,,  ddiisscciipplliinnaass  aattrriibbuuííddaass  nnoo  pprriimmeeiirroo  

sseemmeessttrree  ee  nnúúmmeerroo  ddee  aauullaass  
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TABELA 04 – Formação Acadêmica, Regime de Trabalho e Distribuição de 

Disciplinas, 2022/01 

 

         FONTE: Recursos Humanos FAMA, 2022. 

 

 

99..22..22  TTiittuullaaççããoo  ddoo  ccoorrppoo  ddoocceennttee  

  

No que tange à titulação, segundo tabela 04, o corpo docente do curso de 

Administração da FAMA compõe-se para o primeiro semestre de 2021 de 13 docentes, 

sendo 01 (um) doutor, representando 7,7%, 05 (cinco) mestres, 38,6% e 07 (sete) 

especialistas, cujo percentual representa 53,7% do Colegiado de Curso.  

 

9.2.3 Regime de trabalho do corpo docente  

O regime de trabalho do corpo docente do curso de Administração da FAMA 

apresenta a seguinte configuração, segundo a tabela 04, 01 (um) professores em regime 

integral, representando 7,7%, 04 (quatro) parciais o que representa 30,7 e 08 (oito) 

horistas com o percentual de 61,8, totalizando 100% do quadro docente. 

 

    9.3 Colegiado de Curso 

  OO  ccoolleeggiiaaddoo  ddee  ccuurrssoo  éé  ccoommppoossttoo  ppoorr  ttooddooss  ooss  ddoocceenntteess  ddoo  ccuurrssoo  ddee  

AAddmmiinniissttrraaççããoo..  

 

DOCENTE  

(nome completo) 

 

 TITULAÇÃO 

 

1º SEM. 2022 

QUANT. 

AULAS 

DISCIPLINAS PERÍODO 

1. Ana Paula Barbosa Mestre 04 Contabilidade e Análise de Custos 3º 

  04 Controladoria 7º 

2. Bácima Eliana Alves Simão Mestre 04 Fundamentos da Administração 1º 

  
04 

 

Organização, Sistemas e Método 3º 

 

  01 Comportamento Organizacional 3º 

  04 Administração Mercadológica 5º 

3. Daniela Ortolan Especialista 02 
Administração de Comunicação e 
Relacionamento com o Cliente 

7º 

4. Jusceni de Fátima Aparecida Especialista 01 Empreendedorismo 1º 

  04 Gestão com Pessoas 3º 

  02 Gestão Estratégica de Negócios 5º 

5. João Diamantino Mestre 01 Direito Empresarial 3º 

6. Leilane de Paula Camargos Especialista 02 Legislação Tributária 7º 

7. Maria José Floriano Ferracini Mestre 04 Introdução à Contabilidade 1º 

8. Mário Cesar M. Miranda Mestre 01 Ética e Legislação Profissional 1º 

  01 Introdução à Filosofia 1º 

  01 Economia 3º 

9. Onivaldo Batista Especialista 04 Matemática Aplicada 1º 

10. Teófanes A. Stacciarini Duarte Especialista 04 Administração de Sistemas de 

Informação 

5º 

11. Willyan Wilson Milan Especialista 02 Administração de Produção 5º 

  02 Gestão de Vendas 7º 

  02 Gestão da Qualidade 7º 



96 

 

  

9.3.1 Competências do colegiado de curso 

 De acordo com o Regimento Interno da Instituição, as atribuições do Colegiado 

de Curso, são: 

Art. 21. O Colegiado de Curso é o órgão que tem por finalidade acompanhar a 

implementação do projeto pedagógico, propor alterações das matrizes curriculares, 

discutir temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades acadêmicas deste, sendo 

composto: 

I. pelo Coordenador do Curso; 

II. pelo corpo docente do curso; 

III. por dois representantes discentes eleitos por seus pares. 

Art. 22. O Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente uma vez por semestre e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Coordenador, por iniciativa própria ou a 

requerimento de, pelo menos, um terço dos seus integrantes. 

Art. 23. São competências do Colegiado de Curso: 

I. analisar e integrar as ementas e planos de ensino das disciplinas, compatibilizando-os 

ao Projeto Pedagógico; 

II. sugerir medidas para aperfeiçoar o perfil profissional de cada curso, em função de 

suas características profissionais e sociais; 

III. planejar a distribuição equitativa, ao longo do período letivo, dos trabalhos 

acadêmicos a serem exigidos dos alunos, nas várias disciplinas do curso, de acordo com 

o Calendário Acadêmico; 

IV. organizar e propor cursos extraordinários, seminários ou conferências julgadas 

necessárias ou úteis à formação profissional dos alunos; 

V. apresentar proposta de aquisição de material bibliográfico e de apoio didático-

pedagógico; 

VI. zelar pela execução das atividades e dos planos de ensino das disciplinas que 

integram a matriz curricular; 

VII. propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da extensão; 

VIII. exercer as demais funções previstas neste Regimento ou que lhe sejam delegadas 

Art. 24. São membros natos do colegiado de curso o coordenador, que o preside e 

a integralidade do corpo docente. 

Parágrafo único. Os mandatos dos representantes do corpo discente são de (2) dois 

anos, permitida recondução. 
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Art. 25. O Colegiado de Curso reunir-se-á ordinariamente duas vezes por semestre ou 

em sessão extraordinária, mediante convocação de seu presidente, pelo menos com (48) 

quarenta e oito horas de antecedência. 

§ 1º O Colegiado de Curso reunir-se-á com a presença da maioria de seus membros e 

decidirá com maioria simples, salvo nos casos previstos neste Regimento. 

§ 2º Das reuniões do Colegiado de Curso será lavrada ata e assinada pelos presentes, na 

mesma reunião ou na seguinte.  

§ 3º O presidente do Colegiado de Curso, além de seu voto, tem, nos casos de empate, o 

voto de qualidade. 

Fonte: Regimento Interno (FAMA, 2014) 

 

99..44    NNúúcclleeoo  DDoocceennttee  EEssttrruuttuurraannttee::  NNDDEE  

  O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo e deliberativo, 

responsável pela concepção, consolidação, revisão, acompanhamento e avaliação do 

Projeto Pedagógico de cada Curso.  

O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente do curso, que 

exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de 

conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, e em outras dimensões 

entendidas como importantes pela instituição, e que atuem sobre o desenvolvimento do 

curso. 

O NDE do curso de Administração da FAMA possui Regulamento Próprio, 

sendo composto por cinco docentes (incluindo o coordenador do curso), sendo estes 

possuidores de título de pós-graduação stricto sensu e contratados em regime de tempo 

parcial ou integral. 

 

 

9.4.1 Titulação e regime de trabalho do núcleo docente estruturante:  
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TABELA 05 - Titulação e Regime de Trabalho do Núcleo Docente Estruturante 
 

 

 

  

99..55    NNúúcclleeoo  ddee  AAppooiioo  PPeeddaaggóóggiiccoo  aaoo  PPrrooffeessssoorr  

A proposta de um Núcleo de Apoio Pedagógico nasceu da preocupação da 

Direção da FAMA com a formação e a prática pedagógica dos docentes frente às 

demandas do mundo contemporâneo e ao desafio do ensino superior. 

 Este processo de formação permanente deve promover nos docentes um perfil 

adaptado ao projeto institucional e que contemple. 

 Sua capacidade de autoformação e auto-avaliação em vista de uma constante 

renovação na sua competência científico-tecnológica, cultural e educativa para 

poderem reagir, positivamente, perante situações sociais e culturais, e desafios, éticos 

e educativos sempre novos. 

 A sua capacidade de compartilhar no projeto institucional, de trabalhar juntos, de 

realizar um verdadeiro diálogo interdisciplinar e de conduzir processos de ampla 

colaboração na sociedade e na Instituição. 

 Uma especial sensibilidade perante os estudantes e a condição juvenil, sobretudo dos 

menos favorecidos, uma competência específica, segundo a própria especialidade, a 

fim de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária e mais 

aberta ao desenvolvimento integral dos jovens. 

 O Núcleo de Apóio ao Professor - NAP está vinculado à Coordenação do Curso 

de Pedagogia e tem como finalidade, oferecer apoio técnico, pedagógico e material às 

necessidades dos cursos da Instituição, buscando a melhoria na qualidade do ensino. 

Através dele os Professores têm um espaço para aprofundar seus conhecimentos 

pedagógicos, sistematizar suas práticas, buscar novos caminhos e os acadêmicos 

poderão encontrar orientações para minimizar suas dificuldades quanto à organização 

dos estudos. É, portanto, um mecanismo voltado ao estudo, ao questionamento, ao 

intercâmbio de experiências e, acima de tudo, de crescimento profissional e 

institucional, subsidiando o Professor com métodos e técnicas de ensino, com 

DOCENTES  TITULAÇÃO Regime de trabalho  
Profª Me. Bácima Eliana Alves Simão – 

Coordenadora do Curso 

Mestre Integral 

Prof. Me. Maria José Floriano Ferracini  Mestre Parcial 

Profª Me. Ana Paula Barbosa Mestre Parcial 

Prof. Me. Mário César Miranda Mestre Parcial 

Prof. Esp. Willyan Wilson Milan Especialista Parcial 
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instrumentos de avaliação mais adequados para cada atividade desenvolvida e com 

orientações que possam minimizar os possíveis atritos existentes entre Professor e 

aluno. 

 

 

99..66  CCoorrppoo  DDiisscceennttee  

  OO  ccoorrppoo  ddiisscceennttee  éé  ccoonnssttiittuuííddoo  ppoorr  ttooddooss  ooss  aalluunnooss  ccoomm  mmaattrrííccuullaass  aattiivvaass  nnoo  ccuurroo  

ddee  AAddmmiinniissttrraaççããoo..  

  

99..66..11  AAppooiioo  DDiiddááttiiccoo  PPeeddaaggóóggiiccoo  aaooss  DDiisscceenntteess  

O Núcleo de Apoio ao Discente - NAD, objetiva oferecer aos discentes, serviços 

e programas assistenciais desenvolvidos, por iniciativa própria ou mediante convênios 

firmados com entidades especializadas.  

Estes serviços consistem em:  

 Apoio Psicopedagógico - Responsável pelas atividades de acompanhamento 

sócio-pedagógico e apoio emocional, desenvolve ações para facilitar a 

convivência, a harmonia, assim como as dificuldades de aprendizagem que por 

ventura sejam detectadas nos discentes. 

 Intermediação e viabilização de estágios curriculares e extracurriculares – Os 

alunos que atenderem o perfil determinado pela Empresa, Órgão ou Organização 

interessada em oferecer a vaga de estágio serão encaminhados para entrevista. A 

escolha dos candidatos é feita sem interferência da Instituição.  

 Bolsas de estudo – Oferecimento de bolsas de estudo aos alunos de baixa renda 

através de parcerias ou Programas do Governo Federal, como por exemplo, o 

FIES, oferecido pelo MEC em parceria com a Caixa Econômica Federal, que 

visa financiar as mensalidades dos acadêmicos das instituições de ensino 

superior pagas, do país. Para se inscrever, o aluno deve preencher um "protocolo 

de inscrição", feito individualmente, via internet. 

