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1. Apresentação 
Contextualização da FCJP 
Dados da Mantenedora:  
Nome: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE JOÃO PINHEIRO 

CNPJ: 03.289.019/0001-98 

End.: Avenida Zico Dornelas, n° 380, Bairro: Santa Cruz  

Cidade: João Pinheiro UF: MG CEP: 38770-000 

Fone:  (38) 3561-3900   

E-mail: sandroidea@hotmail.com 

Dados da Mantida:  
Nome: FACULDADE CIDADE DE JOÃO PINHEIRO 

CNPJ: 03.289.019/0001-98 

End.: Avenida Zico Dornelas, n° 380, Bairro: Santa Cruz 

Cidade: João Pinheiro UF: MG CEP: 38770-000 

Fone: (38) 3561-3900   

E-mail: www.fcjp.edu.br 

Dados de Identificação do Curso: 
 Curso:  Administração 

Coordenador: Prof.ª Me. Ana Clara Fonseca do Amaral 

Município de 

Funcionamento: 

João Pinheiro - MG 

Diploma Conferido: Bacharelado 

Modalidade: Presencial 

Prazo para Integralização: Mínimo 08 Semestres Máximo 12 Semestres 

Carga horária do curso: 3.800 horas 

Regime Letivo: Semestral 

Turnos de Oferta: Noturno 

Vagas Ofertadas: 100 

MISSÃO DA FCJP 
“Atuar de forma solidária e efetiva, para que uma educação de excelência 

seja alcançada, possibilitando o desenvolvimento humanístico e social. O 

conhecimento será construído de forma comprometida com a qualidade 

de vida, com os valores éticos e morais, além de respeitar os costumes, 

as crenças, os valores e a cultura local.” 

 

2. Dados Socioeconômicos da Região 
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O curso de Administração em João Pinheiro visa atender a uma demanda real 

da estrutura econômica regional. Buscando também diminuir a evasão dos 

jovens para outras regiões que tenham mais alternativas para a continuidade 

de seus estudos. Isto se torna algo regionalmente importante, visto que, dos 

alunos que cursam o ensino superior em outra região um número bastante 

considerável não voltam a sua cidade de origem diminuindo consideravelmente 

a população economicamente ativa, além da mão de obra especializada desta 

região. Muitas vezes esta migração causa preocupação aos pais destes jovens, 

bem como, uma ampliação nas despesas mensais da família. 

 

João Pinheiro insere-se na porção noroeste de Minas Gerais. Na divisão das 

regiões administrativas de Minas, o município está na Região Noroeste, na 

microrregião de Chapadões do Paracatu, segundo a nova regionalização 

estabelecida pela SEPLAN-MG em 1994. 

 

Possui uma área total de 10.716,960 km², segundo o documento “Áreas dos 

Municípios Mineiros”, elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA 

(1995), sendo assim, o maior município em área territorial do estado. 

A população pinheirense distribui-se num território cuja extensão corresponde a 
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10.779,61 km². Considerando sua área e a população atualizada do município, 

a densidade demográfica é de 3,62 hab./km². 

 

A população distribui-se, além da sede, nos distritos de Caatinga, Canabrava, 

Luizlândia do Oeste, Olhos d'Água do Oeste, Santa Luzia da Serra e Veredas. 

Além dos distritos, verifica-se em João Pinheiro a presença de nove vilas 

(Almas, Malhada Bonita, Olaria, Parque das Andorinhas, Riachinho do Gado 

Bravo, Riacho do Campo, São Sebastião, Tauá, e Vereda Malhada), além de 

dezoito núcleos de pequenos e médios produtores rurais, bem como pelo 

menos três núcleos de colonização, relacionados à reforma agrária. 

 

Sua população estimada em 2015 é de 48.179 habitantes (IBGE 2015). 

 

João Pinheiro tem limites com os seguintes municípios: 

a norte - Unaí e Brasilândia de Minas; 

a leste - Buritizeiro; 

a sul - São Gonçalo do Abaeté e Presidente Olegário; 

a oeste - Lagoa Grande e Paracatu. 

 

A estratégica localização, no noroeste de Minas, na região do Urucuia, 

proporciona permanente intercâmbio comercial e cultural com quatro Capitais e 

importantes cidades da região, tanto no Triângulo como no Norte do Estado. 