 Bolsas de pesquisa - Programa de incentivo e apoio à pesquisa, através do 

fomento de Projetos de Iniciação Científica coordenados pelos docentes da 

FAMA com a participação dos discentes. 

 Apoio às atividades de extensão - Divulgar e compartilhar com a sociedade o 

conhecimento produzido e adquirido através do apoio ao desenvolvimento e 

implantação de projetos e demais atividades que contemplem a Extensão. 
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9.6.2  Programa de Nivelamento 

O nivelamento na instituição se concretizará através de 03 fases:  

1- Fase da triagem: A fase de triagem dos ingressantes com necessidades de 

nivelamento e diagnóstico destas necessidades se iniciará na primeira semana de aula do 

primeiro semestre letivo e se estenderá até o final do primeiro mês do ano letivo. 

Compete ao Coordenador de Curso o planejamento e a coordenação das ações 

que conduzam à triagem dos ingressantes e ao diagnóstico de suas necessidades no(s) 

curso(s) que coordena. Os trabalhos de triagem e diagnóstico ocorrerão de forma 

concomitante às aulas previstas para o período.  

2 - Fase de planejamento coordenado de ações de nivelamento: Na fase de 

planejamento, os Coordenadores de Curso se reunirão, e planejarão de forma conjunta, 

visando à racionalização de ações, o nivelamento na Faculdade como um todo. 

As ações serão programadas para ocorrerem no primeiro e/ou no segundo 

semestre do primeiro ano letivo. Exemplo destas ações são o oferecimento de 

disciplinas, oficinas, cursos, tutoriais, estudos dirigidos entre outras.  

3 - Fase de execução das ações de nivelamento: Na fase de execução das ações 

de nivelamento, os alunos deverão participar das atividades planejadas. 

Independentemente da modalidade da ação de nivelamento prevista, os alunos 

participantes serão avaliados quanto ao seu aprendizado. 

  

9.6.3 Programa de Monitoria 

O programa de monitoria da Faculdade Aldete Maria Alves - FAMA é 

normatizado por meio de Regulamento próprio e tem por objetivo intensificar e 

assegurar a cooperação entre professores e estudantes nas atividades básicas da vida 

acadêmica.  

  A monitoria terá vigência semestral e a função do monitor será exercida por 

estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação, classificados em 

processo seletivo, realizado pela Coordenação do Curso a que se vincule a disciplina ou 

disciplinas objeto da seleção.  

 O Programa de Monitoria da Faculdade FAMA abrangerá dois tipos de 

monitores: o remunerado e o voluntário; 

 O monitor exercerá suas atividades sob a orientação do professor designado pela 

Coordenação de curso. 
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 O monitor desempenhará suas funções em regime de 16 (dezesseis) horas semanais, 

sem vínculo empregatício com a Faculdade FAMA; 

 Ao monitor remunerado será concedido a bolsa mensal pela Instituição Ituramense 

de Ensino superior, mantenedora da Faculdade FAMA, cujo valor será estabelecido 

face à disponibilidade de verba anual destinada ao programa; 

 As atividades do monitor não poderão coincidir com suas obrigações acadêmicas em 

função das disciplinas em que estiver matriculado ou com as obrigações de 

funcionário-aluno. 

 Cada Coordenação de curso elaborará um Plano Anual de Monitoria, que será 

encaminhado à Direção Acadêmica, em data prevista no Calendário Acadêmico. 

 O Plano anual de Monitoria proporá as vagas necessárias, levando em consideração, 

na justificativa, o número de professores por turma, o número de alunos por 

disciplina, o número de turmas por disciplina e as peculiaridades do ensino. 

  

10 INFRAESTRUTURA E LABORATÓRIOS 

 A infraestrutura corresponde a toda edificação da faculdade com o objetivo de 

oferecer ao aluno conforto, comodidade, bem como tecnologia aplicada à promoção da 

qualidade do processo educativo de nossos alunos. 

 

10.1 Acesso dos alunos a equipamentos de informática    

Os Laboratórios de Informática possuem computadores interligados em rede, 

com suporte de internet banda larga. Possuem ainda máquinas com mobiliário e acesso 

específico para uso de portadores de necessidades especiais. Considerando o número de 

alunos da IES por período, o quantitativo supra atende integralmente à toda demanda. 

Os locais possuem ainda data show como suporte nas aulas lecionadas neste ambiente. 

Para o suporte técnico, a empresa possui funcionários no setor de TI. Existe também um 

Plano de Atualização de Hardware e Software, em que são realizados up-grades 

regulares dos equipamentos instalados neste Laboratório, além de constante atualização 

de softwares operacionais, aplicativos (genéricos, específicos e utilitários).  

Todos os computadores são licenciados. Os Laboratórios de Informática são uma 

valiosa opção para que os Acadêmicos possam realizar tarefas práticas e trabalhos extra-

classe de suas disciplinas, em um ambiente climatizado com equipamento de ar 

condicionado.  A política de uso dos laboratórios é regida por instrumento próprio e 
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disponibiliza o uso para todos os alunos do curso e estabelecem regras de conduta, 

utilização, horários e orientações sobre reservas do mesmo. Os laboratórios contam com 

funcionários especializados na área para suporte técnico e apoio aos usuários do 

ambiente, atuando durante todo o tempo em que fica aberto. O Responsável pelos 

laboratórios segue os dispositivos relativos à atualização das máquinas, encaminhando 

as necessidades com antecedência para a Mantenedora.   Além dos laboratórios de 

informática os alunos também podem ter acesso, via empréstimo, a notebooks para 

utilização no interior da biblioteca. A FAMA conta com três laboratórios de informática 

conforme descrição a seguir: 

TABELA 06 – Laboratórios de Informática 1 e 2 
Laboratórios de Informática 1 e 2 

Espaço físico:  

 Área: 82 m2 

Semestres de Utilização no curso:  

2º e 3º – Demais componentes quando solicitado 

Componentes específicos:       

 Todos 

Equipamentos básicos: 

 30 computadores para alunos 

 01 computador para o professor, (ligado em rede) 

Mobiliário: 

 01 mesa para o professor  

 01 cadeira para o professor 

 01 quadro branco 

 Data show 

 30 mesas para computadores 

 30 cadeiras para alunos 

Fonte: Setor de Tecnologia da Informação FAMA, 2016 

 

TABELA 07 – Laboratório de Informática 3 
Laboratório de Informática 3 

Espaço físico:  

 Área: 82 m2 

Semestres de Utilização no curso:  

2º e 3º – Demais componentes quando solicitado 

Componentes específicos:       

 Todos 

Equipamentos básicos: 

 54 computadores para alunos 

 01 computador para o professor,(ligado em rede) 

Mobiliário: 

 01 mesa para o professor  

 01 cadeira para o professor 

 01 quadro branco 

 Data show 

 54 mesas para computadores 

 54 cadeiras para alunos 

Fonte: Setor de Tecnologia da Informação FAMA, 2016. 

 

 

10.2 Salas de aula     

 

A IES conta com 24 salas de aulas com acesso a internet wi-fi, carteiras, ar 

condicionado, lousa e data show.  
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As salas de aulas foram projetadas visando a acessibilidade de pessoas com 

necessidades especiais de locomoção. 

 

 

TABELA 08 – Laboratório de Informática 3 
 
Sala de Aula 

Espaço físico: 

 Área mínima de 50,00 m2 

Séries de Utilização no curso: 

1 a 10 

Quantidade:  06 

Componentes específicos:       

 Todos 

Equipamentos básicos: 

 Infraestrutura para aulas teóricas – data-show com computador  

Mobiliário: 

 01 mesa  

 01 cadeira 

 50 cadeiras universitárias 

 01 quadro branco 

 01 data show_ 

Fonte: Recursos Humanos FAMA, 2016. 

 

 

10.3 Biblioteca e Acervo  

 

 O espaço físico destinado a Biblioteca abrange área mínima de 330,98 m2. 

Estarão à disposição dos alunos os seguintes serviços: seção de referência, seção de 

circulação e empréstimo, seção de processamento técnico, sala de leitura informal, 

cabinas individuais, acervo geral, seção de periódicos, cabina com recursos 

audiovisuais (individuais ou não) e mapoteca, obras de referência e reprografia. 

Para a catalogação do acervo nas normas dos serviços bibliográficos será 

utilizado sistema próprio para automatização de bibliotecas. 

A rede de processamento terá, no início, composição mínima de 02 

computadores para o apoio administrativo, 03 para usuários em atividades de pesquisa 

bibliográfica "on line" e em “CD-ROM”, uma unidade para referências bibliográficas, 

uma unidade para empréstimo e três unidade para acesso à Internet.  

A Biblioteca facultará ao usuário o livre acesso ao acervo e realizará 

empréstimos domiciliares a todos os usuários cadastrados. Estarão disponíveis para 

empréstimo todas as obras do acervo geral e fitas de vídeo, os CDs-ROM e os 

disquetes. Algumas obras só poderão ser consultadas no recinto da Biblioteca, como: 
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as de referência, os livros-texto que só possuem um exemplar, a coletânea de leis e 

normas técnicas, os mapas e os periódicos.  

A Biblioteca prestará aos usuários os seguintes serviços: 

 Consulta local: 

 Auxílio à pesquisa e orientação aos usuários, possibilitando-lhes a recuperação e 

acesso às informações desejadas; 

 Levantamento bibliográfico: 

 Listagem de referências sobre temas específicos, de acordo com as necessidades 

dos usuários; 

 Normalização de trabalhos científicos:  

Assistência ao usuário na utilização de normas da ABNT para apresentação de 

trabalhos técnico-científicos. 

Serão programados, periodicamente, os acompanhamentos a grupos de usuários 

da Biblioteca, fornecendo-lhes orientação sobre cada seção e serviços prestados. Os 

horários de funcionamento da biblioteca seguirão os estabelecidos pela FAMA.   

A atualização do acervo será feita de acordo com as indicações nos planos de 

ensino e através da solicitação de professores com o ciente da coordenação do curso.  

  A quantidade e qualificação técnica dos servidores para atendimento ao curso, 

nos quatro primeiros semestres são: 1 bibliotecária graduada em Biblioteconomia e 02 

auxiliares de biblioteca, com ensino médio completo. 

 

11  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este Plano Pedagógico do Curso de Graduação em Administração será 

permanentemente avaliado e reavaliado. Não estando, portanto, pronto e acabado, 

devendo ser devidamente alterado a partir do momento em que identificar necessidades 

de adaptações às novas legislações ou se a Coordenação de Curso, juntamente com o 

Colegiado de Curso, o Núcleo Docente Estruturante assim o julgar, objetivando a 

melhoria da qualidade de ensino, pesquisa e extensão. 
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APÊNDICE I 

 

EMENTÁRIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 2021 

 

PRIMEIRO PERÍODO 

 

 

I - DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO  

II – EMENTA 

Noções básicas. Bases históricas. Abordagem Clássica. Abordagem Humanista. 

Abordagem Comportamental. 

 

III - BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 
BATEMAN, Thomas S.; SNELL, Scott A. Administração. 2. ed. Porto Alegre-RS: 

AMGH, 2012. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria geral da administração. 8. ed.  Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2011. 

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Introdução à Administração. 8. ed. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

 

COMPLEMENTAR: 

DRUCKER, Peter F. Inovação e Espírito Empreendedor: prática e princípios. São 

Paulo: Cenage Learning, 2014. 

FAYOL, Henri. Administração Industrial e Geral. 10. ed. São Paulo: Atlas, 1994. 

TAYLOR, Frederick Winslow. Princípios Administração Científica. São Paulo: 

Atlas, 1994. 

 

I - DISCIPLINA: MATEMÁTICA APLICADA 

 

II – EMENTA 

Abordagem de conceitos e princípios básicos de conceitos e aplicações das ferramentas 

matemáticas. Capacidade de interpretação, generalização, abstração e análise de 

situações aplicadas à Administração através da resolução de problemas. Revisão de 

conceitos matemáticos do Ensino Fundamental e Ensino Médio (Potenciação; Regra de 

Três simples e composta; Notação Científica; Conversões de medidas; Radiciação; 

Fatoração, Frações, Relações Trigonométricas). Conjuntos numéricos. Funções 

elementares do primeiro grau e segundo grau.  

III - BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA:  
CUNHA, Felix. Matemática Aplicada. São Paulo: Atlas, 1990. 

GUIDORIZZI, Hamilton Luis. Um curso de cálculo. vol. 1. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2012. 

SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da.  

Matemática: para os cursos de Economia, Administração Ciências Contábeis. 6. ed. 

V.1. São Paulo: Atlas, 2010.  
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COMPLEMENTAR: 

DEMANA, Franklin D. et al. Pré cálculo. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.  

BONAFINI, Fernada Cesar. Matemática Aplicada. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2012. 

SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da.  

Matemática: para os cursos de Economia, Administração Ciências Contábeis. 3.ed. 

V.2. São Paulo: Atlas, 1988.  

 

I – DISCIPLINA: EMPREENDEDORISMO 

 

II – EMENTA  

Empreendedor versus Empresário. Empreendedorismo e espírito empreendedor. 

Habilidades, atitudes e características dos empreendedores. Empreendedorismo no 

Brasil. Intraempreendedorismo. Oportunidades de negócios inovadores: identificação, 

seleção e definição do negócio. Elementos essenciais para iniciar um novo negócio. 

Para onde direcionar o seu foco. Forças invisíveis que dificultam os negócios. Foco 

mercadológico ou dispersão comercial. A arte de iniciar. Importância do plano de 

negócios. 

 

III – BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA:  

BATOCCHIO, Antônio; BIAGIO, Luiz Arnaldo. Plano de negócios: estratégia para 

micro e pequenas empresas. 2. ed. – Barueri, SP: Manole, 2012. 

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, 

estratégias e dinâmicas. São Paulo, SP: Atlas, 2012. 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 

4. 

ed. Barueiri, SP: Manoele, 2015. 

 

COMPLEMENTAR: 

BIZZOTTO, Carlos Eduardo Negrão. Plano de negócios para empreendimentos 

inovadores. São Paulo, SP: Atlas, 2008. 

DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): práticas 

e princípios. Tradução de Carlos Malferrari – São Paulo, SP: Cengage Learning, 2012. 

HASHIMOTO, Marcos. Espírito empreendedor as organizações: aumentando a 

competitividade através do intraempreendedorismo. São Paulo, SP: Saraiva, 2009. 

VASCONCELLOS, Marcus Augusto de; DI SERGIO, Luiz Carlos. Estratégia e 

competitividade empresarial: inovação e criação de valor. São Paulo, SP: Saraiva, 

2009. 

SANVICENTE, Antônio Zoratto. Administração Financeira. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

_______. Orçamento na Administração de Empresas: planejamento e controle. 2. ed. 

São Paulo: Atlas, 2014. 

 

I – DISCIPLINA: INTRODUÇÃO A CONTABILIDADE 

 

II – EMENTA 

Origem, finalidade, metodologia e usuários da contabilidade. Conceitos contábeis 

básicos. A estrutura Patrimonial e suas variações. Diferenciação de contas de resultado, 
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patrimonial, e outras contas. Práticas de escrituração, livros e conceitos, variações do 

Patrimônio Líquido. Receitas, Despesas, Resultado, Métodos de avaliação de 

mercadorias, Depreciação e Ativo Imobilizado. O uso da contabilidade no processo 

administrativo. Analisar e entender os Aspectos Contábeis, Legais e Societários. 

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

BÁSICA: 

FRANCO, Hilário. Contabilidade Geral. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

IUDICIBUS, Sérgio de. Contabilidade Introdutória. 11. ed. São Paulo Atlas, 2010. 

MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

COMPLEMENTAR: 

BERTI, Anélio. Contabilidade Geral. São Paulo: Ícone, 2001. 

DUTRA, R.G. Custos uma abordagem prática. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

GONÇALVES, Eugênio Celso, BAPTISTA, Antônio Eustácio. Contabilidade Geral. 

3.ed. São Paulo, Atlas, 1996. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Introdução à teoría da Contabilidade. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Comercial fácil. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. 

VICECONTI, Paulo; NEVES, Silvério das. Contabilidade Básica. 16. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 

 

I - DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À FILOSOFIA  

 

II – EMENTA 

Introdução à filosofia. Crítica e reflexão. O conhecimento. Instrumentos do 

conhecimento. Introdução ao conhecimento científico. Epistemologia e Metodologia da 

ciência. Filosofia e Ciência. A ideologia. 

 

III – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2014. 

LOBOS, Júlio. Ética e Negócios. São PAULO: Instituto da Qualidade, 2003. 

MATTAR NETO, João Antônio. Filosofia e Ética na Administração. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 

 

COMPLEMENTAR: 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofando. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2009. 

CABRAL, Cleides Antônio. Filosofia. São Paulo: Pillares, 2006. 

GALO, Silvio. Ética e cidadania - caminhos da filosofia: elementos para o estudo de 

filosofia. 16. ed. São Paulo: Moderna, 2009. 

LIMA, Alex Oliveira Rodrigues de. Ética global: legislação profissional no terceiro 

milênio. São Paulo: Iglu, 1999. 

PRADO JUNIOR, Caio. O que é filosofia. 37. ed. São Paulo: Brasiliense, 2000. 

SÁ, Antonio Lopes de. Ética profissional. 9. ed. São Paulo: Atlas , 2009. 

COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. São 

Paulo, SP: Companhia das Letras, 2006. 
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FRANCIS JUNIOR, Aguilar. A ética nas empresas: maximizando resultados através 

de uma conduta ética nos negócios. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar, 1996.  

 

I – DISCIPLINA: ÉTICA E LEGISLAÇÃO PROFISSIONAL 

II - EMENTA  

Ética da administração, da Empresa e do Gerente. Ética Profissional: O Conselho 

Federal de Administração. A Ética e a Moral, Liberdade e a Independência. 

Responsabilidade Social. Ética nos Negócios. 

 

III- BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2009. 

LOBOS, Júlio. Ética e Negócios. São Paulo: Instituto da Qualidade, 2003. 

MATTAR NETO, João Antônio. Filosofia e Ética na Administração. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 

 

COMPLEMENTAR: 

AGUILAR, Francis Júnior. A ética nas empresas: maximizando resultados através de 

uma conduta ética nos negócios. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1996. 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofando. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2009. 

CABRAL, Cleides Antônio. Filosofia. São Paulo: Pillares, 2006. 

GALO, Silvio. Ética e cidadania - caminhos da filosofia: elementos para o estudo de 

filosofia. 16. ed. São Paulo: Moderna, 2009. 

LIMA, Alex Oliveira Rodrigues de. Ética global: legislação profissional no terceiro 

milênio. São Paulo: Iglu, 1999. 

PRADO JUNIOR, Caio. O que é filosofia. 37. ed. São Paulo: Brasiliense, 2000. 

SÁ, Antonio Lopes de. Ética profissional. 9. ed. São Paulo: Atlas , 2009. 

 

 

SEGUNDO PERÍODO 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

EMENTA 

Conceitos Básicos: Hardware e Software, Banco de dados, Telecomunicações e redes, 

Internet; e Comércio Eletrônico. Os sistemas e as organizações. 

 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

ALBERTIN, Alverto Luiz. Administração de Informática: funções e fatores críticos 

de sucesso. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

CORNACCHIONE JR, Edgard Bruno. Informática Aplicada às Áreas de 

Contabilidade Administração e Economia. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

TURBAN, Efraim; RAINER JUNIOR, R. Kelly; POTTER, Richard E. Administração 

de tecnologia da informação: teoria e prática. 3. ed.. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 

2005. 

 

COMPLEMENTAR: 

DERTOUZOS, Michael. A revolução inacabada: como os computadores podem 

realmente mudar nossas vidas. São Paulo: Editora Futura, 2002. 
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MUTCH, John; ANDERSON, Brian. Gerenciando privilégios em tecnologia da 

informação: implementando a política de privilégio mínimo. São Paulo - SP: Novatec 

Editora, 2012. 

REZENDE, Denis Alcides. Tecnologia da informação: aplicada a sistemas de 

informação empresariais - o papel estratégico da informação e dos sistemas de 

informação nas empresas. 8. ed. São Paulo - SP: Atlas, 2011. 

SILBERSCHATZ, Abraham. Sistemas operacionais: conceitos e aplicações. Rio de 

Janeiro: Campus, 2000. 

SANTOS, Aldemar de Araújo. Informática na Empresa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

TOLENTINO, Ricardo José Vaz. Aplicações web em XML: estágios atuais e 

tendências futuras. Belo Horizonte: Arte, 2004. 

 

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIA 

CARGA HORÁRIA: 80 horas 

EMENTA 

A construção do conhecimento antropológico. Os grandes teóricos da Antropologia. 

Antropologia sociocultural: noções fundamentais. Especificidades da Antropologia 

Social ou Cultural: o conceito de cultura, a crítica ao etnocentrismo e o princípio do 

relativismo cultural. O trabalho de campo e a observação participante como o método 

antropológico. O campo da antropologia e o paradoxo da unidade na diversidade: o 

humano nas ciências humanas e na cultura. Reflexões sobre diferentes problemáticas de 

pesquisa sobre diversidade cultural: diferença e universalidade ou universalismo e 

particularismo. Cultura e ideologia: análise do conceito de cultura na relação com os 

fenômenos da indústria cultural e da produção cultural. Antropologia contemporânea. 

 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

BAUMAN, Z. Vida líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. 

DA MATTA, R. Relativizando: Uma Introdução à Antropologia. Social. Petrópolis: 

Vozes, 1983. 

GEERTZ. C. Interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. São Paulo: Editora Brasiliense, 2003. 

LARAIA, R. Cultura: Um Conceito Antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Editores, 1986. 

MARCONI, M. de A.; PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia: uma introdução. São 

Paulo: Atlas, 2013. 

 

COMPLEMENTAR: 

ADORNO, T. W. Sociologia: Theodor W. Adorno, G. Cohn (org.). São Paulo: Ática, 

1986. 

AGUIAR, R. S. Antropologia sociocultural. Dourados: Universidade Federal da 

Grande Dourados, 2013. 

ALTHUSSER, L. A. Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado. São Paulo: 

Martins Fontes, 1980. 

CASTRO, C. (org.). Antropologia cultural/ Franz Boas: textos selecionados. 6. ed. Rio 

de Janeiro (RJ): J. Zahar, 2010. 