 

A economia do município gira principalmente sobre o agronegócio, com 

destaques para a pecuária (bovinos de leite e corte), agroflorestal e 

sucroalcooleiro. No setor de confecções também se concentra parte 

considerável da mão-de-obra da cidade. A agricultura em João Pinheiro 

mostra-se complexa. Embora não seja a atividade principal do município, 

revela-se diversificada, variando da cultura de eucalipto, cana-de-açúcar, 

produção de grãos e frutas, indo até a agricultura familiar de subsistência. A 

produção local de carvão iniciou-se na década de 1970, com os requerimentos 

crescentes de carvão pela indústria siderúrgica, que ganhava fôlego cada vez 

maior em Minas Gerais. Grandes extensões de terras a preços relativamente 

baixos, condições naturais favoráveis para o rápido crescimento do eucalipto e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Una%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil%C3%A2ndia_de_Minas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buritizeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7alo_do_Abaet%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_Oleg%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lagoa_Grande
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paracatu
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abundância de mão-de-obra barata, associadas a um amplo e arrojado 

programa de incentivos fiscais e subsídios para o reflorestamento promovido 

pelo governo central, propiciaram a expansão da atividade.  

 

Surgiram, então, os chamados maciços verticalizados, ou seja, produção 

florestal direto para a indústria.  
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Até meados dos anos 80, o ramo florestal brasileiro viveu amparado nos 

incentivos fiscais. Naquele período, a floresta de eucalipto era concebida 

exclusivamente dentro de uma perspectiva monetária, sem levar em 

consideração seus aspectos sociais e ambientais. 

 

Dentre as principais empresas reflorestadoras que se instalaram em João 

Pinheiro destacam-se a White Martins, Companhia Mineira de Metais, ARG 

Mandacaru, Bandeirantes e Plantar, todas com uma extensão plantada com 

menos de 15 000 ha. Soma-se a elas a Vallourec Florestal (antiga 

Mannesmann Agro Florestal e posteriormente V & M Florestal), que possui a 

maioria das terras cultivadas. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - 

João Pinheiro é 0,697, em 2010, o que situa esse município na faixa de 

Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que 

mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,788, 

seguida de Renda, com índice de 0,683, e de Educação, com índice de 0,630. 
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - 

João Pinheiro – MG 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,192 0,406 0,630 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental 

completo 
17,23 29,96 46,49 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 23,10 53,96 92,14 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais 

do ensino fundamental 
35,51 65,90 90,13 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental 

completo 
15,63 46,92 63,96 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 6,88 22,08 47,28 

IDHM Longevidade 0,680 0,774 0,788 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 65,78 71,46 72,25 

IDHM Renda 0,564 0,624 0,683 

Renda per capita (em R$) 267,41 387,79 562,24 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

Evolução Entre 2000 e 2010  
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O IDHM passou de 0,581 em 2000 para 0,697 em 2010 - uma taxa de 

crescimento de 19,97%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a 

distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi 

reduzido em 72,32% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice 

mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,224), 

seguida por Renda e por Longevidade. 

 

Percebemos com base nos dados apresentados, a viabilidade para o 

desenvolvimento regional e educacional, pois como única IES presencial na 

cidade o potencial para atender essa demanda demonstrada anteriormente é 

real e palpável, sem mencionar o impacto na melhoria do IDH. 

 

3. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA PEDAGÓGICA 
 

3.1. Contexto Educacional 
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A IES é uma Instituição Educacional que tem como premissa na sua missão 

"educar, produzir e disseminar o saber universal, contribuir para o 

desenvolvimento humano, comprometendo-se com a justiça social, a 

democracia e a cidadania além de promover a educação visando o 

desenvolvimento sustentável do País". 

 

Os princípios que fundam a práxis da IES são: 

 

- Valorizar a vida em todas as suas formas; 

- Respeitar a dignidade da pessoa humana e a liberdade pessoal; 

- A busca da verdade; 

- Contribuir com o crescimento da comunidade; 

- Contribuir para a consolidação da cidadania na construção de uma sociedade 

mais justa e fraterna. 

 

O ensino, a pesquisa e a extensão representam o tripé que sustenta a 

Educação Superior voltada para a geração de conhecimento. Este tripé da 

teoria do conhecimento acadêmico, na IES, prende-se ao “solo” firme de uma 

quarta atividade-fim, a qual irá privilegiar a inclusão dos valores humanos na 

formação superior de seus acadêmicos. 

  

Os princípios fundantes permitem que a geração de conhecimentos científico-

tecnológicos aconteça articula com conhecimentos científico-sociais, 

privilegiando os valores humanos e éticos. O conhecimento 

científico/tecnológico parte de disciplinas específicas desta área do saber, mas 

enriquecido de disciplinas próprias de uma formação humanística. 