 

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA 
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EMENTA 

História da formação do pensamento sociológico. Objeto e métodos. As matrizes 

clássicas da sociologia: Durkheim, Marx e Weber. Estado Moderno, ordenamento 

jurídico e as leituras da realidade atual. 

 
BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

FERREIRA, Delson. Manual de Sociologia: dos Clássicos à Sociedade da Informação. 

2 ed. São Paulo, Atlas, 2003.  (download) 

FORACCHI, Maria Alice Mencarini; MARTINS, José de Souza. Sociologia e 

Sociedade: Leituras de Introdução à Sociologia. Rio de Janeiro, LTC, 2006. (download) 

LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marinad e Andrade. Sociologia Geral. 7. ed. São 

Paulo, Atlas, 2006.  (download) 

 
COMPLEMENTAR: 

ANDRADE, L. R. de. Liberdade privada e ideologia. São Paulo - SP: Acadêmica, 

1993. 

ARAUJO, U. Os direitos humanos na sala de aula: a ética como tema transversal. São 

Paulo – SP: Moderna, 2001. 

LAKATOS, E.M. Introdução à Sociologia. São Paulo: Atlas, 1997. 

MARCONI, M.A.; PRESSOTO, Z.M.N. Antropologia: uma introdução. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2006. 

MAUSS, M. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2005. 

 

I – DISCIPLINA: ESTATÍSTICA 

 

II – EMENTA 

Introdução geral à compreensão da estatística; Distribuição de frequências; 

Apresentação gráfica; Medidas de tendência central; Separatrizes; Medidas de 

dispersão; Medidas de assimetria e curtose; Probabilidade; Aplicação de Softwares 

Estatísticos com uso do Computador. 

 

III - BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA:  
COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira. Estatística. 2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 

2009. 

KAZMIER, Leonard. Estatística Aplicada a Economia e Administração. São Paulo: 

McGraw-Hill, 2004. 

MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística Básica: probabilidade, inferência. São Paulo: 

Pearsom, 2012. 

COMPLEMENTAR 

FONSECA, Jairo Simon. Estatística aplicada. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

PEREIRA, Wilsom. Estatística: Conceitos Básicos. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 

1990. 

SPIEGEL, Murray R. Estatística. 3. ed. São Paulo: Makron, 1993. 

STEVENSON, William J. Estatística aplicada à administração. Rio de Janeiro: 

Harbra, 2001.  

 

I – DISCIPLINA: MATEMÁTICA FINANCEIRA 
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II – EMENTA 

Conceitos básicos sobre Administração Financeira. Fluxo de caixa, Porcentagem, Juros 

Simples, Juros Compostos, Fórmulas Básicas, Capitalização, Descontos e Taxas de 

Juros. 

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 11. ed. São 

Paulo. Atlas, 2009. 

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira: objetiva e aplicada. 8. ed. São 

Paulo. Saraiva, 2009. 

VERAS, Lilia Ladeira.  Matemática financeira: uso de calculadoras financeiras, 

aplicações ao mercado financeiro. 6. ed. São Paulo. Atlas, 2009. 

COMPLEMENTAR: 

ARAUJO, Carlos Roberto Vieira. Matemática financeira. São Paulo. Atlas, 1994. 

GIMENEX, Cristiano Marchi. Matemática Financeira com HP 12 C e Excel: uma 

abordagem descomplicada. 2. ed. São Paulo: Person Prentice Hall, 2009. 

SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira: aplicações à análise de 

investimentos. Pereira Barretos-SP: Makron Books, 1994. 

 

DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 

CARGA HORÁRIA: 80 horas 

EMENTA 

Processo de comunicação, Abordagem gramatical, Estrutura discursiva sob análise, 

Léxico e Ideologia, Estilística presente nos diferentes tipos de texto, Expressão escrita e 

oral presente leitura, na produção e na interpretação de textos, Os textos técnicos e 

científicos em uma abordagem científica, Elaboração e organização técnica do texto. 

 

BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

ALMEIDA, Antônio Fernando de; ALMEIDA, Valéria Silva Rosa de. Português 

básico: gramática, redação, texto. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. 3. 

ed. São Paulo: Scipione, 2008. 

MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português Instrumental: de 

acordo com as atuais normas da ABNT. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MASIP, Vicente. Gramática sucinta de português [Reimpr.]. Rio de Janeiro: LTC, 

2017. 

MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

COMPLEMENTAR: 

ANDRADE, Maria Margarida de. Língua portuguesa: noções básicas para cursos 

superiores. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: Leitura e 

Redação. 16. ed. São Paulo: Ática, 2006. 

GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a ler, aprendendo a 

pensar. 27. ed. Rio de Janeiro: ed. Da Função Getúlio Vargas, 2006. 

HENRIQUES, Claudio Cezar. Estilística e Discurso: estudos produtivos sobre texto e 

expressividade do português. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
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MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Novo acordo ortográfico da língua 

portuguesa. São Paulo: Atlas, 2009. 

MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental para cursos de Contabilidade, de 

Economia e Administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

PEREZ, Clotilde. Comunicação e marketing: teoria da comunicação e novas mídias: 

um 

estudo prático. São Paulo: Futura, 2002. 

SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. 

5.ed. São Paulo: Ática, 2006. 

 

I – DISCIPLINA: TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO E DAS ORGANIZAÇÕES  

 

II – EMENTA 

Abordagem Organizacional. Abordagem Moderna. Processo Administrativo frente aos 

paradigmas contemporâneos. Apreciação Crítica das Teorias da Administração. 

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 
BATEMAN, Thomas S.; SNELL, Scott A. Administração. 2. ed. Porto Alegre-RS: 

AMGH, 2012. 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria geral da administração. 8. ed.  Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2011. 

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Introdução à Administração. 8. ed. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

 

COMPLEMENTAR: 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor, 

empreendedorismo e viabilização de novas empresas, um guia eficiente para iniciar e 

tocar seu próprio negócio. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

DRUCKER, Peter F. Administração em tempos turbulentos. 2. ed. São Paulo: FCA, 

1980. 

LONGENECKER, Justin G. et al. Administração de Pequenas Empresas. 13. ed. São 

Paulo: Thonson Learning, 2007. 

MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução 

urbana à revolução digital. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Administração para Empreendedores. 2. ed. 

São  Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.  

MOTTA, Fernando Cláudio Prestes; VASCONCELOS, Isabela F. Gouvea de. Teoria 

Geral da Administração. 3. ed. São Paulo: Cengage, 2010. 

 

TERCEIRO PERÍODO 

 

I – DISCIPLINA: GESTÃO COM PESSOAS 

 

II – EMENTA 

O papel da área de Gestão de Pessoas no cenário atual. Processos de Gestão de Pessoas 

(Movimentação, desenvolvimento e valorização de pessoas). 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 
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BERGAMINI, Cecília Whitaker. Motivação nas Organizações. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2013. 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: o capital humano nas organizações. 

10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 

ROBBINS, Stephen. Comportamento Organizacional: teoria e prática no contexto 

brasileiro. 14.  ed. São Paulo: Pearson, 2014. 

 

COMPLEMENTAR: 

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Liderança: administração do sentido. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

DUTRA, Joel. Souza.; Gestão de Pessoas: modelo, tendências e perspectivas- 2.ed- 

São Paulo: Atlas, 2016. 

WOOD, Thomas Junior; PICARELLI, Vicente Filho. Psicologia aplicada à 

administração de empresas: psicologia do comportamento organizacional. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2015. 

CHIAVENATO, Idalberto.  Recursos Humanos: o capital humano nas organizações.  

9.  ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

LACOMBE, Francisco. Recursos Humanos: princípios e tendências. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2011. 

ROBBINS, Stephen.  Fundamentos do Comportamento Organizacional. 12. ed.  São 

Paulo: Pearson, 2014. 

 

I – DISCIPLINA: CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS 

 

II – EMENTA 

Finalidade da Contabilidade de custos; Terminologia Contábil; Classificação dos 

Custos; Materiais Diretos; Custeio Integral ou Absorção; Custeio Variável ou Direto. 

Comparação entre Custeio por Absorção e Custeio Direto ou Variável. 

 

III - BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 
DUTRA, René Gomes. Custos: uma abordagem prática. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

LEONE, George Sebastião Guerra. Custos, Planejamento, Implantação e Controle. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

MARTINS, Eliseu; ROCHA, Wellington. Contabilidade de Custos: livro de exercícios. 

9. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

COMPLEMENTAR 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, SP. Custos ferramenta de gestão. 

São Paulo: Atlas, 2000. 

CORONADO, Osmar. Contabilidade gerencial básica. São Paulo: Saraiva, 2006.   

FIGUEIREDO, Sandra. Controladoria: teoria e prática. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2008.  

JACINTHO, Jussara Maria Moreno. Contabilidade de custos. São Paulo: Ática, 1989.  

MARION, José Carlos; RIBEIRO, Osni Moura. Introdução a contabilidade gerencial. 

2.ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

NAKAGAWA, Masayuki. Gestão estratégica de custos: conceitos sistemas e 

implementação, 2000. 
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WARREN, Carl S; REEVE, James M; FESS, Philip E. Contabilidade gerencial. 2. ed. 

São Paulo - SP: Thomson Learning, 2008. 

 

I – DISCIPLINA: DIREITO EMPRESARIAL 

 

II – EMENTA 

Introdução ao Direito; Introdução ao Direito Empresarial; Empresário e Empresa; 

Direito Societário; Sociedade Limitada; Sociedade Anônima; Sociedade em Conta de 

Participação; Desconsideração da Personalidade Jurídica; Títulos de Crédito; Contratos 

Empresariais; Falência; Recuperação Judicial; Recuperação Extrajudicial. 

 

III – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

COELHO, Fabio. U. Manual de direito comercial. 23.ed. São Paulo:Saraiva,2013.  

REQUIÃO, Requião. Curso de direito comercial. 26.ed.São Paulo: Saraiva, 2013. 

ALMEIDA, Amador Paes. Manual das sociedades comerciais. 20. ed. São 

Paulo:Saraiva, 2013. 

 

COMPLEMENTAR 

BULGARELLI, W. Direito comercial. São Paulo: 13. ed. Atlas,1998. 

COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: de acordo com a nova lei de 

falência. 10.ed.São Paulo:Saraiva,2006. 

MARTINS, Fran. Curso de direito comercial: empresa comercial, empresários 

individuais, microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio. 31. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2008. 

 

I – DISCIPLINA: COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

II - EMENTA 

Psicologia aplicada às Organizações. Teorias do Comportamento Humano e variáveis 

correlatas. Indivíduo e organização. Conceitos de Personalidade. Formação e 

desenvolvimento de grupos. Processos de Liderança. Comunicação. Satisfação no 

Trabalho. Valores e atitudes. Motivação. Saúde Ocupacional. 

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

SIMCSIK, Tibor. Adequação de Recursos Humanos: gestão da APA RH um. São 

Paulo: Futura, 2003. 

MINICUCCI, Agostinho. Relações humanas: psicologia das relações interpessoais. 6. 

ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

CHIAVENATO, Idalberto.  Recursos Humanos: o capital humano nas organizações.  

8.  ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

  

COMPLEMENTAR : 
BERGAMINI, Cecília Whitaker. Liderança: administração do sentido. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

FIGUEIREDO, Luís Cláudio M. Psicologia: uma nova introdução. 2. ed. São Paulo: 

Educ, 2004.   
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MINICUCCI, Agostinho. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2002 

ROBBINS, Stephen Paul. Comportamento Organizacional. 11.ed. SÃO Paulo: 

Pearson, 2005. 

 

DISCIPLINA: ECONOMIA  

 

EMENTA 

Introdução à Economia. Evolução do Pensamento Econômico. Economia e Direito. 

Introdução à Microeconomia. Demanda, Oferta e Equilíbrio de Mercado. Custos de 

Produção. Estruturas de Mercado. Introdução à Macroeconomia. Inflação. Crescimento 

e Desenvolvimento Econômico. Política e programação econômica. Estratégias 

governamentais para controlar os preços nas décadas de 1980/90. Plano real. Poder de 

compra. Correção Monetária. Crescimento e Desenvolvimento Econômico. 

 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. 34. ed. São Paulo: Cia das Letras, 

2007.  

GREMAUD, Amary Patrick. Economia Brasileira Contemporânea. 7. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de. GARCIA, Manuel Enriquez. 

Fundamentos de Economia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

COMPLEMENTAR: 

EQUIPE DE PROFESSORES DA FEA/USP. Manual de Economia: equipe dos 

professores USP. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de. Economia: Micro e Macro. 4. ed. 

São Paulo: Atlas, 2006. 

 

I – DISCIPLINA: ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS  

 

II - EMENTA 

Introdução: Bases Teóricas, Conceitos Evolução e Aplicações de OSM. O analista de 

OSM. Estrutura Organizacional, Conceito, Componentes, Condicionantes e Níveis de 

Influência e Níveis de Abrangência. Tipologias. Gerenciamento de Processos. Análise 

Administrativa; Metodologias para Levantamento de Informações: questionário, 

entrevista e observação pessoal; Técnicas de representação gráfica para racionalização 

do trabalho: organograma, fluxograma, quadro de distribuição do trabalho-QDT, 

formulários e manualização.  Gestão por Processo. Ferramentas de Gestão 

Contemporânea. 

 

III—BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA: 

BALLESTERO-ALVAREZ, M. E. Manual de Organização, Sistemas e Métodos: 

abordagem teórica e prática da engenharia da informação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015.  

CURY, A. Organização & Métodos: uma visão holística. 8. ed. São Paulo: Atlas, 

2015. 



117 

 

                                                                                                                                
OLIVEIRA, D. de P. R. de. Sistemas, Organização & Métodos: uma abordagem 

gerencial. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

COMPLEMENTAR: 

BATEMAN, Thomas S. Administração. 2. ed. Porto Alegre-RS: Bookman, 2012. 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração: abordagens prescritivas e 

normativas da administração. 5. ed.  São Paulo: Makron Books,1998. v. 2 

CHINELATO FILHO, J. O&M Integrado à Informática. 11. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2001. 

HELOANI, R. Organização do Trabalho e Administração: uma visão 

multidisciplinar. São Paulo: Cortez, 1994. 

RIBEIRO, Antônio de Lima. Teorias da administração. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

 

QUARTO PERÍODO 

 

DISCIPLINA: DIREITO E LEGISLAÇÃO TRABALHISTA  

 

EMENTA 

Direito do Trabalho na Empresa - Organização Internacional do Trabalho. Fontes do 

Direito do Trabalho. Princípios do Direito do Trabalho. Relação de Emprego. Direito 

Coletivo de Trabalho. Direito de Greve. Dano Moral no Trabalho. 

 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 

GARCIA, Gustavo Barbosa. Curso de Direito do Trabalho. 11. ed. São Paulo: 

Forense, 2017.  

GOMES, Orlando, GOTTSCHALK, Elson. Curso de Direito do Trabalho. 19. ed. São 

Paulo: Forense, 2011.  

BARSANO, Paulo Roberto. Legislação Aplicada à Segurança do Trabalho. São 

Paulo: Érica, 2014. [Minha Biblioteca]. 

 

COMPLEMENTAR: 

MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do Trabalho: relações individuais, sindicais e 

coletivas do trabalho. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.  

CUNHA, Maria Inês M. A. Direito do Trabalho. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  

NETO, JORGE, Francisco Ferreira, CAVALCANTE, Jouberto de Pessoa. Manual de 

Direito do Trabalho. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2017.  

 

 
DISCIPLINA: ECONOMIA POLÍTICA 

EMENTA 

A transição do feudalismo ao capitalismo. Os projetos societários gestados nos modos 

de organização das relações de produção: o Liberalismo, o Keynesianismo e o 

Neoliberalismo. As mudanças contemporâneas no padrão de acumulação e suas 

expressões na economia brasileira. 

 

BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 
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ARAUJO, Carlos Roberto Vieira. História do Pensamento Econômico: Uma 

Abordagem Introdutória. São Paulo, Atlas, 1995. (download). 

GASTALDI, J. P. Elementos da Economia Política. São Paulo, Saraiva, 1990 (e-

book). 

NETTO, José Paulo e BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma Introdução crítica. São 

Paulo, Cortez, 2006  (Biblioteca Básica do Serviço Social) (download). 

FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. Rio de Janeiro, Fundo de 

Cultura, 1995. (download) 

 
COMPLEMENTAR: 

GREIDER, William. O mundo na corda bamba: como entender o crash global. São 

Paulo: Geração, 1997 (download). 

HOBSBAWM, Eric. A Era das Revoluções. São Paulo: Paz e Terra, 2012. 

HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 21 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986 

(e-book) 

LANZANA, Antonio Evaristo Teixeira. Economia brasileira: fundamentos e 

atualidades. 3 ed. São Paulo: Atlas,2005 (e-book). 

 
I – DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

 

II – EMENTA 

Objetivo da Administração Financeira e Orçamentária, Campo de atuação e tendências 

da administração financeira e orçamentária. Funções do administrador na administração 

financeira. Análise das demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial e DRE). Uso 

dos índices financeiros. Análise de Financiamento e Investimentos. Elaboração do 

BUDGET, EBITDA e Avaliação de Empresas utilizando o VPL – Valor Presente 

Líquido. 

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 
ASSAF NETO, Alexandre.  Estrutura e Análise de Balanços – um enfoque 

econômico financeiro. 9. ed. São Paulo. Atlas, 2010. 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 10. ed. São Paulo. 

Harbra, 2004 

SANVICENTE, Antônio Zoratto. Administração Financeira. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

COMPLEMENTAR: 

MARION, José Carlos.  Contabilidade Empresarial. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

ROSS, Stephen. Princípios da Administração Financeira. 2. Ed. São Paulo. Atlas, 2000. 

SANVICENTE, Antonio Zoratto. Orçamento na Administração de Empresa. 2. ed. 

São Paulo. Atlas, 1995. 

 

I – DISCIPLINA: METODOLOGIA DA CIENTÍFICA 

II – EMENTA 
Documentação como método de estudo. Métodos e técnicas de pesquisa. Elaboração e 

comunicação da pesquisa. Diretrizes para a realização de um seminário. 

III - BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 
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ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 20. ed. São Paulo, SP: Perspectiva, 2005.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo, 

SP: Cortez, 2010.  

 

COMPLEMENTAR: 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 

9. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009.  

BASTOS, Lilia da Rocha. Manual para a elaboração de projetos e relatórios de 

pesquisas, teses, dissertações e monografias. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2012. 

FAMA. Faculdade Adete Maria Alves. Manual para Normalização de Trabalhos 

Científicos e Acadêmicos da Faculdade FAMA. Disponível em: 

<http://www.facfama. 

edu.br/uploads/files/2015_manual_normalizacao_fama1012.pdf>. Acesso em: 10 fev. 

2016. 

KOCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 

iniciação à pesquisa. 30. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 

metodologia científica. 7. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 

11. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009. 

 

I – DISCIPLINA: GESTÃO POR PROCESSOS 

 

II – EMENTA 

Conceituação, tipos e hierarquia de processos. Processos Empresariais: visão tradicional 

x visão sistêmica (novo cenário para as organizações: foco no cliente). Visão 

cliente/fornecedor interno e externo. Responsáveis pelo processo: dono, gerente, 

designer. Gestão por Processo: conceituação; objetivos; princípios; tarefas analisar, 

projetar, gerir e promover o aprendizado. Modelagem de Processos: fluxogramas 

vertical e horizontal. Mudança organizacional e melhorias que apoiem os negócios das 

organizações. 

 

III—BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA: 

ALMEIDA, Léo G. Gerência de Processos. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 1993. 

BARBARÁ, Saulo (organizador). Gestão por processos: fundamentos, técnicas e 

modelos de implementação. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. 

DAVENPORT, Thomas H. Reengenharia de processos: como inovar na empresa 

através da tecnologia da informação. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 1994.  

COMPLEMENTAR: 

CURY, A. Organização & Métodos: uma visão holística. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2000. 

OLIVEIRA, D. de P. R. de. Sistemas, Organização & Métodos: uma abordagem 

gerencial. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

SIMCSIK, T. OSM: organização, sistemas e métodos. São Paulo: Futura, 2001. 

 

I – DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS 
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II – EMENTA 

Dimensionamento e controle de estoque. Custo de estoque. Sistemas de controle de 

estoque. Análise dos estoques.   

 

III - BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

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

distribuição física. Sao Paulo: Atlas, 2015. 

MARTINS, P.G; ALT, P.G. Administração de materiais e recursos patrimoniais. 3. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

POZO, H. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem 

logística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

COMPLEMENTAR: 

HARA, C. M. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. Campinas-SP: 

Editora Alínea, 2012. 

LEITE, P. R. Logística Reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2009. 

VALLE, R.; SOUZA, R. G. Logística Reversa: processo a processo. São Paulo: Atlas, 

2014. 

 

QUINTO PERÍODO 

 

I – DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA 

 

II – EMENTA 

Introdução a Gestão Estratégica de Marketing. Análise de mercado. Análise da 

concorrência. Estratégia de posicionamento. Estratégias de ação. Desenvolvimento do 

planejamento estratégico de marketing. 

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. 12. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2014. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 14.ed.. São Paulo - SP: Prentice Hall, 

2012.  

KOTLER, Philip. Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo marketing 

centrado no ser humano. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2010.  

 

COMPLEMENTAR: 

COBRA, Marcos. Administração de marketing. 2.ed.. São Paulo - SP: Atlas, 2010. 

GIULIANI, Antônio Carlos. Marketing Contemporâneo: novas práticas de gestão. 

São Paulo: Saraiva, 2006. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing titânico: um estudo de empresas brasileiras 

que naufragaram. São Paulo - SP: Futura, 2001. 

MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing. 3. ed. São Paulo - SP: Atlas, 2001.  

PEREZ, Clotilde. Comunicação e Marketing: teoria da comunicação e novas mídias. 

São Paulo: Futura, 2002. 
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I – DISCIPLINA: LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

II – EMENTA 

Sistema e Competência tributária, Limitações constitucionais ao poder de tributar, 

classificação jurídica dos tributos, Fontes do direito tributário, Vigência, Aplicação, 

Interpretação e Integração das normas jurídicas. 

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 34. ed. Sao Paulo, 

Malheiros, 2013. 

SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013.   

 

COMPLEMENTAR: 

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22. ed. São Paulo: 

Saraiva. 2010. 

BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 4 ed. São Paulo: 

Noeses, 2007. 