 

3.2. Implementação das Políticas Institucionais Constantes do Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI, no Âmbito do Curso 

 

A IES desde seu credenciamento procurou implementar todas as propostas 

relacionadas em seu PDI e Regimento Interno. Dessa forma, iniciou-se com os 

órgãos Administrativos de apoio, que conforme o organograma da Instituição 

contemplam todas as necessidades institucionais e legais. Os órgãos de 
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Colegiado Superior de Cursos estão funcionando normalmente com seus 

membros designados por portaria. Através da realização de reuniões ordinárias 

determinadas pelo regimento e demais normas, sistematizam suas ações.  

 

A gestão institucional está em consonância com as atividades da Instituição, 

com os diretores, administradores e coordenadores, cumprindo todas as 

exigências e metas estipuladas pelo Conselho Superior Administrativo 

(CONSUAD), compondo parte das decisões institucionais e das determinações 

do MEC. 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional está estruturado de modo que 

permite uma postura que contemple essa nova realidade político-educacional, 

caracterizando-se pelo conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e 

orientam a prática pedagógica e a dinâmica dessa Instituição, não se 

restringindo à mera organização de componentes administrativos, mas sim, em 

um planejamento estratégico organizado dos atos até hoje praticados e nas 

ações a serem realizadas pela Instituição em um prazo de até 05 (cinco) anos. 

 

A época social norteia os novos paradigmas os quais a escola adotou e 

adequou-se. A educação por sua vez, é responsável pela formação de 

conhecimento científico, pelas habilidades e práticas profissionais, bem como, 

convicções as quais levam a crítica reflexiva e consequentemente à ação 

refletida que proporciona a evolução da sociedade. 

 

A FCJP não pode definir seu futuro, mas pode delinear seu desenvolvimento, 

levando em conta as características e as tendências do meio na qual está 

inserida, uma vez que ela tem uma apreciável força de impacto sobre os rumos 

e o destino institucional, bem como o da comunidade. Nesse contexto, as 

características e as tendências do meio, alteram e transformam a realidade da 

instituição, rapidamente se fazem necessárias as adaptações, para galgar às 

transformações de forma criativa e crítica, assumindo, com certa dose de risco, 

o papel de interveniente ativo nesse processo de permanente mudança, que 

marca a sociedade contemporânea e a Educação Nacional. 

 



 
Projeto Pedagógico Administração - FCJP 

15 

 

Reconhecendo isso e acreditando que o efetivo planejamento do futuro de uma 

instituição de ensino superior é inseparável da visão própria de seu corpo 

gestor e de seu corpo social, a IES tem o intuito de facilitar o processo de 

planificação do seu PDI e para que esta tenha procedência e utilidade, 

contando com as sugestões e propostas de todos os atores envolvidos.  

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional tornou-se exequível e capaz de 

assegurar uma posição adequada à Instituição no cenário educacional mineiro 

e nacional através das propostas, que foram apresentadas, e elaboradas a 

partir: 

 

Dos resultados nos processos de avaliação da instituição e de seus cursos, 

realizados nos últimos 4 anos pelo MEC, através do INEP; 

 

Dos resultados dos processos de avaliações internas e análise da CPA 

(Comissão Própria de Avaliação) que unem a instituição através de 

representantes dos alunos, docentes, técnicos administrativos e membros da 

sociedade, por reflexões críticas, analisam o desenvolvimento da instituição; 

 

Apoio do Colegiado composto por alunos, professores e corpo técnico 

administrativo da instituição e NDE, onde através da discussão coletiva, análise 

de documentos e diretrizes que descrevem caminhos e objetivos a serem 

alcançados para a maior significação do ensino e da formação e crescimento 

de todos os envolvidos. 

 

Da identificação e da análise de um conjunto de variáveis, derivadas do 

contexto interno, consideradas capazes de afetar a situação da Instituição nos 

próximos anos. 

 

3.3. Ato Autorizativo anterior ou Ato de Criação 

 

 PORTARIA N° 504, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016 
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O SECRETÁRIO DE REGULAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o Decreto n° 7.690, de 2 de 

março de 2012, alterado pelo Decreto nº 8.066, de 7 de agosto de 2013, e 

tendo em vista o Decreto n° 5.773, de 9 de maio de 2006, e suas alterações, a 

Portaria Normativa n° 40,  de 12 de dezembro de 2007, republicada em 29 de 

dezembro de 2010, do Ministério da Educação, a Instrução Normativa SERES 

nº 03, de 29 de julho de 2014, publicada em 30 de julho de 2014, e 

considerando o disposto nos processos e-MEC, listados na planilha anexa, 

resolve: 

Art. 1º Fica renovado o reconhecimento dos cursos superiores constantes da 

tabela do Anexo desta Portaria, ministrados pelas Instituições de Educação 

Superior citadas, nos termos do disposto no art. 10, do Decreto nº 5.773, de 

2006. 