MARTINS, Sergio Pinto. Manual de Direito Tributário. 12. ed. São Paulo:Atlas, 

2013. 

 

 

I – DISCIPLINA: GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

 

II – EMENTA 

Administração de Sistema de Informação. Gestão da Informação na Economia Global. 

Tratamento e compartilhamento de dados. Sistemas de Informações Empresariais. 

Sistemas de e-Business. Sistemas de e-Commerce. Contrato Eletrônico. Comércio 

Eletrônico. Proteção do Consumidor no Comércio Eletrônico. Impacto das Novas 

Tecnologias de Informação na Sociedade. Planejamento de Sistemas de Informação. 

Tópicos em Gerenciamento de Sistemas. 

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de Informações Gerenciais: 

Estratégias, Táticas e Operacionais. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Princípios de Sistemas de Informação: 

uma abordagem gerencial. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

GORDON / GORDON, Steven R. Gordon / Judith R. Gordon. Sistemas de 

Informação: uma abordagem gerencial. 3. ed. São Paulo: LTC, 2006. 

 

COMPLEMENTAR: 

ALBERTIN, Alberto Luiz. Administração de Informática: funções e fatores críticos 

de sucesso. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

CORNACCHIONE JR. Edgar B. Informática Aplicada às Ares de Contabilidade, 

Administração e Economia. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
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REZENDE, Denis Alcides. Tecnologia da informação aplicada a sistemas de 

informação empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de 

informação nas empresas. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

I – DISCIPLINA: GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS   

 

II – EMENTA 

Conceitos e definições. Fundamentos de planejamento. Estratégia. Metodologia de 

planejamento estratégico: missão, visão, objetivos e análise do ambiente. 

Implementação, avaliação e controle. 

 

III - BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

GIANESI, Irineu; Corrêa, Henrique Administração Estratégica de Serviços: 

operações para a satisfação do cliente. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

GONÇALVES, Carlos Alberto; GONÇALVES FILHO, Cid e REIS, Mário Teixeira. 

Estratégia Empresarial – O desafio nas organizações: São Paulo: Saraiva, 2006. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico: conceitos, 

metodologias e práticas. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

COMPLEMENTAR: 

COSTA, Eliezer Arantes da. Gestão Estratégica: da empresa que temos para empresa 

que queremos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

DI SEGIO, Luiz Carlos; VASCONCELLOS, Marcus Augusto de. Estratégia e 

competitividade empresarial: inovação e criação de valor. São Paulo: Saraiva, 2009. 

PORTER, Michael. Competição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

 

I – DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO  

 

II – EMENTA 

Introdução e evolução histórica da gestão de produção e operações. Estratégia de 

produção e operações. Medidas e avaliação de desempenho em produção e operações. 

Projeto do produto e seleção de processos (Bens e Serviços). Arranjo físico e fluxo. 

Localização e Arranjo Físico de Unidades da Rede de Operações. Método do caminho 

crítico. 

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

CHIAVENATO, I. Planejamento e controle da produção. 2. ed. São Paulo: Manole, 

2013. 

CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. Administração da produção e operações: 

manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 3 ed. 

São Paulo: Atlas, 2009. 

 

COMPLEMENTAR: 

ALVARENGA, A. C.; NOVAES, A. G. N. Logística aplicada: suprimento e 

distribuição física. 3. ed. São Paulo: Blucher, 2014. 
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AMATO NETO, J. Sustentabilidade e produção: teoria e prática para uma gestão 

sustentável. São Paulo: Atlas, 2011. 

GIANESI, I. G. N.; CORRÊA, H. L. Administração estratégica de serviços: 

operações para a satisfação do cliente. São Paulo: Atlas, 2014. 

LEITE, P. R. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. 2. ed. São Paulo: 

Pearson, 2014. 

 

I – DISCIPLINA: DIVERSIDADE ÉTNICO RACIOA, GÊNERO E DIREITOS 

HUMANOS 

 

II – EMENTA 

Relações étnico-raciais; Conceitos de raça e etnia; Cultura afro-brasileira; 

Sociodiversidade e multiculturalismo; Políticas de ações afirmativas; Relações de 

gênero, sexualidade e identidade; Direitos humanos e cidadania. 

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

DAMATTA, R. A casa e a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. 5. ed. Rio 

de Janeiro: Rocco, 1997.  

GUERRA. s. Direitos Humanos: uma abordagem interdisciplinar. Rio de Janeiro: 

América, 2002. 

MUNANGA, K.; GOMES, N.L. O negro no Brasil de hoje. São Paulo: global, 2006.  

 

COMPLEMENTAR: 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 12 

dez. 2017.  

BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2013. 

DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS. Bauru, SP: Edipro, 1993. 

SCHWARCZ, L.M. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no 

Brasil. 1870-1930. São Paulo: Cia das Letras, 2015.  

SILVA, T.T. (ORG). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 15ª 

ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.  

TOURAINE, A. Poderemos viver juntos? Iguais e diferentes? Petrópolis, RJ: Vozes, 

1997.   

 

I - DISCIPLINA: COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

II – EMENTA 

Conceito de comportamento do consumidor e evolução dos paradigmas organizacionais 

(viés qualitativo e quantitativo). Segmentação de mercado. Modelo de comportamento 

do consumidor. Motivações do consumidor. Os fatores que influenciam o 

comportamento do consumidor. O processo de decisão de compra. O envolvimento e a 

experiência de compra do consumidor. Variáveis do comportamento do consumidor: 

satisfação, intenção, inovação, crença, atitude dentre outras. O comportamento do 

consumidor nos setores econômicos como na indústria de transformação, no varejo 

físico, varejo online, dentre outros setores. Comércio eletrônico. Pesquisas sobre o 

comportamento do consumidor. 
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III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 

MERLO, E.; CERIBELI, H. Comportamento do consumidor. Rio de Janeiro: LTC, 

2014.  

BLACKWELL, R. D.; MINIARD, P. W.; ENGEL, J. F. Comportamento do 

consumidor. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.  

SOLOMON, M. R. O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e 

sendo. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

 

COMPLEMENTAR:  

BAUDRILLARD, J. A sociedade de consumo. Lisboa: Edições 70: Arte & 

Comunicação, 2008.  

BAUMAN, Z. Vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 

LIMEIRA, T. M. V. Comportamento do consumidor brasileiro. São Paulo: Saraiva, 

2008. 

 

 

SEXTO PERÍODO 

I – DISCIPLINA: LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

II – EMENTA 

Introdução: Logística empresarial, tendências, o lugar da logística e logística para 

firmas e serviços. Administração do transporte: papel do transporte na estratégia 

logística, vantagens competitivas, intermodalidade, roteirização. Armazém e localização 

de instalações: Armazenagem estratégica, localização de materiais, classificação e 

classificação de materiais e tipos de armazém. Logística integrada e Supply Chain 

Management. 

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

ALVARENGA, A. C.; NOVAES, A. G. N. Logística aplicada: suprimento e 

distribuição física. 3 ed. São Paulo: Blucher, 2014.  

FLEURY, P. F.; WANKE, P.; FIGUEIREDO, K. F. Logística empresarial: a 

perspectiva brasileira. São Paulo: Atlas, 2014. 

_____________. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e 

distribuição física. São Paulo: Atlas, 2015. 

 

COMPLEMENTAR: 

BERTAGLIA, P. R. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. 2 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2012. 

BOWERSOX, D. J.; DAVI J. C. Logística empresarial: o processo de gerenciamento 

da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2010. 

HARRISON, A.; HOEK, R. V. Estratégia e gerenciamento de logística. São Paulo: 

Futura, 2003. 

LEITE, P. R. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. 2 ed. São Paulo: 

Pearson, 2014. 
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TAYLOR, F. W. Logística na cadeia de suprimentos: uma perspectiva gerencial. 

[S.l.]: Pearson, 2011. 

VALLE, R.; SOUZA, R. G. de. Logística reversa: processo a processo. São Paulo: 

Atlas, 2014. 

 

I – DISCIPLINA: GESTÃO DE OPERAÇÕES PRODUTIVAS   

 

II – EMENTA 

Conceitos e funções do planejamento, da programação e do controle de produção. 

Planejamento de capacidade. Planejamento agregado. MRP – Planejamento de 

necessidade de materiais. Sistema MRP II – Manufacturing Resources Planning. 

Sistemas ERP – Enterprise Resources Planning. Gestão de operações em serviços. 

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. Administração da produção e operações: 

manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

GIANESI, I. G. N.; CORRÊA, H. L. Administração estratégica de serviços: 

operações para a satisfação do cliente. São Paulo: Atlas, 2014. 

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2009. 

 

COMPLEMENTAR: 

AMATO NETO, J. Sustentabilidade e produção: teoria e prática para uma gestão 

sustentável. São Paulo: Atlas, 2011. 

CHIAVENATO, I. Planejamento e controle da produção. 2. ed. São Paulo: Manole, 

2013. 

CONTADOR, J. C. Gestão de operações: a engenharia de produção a serviço da 

modernização da empresa. 2 ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1998. 

GIL, A. de L.. Auditoria da qualidade. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1997.  

GOLDRATT, E. M. A meta: um processo de melhoria contínua. São Paulo: Nobel, 

2002. 

MAXIMIANO, A. C. A. Administração de projetos: como transformar ideias em 

resultados. São Paulo: Atlas, 2014. 

SHIBA, S.; ALAN, G.; WALDEN, D. TQM quatro revoluções na gestão da 

qualidade. Porto Alegre: Bookman, 1997. 

 

I - DISCIPLINA: DIAGNÓSTICO E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

 

II – EMENTA 

Conceitos Básicos em Consultoria Empresarial. Conhecer o Mercado de Trabalho em 

Consultoria Empresarial. Consolidação do profissional como consultor. Definição do 

produto da consultoria. Plano de carreira para atuar como consultor. Tipos de 

consultoria. Contratação dos serviços de consultoria. A visita prospectiva. Análise 

preliminar e coleta de dados. Administração e avaliação dos serviços de consultoria. 

Estabelecimento de indicadores de desempenho e de resultados. 

 

III - BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 
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GONÇALVES, Carlos Alberto; GONÇALVES FILHO, Cid. Estratégia empresarial: 

o desafio nas organizações. São Paulo, SP: Saraiva 2006. 

OLIVEIRA, Djalma de pinho Rebouças de. Manual de consultoria empresarial: 

conceitos-metologia—práticas. 12. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 

VASCONCELLOS, Marcus Augusto de; DI SERGIO, Luiz Carlos. Estratégia e 

competitividade empresarial: inovação e criação de valor. São Paulo, SP: Saraiva, 

2009. 

 

COMPLEMENTAR: 

BERTI, Anelio. Manual Prático de Consultoria: diagnóstico e análise empresarial. 

Curitiba: Editora Juruá, 2009. 

CROCCO, Luciano e GUTTMANN, Erik. Consultoria Empresarial. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2005. 

DI SEGIO, Luiz Carlos; VASCONCELLOS, Marcus Augusto de. Estratégia e 

competitividade empresarial: inovação e criação de valor. São Paulo: Saraiva, 2009. 

MARCLEIDE, Pederneira; FEITOSA Marcos Gilson Gomes. Consultoria 

Organizacional: São Paulo: Editora Atlas, 2010. 

SCHEIN, Edgar H.. Princípios da Consultoria de Processos. São Paulo: Peiropolis, 

2008. 

SUCESSO, Edna de Paula Bom. Competências em Consultoria: A Teoria, na Prática. 

Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005. 

 

I - DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 

 

II – EMENTA 

Análise e Diagnóstico Organizacional. Utilização da Análise SWOT. Formalização do 

Estágio Supervisionado por meio de Formulários e Documentos específicos. Relatório 
Final. 

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 

DI SERIO, Luiz Carlos; VASCONCELOS, Marcos Augusto de. Estratégia e 

Competitividade Empresarial: inovação e criação de valor. São Paulo: Saraiva, 2009. 

GONÇALVES, Carlos Alberto; GONÇALVES FILHO, Cid; REIS NETO, Mário 

Teixeira. Estratégia Empresarial: o desafio nas organizações: São Paulo: Saraiva, 

2006. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

COMPLEMENTAR 

ANSOFF, Igor H. A Nova Estratégia Empresarial. São Paulo: Atlas, 1990. 

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Liderança: Administração do sentido. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

CHIAVENATO, Idalberto.  Recursos Humanos: o capital humano nas organizações.  

8.  ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

COBRA, Marcos. Administração de marketing. 2.ed.. São Paulo - SP: Atlas, 2010. 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 20. ed. São Paulo, SP: Perspectiva, 2005.  
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FAMA. Faculdade Adete Maria Alves. Manual para Normalização de Trabalhos 

Científicos e Acadêmicos da Faculdade FAMA. Disponível em: 

<http://www.facfama.edu.br>.  

 

 

SÉTIMO PERÍODO 

 

I – DISCIPINA: CONTROLADORIA 

 

II – EMENTA 

Conceitos, objetivos e plano estratégicos da Controladoria. Gestão tributária, Gestão 

financeira e Gestão de custos para a tomada de decisões. 

 

III – BIBLIOGRAFIAS  

BÁSICA: 

PADOVEZE, Clóvis Luíz. Controladoria estratégica e operacional: conceitos, 

estrutura, aplicação. 3.ed. São Paulo - SP: Cengage Learning, 2015.  

OLIVEIRA, Luis Martins de; PEREZ JÚNIOR, José Hernandez; SILVA, Carlos 

Alberto dos Santos. Controladoria Estratégica: textos e casos práticos com solução. 

11. ed. São Paulo- SP: Atlas, 2015.  

FIGUEIREDO, Sandra. Controladoria: teoria e prática. 4. ed.. São Paulo - SP: Atlas, 

2008.  

 

COMPLEMENTAR: 

DUTRA, René Gomes. Custos: uma abordagem prática. 6.ed.. São Paulo - SP: Atlas, 

2009.  

FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária. 12.ed. São Paulo - SP: Atlas, 

2012.  

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de balanços: análise da liquidez e do endividamento 

análise do giro, rentabilidade e alavancagem financeira indicadores e análises especiais. 

10.ed. São Paulo - SP: Atlas, 2014.  

OLIVEIRA, Luis Martins de. Controladoria: conceitos e aplicações. 2.ed. São Paulo-

SP: Futura, 2002. 

 

I – DISCIPLINA: GESTÃO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE  

 

II – EMENTA 

Introdução à qualidade. Ferramentas de suporte à qualidade. Sete ferramentas básicas de 

qualidade. Total Quality Management. 

 

III – BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. Administração de produção e operações: 

manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

OAKLAND, J. Gerenciamento da qualidade total. São Paulo: Nobel, 1994. 

SLACK, N., CHAMBERS, S. e JOHNSTON, R. Administração da Produção. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2009. 

 

COMPLEMENTAR: 
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BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial. 5. 

ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

BAXTER, M. R. Projeto de produto: guia prático para o design de novos produtos. 2. 

ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2000. 

GIL, A. de L. Auditoria da qualidade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

LAS CASAS, A. L. Qualidade total em serviços: conceitos, exercícios, casos práticos. 

3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

I – DISCIPLINA: PLANEJAMENTO DA COMUNICAÇÃO 

 

II – EMENTA 

Comunicação integrada: conceitos e definições. Comunicação institucional: 

comunicação com a sociedade. Comunicação Interna: comunicação para público 

interno. Comunicação Mercadológica: comunicação para cliente externo. Planejamento 

Estratégico de Comunicação Empresarial Integrada de Ação. O marketing na era digital. 

Conceitos essências do marketing de relacionamento. A interferência do marketing de 

relacionamento na eficiência da empresa. Visão sistêmica e estratégica para a 

construção de relacionamentos. 

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

KOTLER, Philip; KOTLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 14. ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. 

TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de comunicação: 

integrando teoria e prática. 3. ed. São Paulo - SP, 2010. 

ZENONE, Luiz Claudio. Marketing de Relacionamento: tecnologia, processos e 

pessoas. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

COMPLEMENTAR: 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 

8.ed. São Paulo - SP: Atlas, 2006.  

ROBBINS, Stephen Paul. Comportamento organizacional. 9.ed. São Paulo - SP: 

Prentice Hall, 2004.  

ROBBINS, Stephen Paul.. Comportamento organizacional: teoria e prática no 

contexto brasileiro. 14.ed. São Paulo - SP: Pearson, 2014. 

TURCHI, Sandra R. Estratégias de Marketing Digital e E-Commerce. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

VAZ, Conrado Adolpho. Os 8 Os do Marketing Digital: o seu guia estratégico de 

marketing digital. São Paulo: Novatec Editora, 2011. 

YANAZE, Mitsuru Higuchi. Gestão de Marketing e Comunicação: avanços e 

aplicações. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

I – DISCIPLINA: GESTÃO DE PROJETOS EMPREENDEDORES E PLANOS 

DE NEGÓCIOS 

 

II – EMENTA  

Definição de projetos. Metodologia de desenvolvimento de projetos. Estrutura e Etapas 

de Projeto. Análise de Mercado. Escala do Projeto. Custos do projeto. Estudo de 

localização. Dimensionamento dos investimentos. Revisão de conceitos e características 
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do espírito empreendedor. Gestão Empreendedora. O Empreendimento. A estratégia. 

Plano de Negócios. Explorando seu potencial Empreendedor. Planos de Negócios 

 

III – BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

HELDMAN, Kim. Gerência de Projetos: fundamentos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

MAXIMIANO, A. C. A. Administração de projeto: como transformar ideias em 

resultados. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

WOILER, S, MATHIAS, W. F. Projetos: Planejamento, elaboração, análise. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

 

COMPLEMENTAR: 
SERRA, Fernando A. Ribeiro; TORRES, Maria Cândida; TORRES, Alexandre Pavan. 

Administração Estratégica: conceitos, roteiro prático, casos. Rio de Janeiro: 

Reichmann & Affonso, 2004. 

TREFF, Lilian; BATTISTELLA, Linamara Tizzo. Inovação em Gestão de Projetos na 

Administração Pública. Rio de Janeiro: Brasport, 2014. 

VALERIANO, Dalton L. Gerenciamento Estratégico e Administração por Projetos. 

São Paulo: PEARSON, 2013. 

 

I – DISCIPLINA: TÓPICOS EMERGENTES   

 

II – EMENTA 

Buscar-se-á desenvolver a cada período letivo, estudos sobre determinado fato, ato, ou 

teoria administrativa emergente, que por sua atualidade, esteja em evidência. Estudos de 

caso, Seminário com alunos e empresários da região.  

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 

DI SEGIO, Luiz Carlos; VASCONCELLOS, Marcus Augusto de. Estratégia e 

competitividade empresarial: inovação e criação de valor. São Paulo: Saraiva, 2009. 

GONÇALVES, Carlos Alberto; FILHO, Cid Gonçalves. Estratégia Empresarial: o 

desafio nas organizações: São Paulo: Saraiva, 2006. 

ROBBINS, Stephen Paul. Comportamento organizacional. 9.ed. São Paulo: Prentice 

Hall, 2004. 

 

COMPLEMENTAR 

ANSOFF, Igor H. A Nova Estratégia Empresarial. São Paulo: Atlas, 1990. 

COSTA, Clovis C. A Empresa no Controle do próprio Destino: por que só as 

empresas organizadas por competência e informação tem futuro. São Paulo: Cultura, 

2001. 

DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): práticas 

e princípios. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2012. 

KLEIN, David. A gestão estratégica do capital intelectual: recursos para a economia 

baseada em conhecimento. São Paulo: Atlas, 1998. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo: Prentice Hall, 

2012.  

OBS: Para esta disciplina serão utilizados obrigatoriamente diversos periódicos atuais e 

pesquisa nas bases de dados científicas pela internet. 
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I – DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

Identificação do Diagnóstico Organizacional levantado no Estágio Supervisionado I. 

Revisão Bibliográfica sobre a questão a ser investigada. Proposta de Interveção: plano 

de ação. Formalização do Estágio Supervisionado por meio de Formulários e 

documentos específicos. Relatório Final contendo: Capa; Folha de rosto (com dados de 

identificação); Sumário; Identificação da Empresa concedente de Estágio; Introdução; 

Justificativa; Objetivos (geral e específicos); Metodologia; Revisão Bibliográfica; 

Proposta de Intervenção: Plano de Ação; Considerações Finais e Referências. 

 

III - BIBLIOGRAFIA  

DI SERIO, Luiz Carlos; VASCONCELOS, Marcos Augusto de. Estratégia e 

Competitividade Empresarial: inovação e criação de valor. São Paulo: Saraiva, 2014. 

GONÇALVES, Carlos Alberto; GONÇALVES FILHO, Cid; REIS NETO, Mário 

Teixeira. Estratégia Empresarial: o desafio nas organizações: São Paulo: Saraiva, 

2006. 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

COMPLEMENTAR 

ANSOFF, Igor H. A Nova Estratégia Empresarial. São Paulo: Atlas, 1990. 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 20. ed. São Paulo, SP: Perspectiva, 2005.  

FAMA. Faculdade Adete Maria Alves. Manual para Normalização de Trabalhos 

Científicos e Acadêmicos da Faculdade FAMA. Disponível em: 

<http://www.facfama.edu.br>.  

 

 

OITAVO PERÍODO 

 

I – DISCIPLINA: GESTÃO DE DESEMPENHO  

 

II – EMENTA 

Cultura Organizacional. Clima Organizacional. O impacto do desempenho humano nos 

resultados da organização. Estratégias para implantação da avaliação. Métodos e 

técnicas de avaliação. Dialogo de Desenvolvimento 

 

III - BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA: 

BERGAMINI, Cecília Whitaker; BERALDO, Deobel Garcia Ramos. Avaliação de 

desempenho humano na empresa. São Paulo: Atlas, 2010. 

CHIAVENATO, Idalberto. Desempenho Humano nas Empresas: como desenhar 

cargos e avaliar o desempenho para alcançar resultados. 6. ed. Barueri: Manole, 2009. 

JARDEWESKI, Cley Jonir Foster; JARDEWESKI, Gustavo Luiz Foster. Técnicas e 

métodos de avaliação de desempenho. Curitiba: Intersaberes, 2014.  

 

COMPLEMENTAR: 

CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento Organizacional: a dinâmica do sucesso 

nas organizações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

KOPS, Lucia Maria; SILVA, Selma França da Costa; ROMERO, Sonia Mara Tharter. 