Parágrafo único. A renovação de reconhecimento a que se refere esta Portaria 

é válida exclusivamente para o curso ofertado nos endereços citados na tabela 

constante do Anexo desta Portaria. 

Art. 2º Nos termos do art. 10, §7º, do Decreto nº 5.773, de 2006, a renovação 

de reconhecimento a que se refere esta Portaria é válida até o ciclo avaliativo 

seguinte. 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MAURÍCIO COSTA ROMÃO 

 

Registr

o e-

MEC n° 

Curso 
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4. Contextualização do Curso 

 

Nome do Curso e a Modalidade: Bacharelado em Administração 

 

Nome da Mantida: Faculdade Cidade de João Pinheiro 

 

Endereço de Funcionamento do Curso: Avenida Zico Dornelas, n°380, 

Bairro: Santa Cruz, João Pinheiro - MG. 

 

Número de Vagas Autorizadas: 100 

 

Turnos: Noturno  

 

Carga Horária Total do Curso: 3.800 horas 

 

Tempos para Integralização: Mínimo 08 Semestres Máximo 12 Semestres 

 

Coordenação do Curso: Prof.ª Me. Ana Clara Fonseca do Amaral 

 

COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

NOME TITULAÇÃO 

 

REGIME DE 

TRABALHO 

ANA CLARA FONSECA DO AMARAL MESTRE INTEGRAL 

HUGO CHRISTIANO SOARES MELO DOUTOR PARCIAL 

RENATA SUZELLI DE S. GONÇALVES ESPECIALISTA PARCIAL 

UNILSON GOMES SOARES ESPECIALISTA PARCIAL 

NEISE MARIA VERÇOSA MESTRE PARCIAL 

 

5. Organização Didático Pedagógica 

 

Contexto Educacional 
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A Faculdade Cidade de João Pinheiro, mantida pela Associação Educacional 

de João Pinheiro, é Instituição Educacional, que tem na sua missão a 

Educação Superior pautada na humanização como abertura ao diálogo, ao 

compromisso de integração social e à competência em todo seu agir. 

 

Os princípios que fundam a práxis da Faculdade Cidade de João Pinheiro são: 

Valorizar a vida em todas as suas formas; 

Respeitar a dignidade da pessoa humana e a liberdade pessoal; 

A busca da verdade; 

Contribuir com o crescimento da comunidade; e 

Contribuir para a consolidação da cidadania na construção de uma sociedade 

mais justa e fraterna. 

 

Estes princípios perpassam todas as atividades-fim da Faculdade Cidade de 

João Pinheiro, tornando-a distinta de outras Instituições públicas e particulares. 

Os princípios que fundam a práxis da Instituição propiciam a inter-relação 

pessoal com uma formação que privilegie a inclusão dos valores humanos.  

  

O Projeto Pedagógico do Curso de Administração, da Faculdade Cidade de 

João Pinheiro, foi pensado de forma a contemplar três aspectos da Educação 

Superior: 

 

A formação humana; 

A formação específica; 

A formação complementar Estudos Quantitativos e Tecnologias. 

 

5.1. Concepção do Curso 
 

A maior preocupação da Faculdade Cidade de João Pinheiro é o oferecimento 

de um ensino de qualidade, reforçado por projetos de pesquisa e de extensão, 

que visem o envolvimento comunitário, através de uma interação dinâmica dos 

segmentos sociais que se apresentam constantemente com carências nos 

diferentes setores da área de saúde.  
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A Faculdade Cidade de João Pinheiro não pretende formar apenas o 

Profissional Administrador, mas também o profissional preparado para tratar 

com o público em geral, capaz de lidar com o que há de mais moderno no 

âmbito de sua profissão e ciente do progresso relativo às recentes pesquisas 

da área, buscando sempre melhorar o seu potencial. Através da introdução do 

discente às matérias epistemológicas, filosóficas, antropológicas, sociológicas, 

tecnológicas, de iniciação científica e extensão, buscará habilitar profissionais 

preocupados com o seu próprio aprimoramento, tornando-os capazes de 

enfrentarem um mercado de trabalho cada vez mais agressivo e globalizado. 