Gestão de Pessoas: conceitos e estratégicas. Curitiba: Intersaberes, 2013. 
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STADLER, Adriano; PAMPOLINI, Claudia Patrícia Garcia. Gestão de Pessoas: 

ferramentas estratégicas de competitividade. Curitiba: Intersaberes, 2014. 

 

I – DISCIPLINA: TRABALHO DE CURSO 

 

II – EMENTA 

Apresentação textual e visual (gráficos, tabelas, figuras, etc.). Estrutura do Trabalho 

Acadêmico. Normalização. Citações. Referência. Acompanhamento de construção e 

correção de trabalho acadêmico.  

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 20. ed. São Paulo, SP: Perspectiva, 2005.  

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho 

científico. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo, 

SP: Cortez, 2010. 

 

COMPLEMENTAR: 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 

9. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009.  

BASTOS, Lilia da Rocha. Manual para a elaboração de projetos e relatórios de 

pesquisas, teses, dissertações e monografias. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2012. 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 

científica. 6. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2007. 

FAMA. Faculdade Adete Maria Alves. Manual para Normalização de Trabalhos 

Científicos e Acadêmicos da Faculdade FAMA. Disponível em: 

<http://www.facfama.edu.br/uploads/files/2015_manual_normalizacao_fama12508.pdf

>. Acesso em: 26 jan. 2017. 

 

OBS: Para esta disciplina serão utilizados obrigatoriamente diversos periódicos atuais e 

pesquisa nas bases de dados científicas pela internet. 

 

I – DISCIPLINA: RESPONSABILIDADE SOCIO AMBIENTAL  

 

II – EMENTA 

Responsabilidade Social e Ambiental, Sustentabilidade Empresarial, Desenvolvimento e 

Crescimento Sustentável e Sistema de Gestão Ambiental. 

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

DIAS, R. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. ed. São 

Paulo- SP: Atlas, 2011.  

DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2.ed. São Paulo - SP: Atlas, 2014.  

LOUREIRO, C. F. B. (Org..). Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania. 

5.ed. São Paulo - SP: Cortez, 2011. 

 

COMPLEMENTAR: 
ASHLEY, P. A. (coord..). Ética e responsabilidade social nos negócios. 2. ed. São 
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Paulo - SP: Saraiva, 2012. 

BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e 

instrumentos. 2.ed.. São Paulo - SP: Saraiva, 2009.  

DIAS, Genebaldo Freire. Dinâmicas e instrumentação para educação ambiental. São 

Paulo - SP: Gaia, 2012. 

LIRA, Waleska Silveira; CÂNDIDO, Gesinaldo Ataíde. Gestão, sustentável dos 

recursos naturais: uma abordagem participativa. 21. ed. Campina Grande, PB: 

EDUEPB, 2013. 325 p. 

KRAKHECKE, Egon (Org..). Sustentabilidade ambiental: avanços e desafios do 

desenvolvimento no Brasil. São Paulo - SP: Fundação Perseu Abramo, 2013. 

 
I – DISCIPLINA: JOGOS EMPRESARIAIS 

 

II – EMENTA 

Exercício prático simulando situações de competição entre empresas, combinando 

conceitos e técnicas administrativas aprendidas ao longo do curso e ganhando ou 

ampliando a compreensão sobre importantes conceitos tais como visão estratégica, 

postura competitiva, visão sistêmica de empresa e trabalho em equipe, integrando as 

principais áreas funcionais das empresas, como: Finanças, Marketing, Produção e 

Recursos Humanos com visão empreendedora. Tomada de decisão e efetividade dos 

resultados. 

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

GONÇALVES, Carlos Alberto; FILHO, Cid Gonçalves. Estratégia Empresarial: o 

desafio nas organizações: São Paulo: Saraiva, 2006. 

KOTLER, Philip. ; KOTLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 14. ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. 

KROEHNER, Gary. Jogos para treinamento em recursos humanos. Barueri/SP: 

Manole, 2001.  

COMPLEMENTAR: 

BRADY, Chris; BRADY, Tara C. Regras do jogo: como jogar e vencer no mundo dos 

negócios. São Paulo. Futura, 2002.  

ELKONIN, Daniil. B. Psicologia do jogo: textos de psicologia. 2. ed. São Paulo: 

WMF, 2009. 

GRAMIGNA, Maria Rita. Jogos de empresa. 2.ed. São Paulo: Pearson, 2007. 

LUPERINI, Roberto. Dinâmicas e Jogos na Empresa: método, instrumento e práticas 

de treinamento. 3. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 2011. 

SLACK, Nigel, CHAMBERS, Stuart e JOHNSTON, Robert. Administração da 

Produção. 3. ed. 2009. 

 

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

OPTATIVAS I 

 

I – DISCIPLINA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – CH: 34 horas 

 

II - EMENTA 
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A evolução histórica e teórica da sustentabilidade. Complexidade ambiental. Princípios 

e estratégias de educação ambiental. A Educação Ambiental como eixo do 

Desenvolvimento Sustentável. Características, funções e objetivos da Educação 

Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável. Linhas de atuação: Cultura e valores 

ambientais.  

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

ALIGLERI, Lilian; ALIGLERI, Luiz Antonio; KRUGLIANSKAS, Isak. Gestão 

socioambiental: responsabilidade e sustentabilidade do negócio. São Paulo - SP: Atlas, 

2009. 

BARBIERI, José Carlos. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de 

mudança da agenda 21. 13.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2.ed. São Paulo - SP: Atlas, 2014. 

 

COMPLEMENTAR: 

BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e 

instrumentos. 2.ed. São Paulo - SP: Saraiva, 2009. 

DIAS, G. F. Educação Ambiental: Princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 2004.  

RIBEIRO, José Cláudio Junqueira. Manual gestão ambiental municipal em Minas 

Gerais. Belo Horizonte, MG: FEAM, 2002. 

 

I - DISCIPLINA: INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS POLÍTICAS  

 

II - EMENTA 

Ciência Política: poder, governo, Estado e sociedade. Evolução histórica do pensamento 

político. Teoria do Estado: Evolução História do Estado. Formas de Estado. Elementos 

e Funções do Estado. Formas, Regimes e Sistemas de Governo. Tendências 

Contemporâneas em Teoria Política e do Estado. 

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA: 

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Teoria do Estado e Ciência Política. 6 ed. São 

Paulo: Saraiva, 2004.  

BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e Sociedade: por uma Teoria Geral da Política. 

11 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.  

BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 12 ed. Rio de Janeiro: Malheiros, 2006.  

 

COMPLEMENTAR  

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 25 ed. Rio de 

Janeiro: Saraiva, 2005.  

DE CICCO. Cláudio. Teoria Geral o Estado e Ciência Política. São Paulo ed. Revista 

dos Tribunais, 2008.  

FRIEDE, Reis. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. 2. ed. Rio de Janeiro. 

Forense. 2007.  

MELO. Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. Porto Alegre: Safe, 

1994.  

STRECK, Lenio Luiz. Ciência Política e Teoria Geral do Estado. 5 ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2006. 
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I – DISCIPLINA: TERCEIRO SETOR – CH: 34 horas 

 

II – EMENTA 

O Estado, o Mercado e a Comunidade. Conceito, natureza e papel do Terceiro Setor. O 

profissional de gestão para o Terceiro Setor. Legislação para o Terceiro Setor. 

Voluntariado. Funções gerenciais: planejamento, organização, direção e controle em 

organizações do Terceiro Setor. Formulação de projetos e captação de recursos. 

Qualidade no Terceiro Setor. Responsabilidade Social e Terceiro Setor.  

 

III – BIBLIOGRAFIA 

BÁSICA 

CAMARGO, Mariangela F. et al. Gestão do terceiro setor no Brasil. São Paulo: 

Futura, 2001. 

CRUZ, Célia M.; ESTRAVIZ, Marcelo. Captação de diferentes recursos para 

organizações sem fins lucrativos. São Paulo: Global, 2000. 

IOSCHPE, Evelyn B. 3º setor: desenvolvimento social sustentado. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2000. 

 

COMPLEMENTAR 

CHIANCA, Thomaz; MARINO, Eduardo; SCHIESARI, Laura. Desenvolvendo a 

cultura de avaliação em organizações da sociedade civil. São Paulo: Global, 2001. 

COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. Avaliação de projetos sociais. 4 ed. Petrópolis: 

Vozes, 2000. 

COSTA, Aloysio T. Administração de entidades sem fins lucrativos. São Paulo: 

Nobel, 1992. 

DRUCKER, Peter F. Administração de organizações sem fins lucrativos: princípios e 

práticas. 4. ed. São Paulo: Pioneira, 1997. 

HUDSON, Mike. Administrando organizações do terceiro setor: o desafio de 

administrar sem receita. São Paulo: Makron Books, 1999. 

FÁTIMA, Marlene de; SOUZA, Campos. Contabilidade do Terceiro Setor: 

ferramenta indispensável para prestação de contas das entidades do terceiro setor. São 

Paulo: Letras do Pensamento, 2012. 

RODRIGUES, Aldenir Ortiz et al. Contabilidade do 3º Setor. 4. ed. São Paulo: IOB 

SAGE, 2015. 

SLOMSKI, Valmor. Contabilidade do Terceiro Setor: uma abordagem operacional 

aplicável às associações, fundações, partidos políticos e organizações religiosas. São 

Paulo: Atlas, 2012. 

 

 

OPTATIVAS II 

I – DISCIPLINA: LIBRAS 

 

II – EMENTA 

Breve histórico à Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Estudo da legislação 

específica. Apresentação de conteúdos gerais relativos à comunicação visual e regras 

gramaticais específicas. A prática da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.  

 

III – BIBLIOGRAFIA 
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Honora , Márcia; Mary Lopes Esteves Frizanco. Livro ilustrado de língua brasileira de 

sinais: desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez V.1. São Paulo: 

Ciranda Cultural, 2015.  

LUCHESI, M. R. C. Educação de pessoas surdas. 3.ed. Campinas: Papirus, 2008. 

SOUZA, M. A. C. et al. Educação de surdos: pontos e contrapontos. São Paulo: 

Summus, 2007. 7ex 

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Língua brasileira de sinais: Programa de 

capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental. Brasília: MEC, 1998. V. 3. 

COMPLEMENTAR 

GÓES, M. C. R. Linguagem, surdez e educação. 3.ed. Campinas: Autores associados, 

2002. 1ex 

LEVY, C. C. A. C. O surdo em si maior. São Paulo: Roca, 1999.3ex 

QUADROS, R. M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: 

Artmed, 2008. 

 

I – DISCIPLINA: RACIOCÍNIO LÓGICO E ANALÍTICO 

 

II – EMENTA 

Introdução à probabilidade. Análise combinatória.  

 

III - BIBLIOGRAFIA  

BÁSICA 

KAZMIER, Leonard J. Estatística aplicada à economia e administração. São Paulo: 

Pearson Makron Books, 2004. 

ANDRADE, Nonato de. Raciocínio lógico. 2. ed. Rio de Janeiro: Ed. Ferreira, 2012. 

LUSTOSA, Daniel. Raciocínio lógico-Matemático. São Paulo: Editora 

AlfaCon/Editora Abril: Cascavel, 2015. 

COMPLEMENTAR 
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