 

O Curso de Administração propõe formar profissionais conscientes da evolução 

sócio-econômico-industrial da sociedade, através de uma educação voltada 

tanto para os aspectos formativos, como a para os aspectos informativos. 

Objetiva despertar o espírito crítico, propiciar o desenvolvimento do espírito de 

investigação científica, desenvolver a liberdade e a solidariedade humana, o 

cultivo de valores que enfatizem a dignidade do indivíduo como cidadão 

produtivo e despertar no educando a capacidade do conhecimento de si 

próprio, de suas potencialidades, de seus semelhantes, do mundo e de seu 

Criador.  

 

Concluindo, pretende formar profissionais do mais alto nível técnico-científico, 

dotados do espírito cientificista e humanitário para que possam exercer seu 

papel social com dignidade e competência, objetivo este que será buscado 

constantemente pela Faculdade Cidade de João Pinheiro, dentro de seu 

relevante papel social. 

 

5.2. Políticas Educacionais no Âmbito do Curso: 
 

A IES desde seu credenciamento procurou implementar todas as propostas 

relacionadas em seu PDI e Regimento Interno. Dessa forma, iniciou-se com os 

órgãos Administrativos de apoio, que conforme estrutura da Instituição 

contemplam todas as necessidades institucionais e legais. Os órgãos de 

Colegiado Superior de Cursos estão funcionando normalmente com seus 
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membros designados por portaria e através da realização de reuniões que 

ocorrem de forma sistemática conforme regimento e demais normas.  

 

A gestão institucional está em consonância com as atividades da Instituição, 

com os diretores, administradores e coordenadores, cumprindo todas as 

exigências e metas estipuladas pelo conselho superior (CONSUAD), compondo 

parte das decisões institucionais e das determinações do MEC. 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional está estruturado de modo que 

permitir uma postura que contemple essa nova realidade político-educacional, 

caracterizando-se pelo conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e 

orientam a prática pedagógica e a dinâmica dessa Instituição, não se 

restringindo à mera organização de componentes administrativos, mas sim, em 

um planejamento estratégico organizado dos atos até hoje praticados e nas 

ações a serem realizadas pela Instituição em um prazo de até 05 (cinco) anos. 

 

A época social norteia os novos paradigmas os quais a IES adotou e adequou-

se. A educação por sua vez, é responsável pela formação de conhecimento 

científico, pelas habilidades e práticas profissionais, bem como, convicções as 

quais levam a crítica reflexiva e consequentemente à ação refletida que 

proporciona a evolução da sociedade. 

 

A FCJP não pode definir seu futuro, mas pode delinear seu desenvolvimento, 

levando em conta as características e as tendências do meio na qual está 

inserida. Nesse contexto, as características e as tendências do meio, alteram e 

transformam a realidade da instituição, rapidamente e se fazem necessárias as 

adaptações, para galgar às transformações de forma criativa e crítica, 

assumindo, o papel de interveniente ativo nesse processo de permanente 

mudança, que marca a sociedade contemporânea e a Educação Nacional. 

 

Reconhecendo isso e acreditando que o efetivo planejamento do futuro de uma 

instituição de ensino superior é inseparável da visão própria de seu corpo 

gestor e de seu corpo social, a IES tem o intuito de facilitar o processo de 
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planificação do seu PDI promovendo a participação e transferência de sua 

gestão.  

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional tornou-se exequível e capaz de 

assegurar uma posição adequada à Instituição no cenário educacional mineiro 

e regional através das propostas, que foram apresentadas, e elaboradas a 

partir: 

 

Dos resultados nos processos de avaliação da instituição e de seus cursos, 

realizados nos últimos 4 anos pelo MEC, através do INEP; 

 

Dos resultados dos processos de avaliações internas e análise da CPA 

(Comissão Própria de Avaliação) que une a instituição através de 

representantes dos alunos, docentes, técnicos administrativos e membros da 

sociedade, onde através de reflexões críticas, analisam o desenvolvimento da 

instituição; 

 

Apoio do Colegiado composto por alunos, professores e corpo técnico 

administrativo da instituição e NDE, composto por docentes abrindo espaço 

para a discussão coletiva, análise de documentos e diretrizes descrevem 

caminhos e objetivos a serem alcançados para a maior significação do ensino e 

da formação dos discentes da instituição; 

 

Da identificação e da análise de um conjunto de variáveis, derivadas do 

contexto interno, consideradas capazes de afetar a situação da Instituição nos 

próximos anos. 

 

5.2.1. Política de Educação Ambiental da Instituição 
 

A FCJP compreende a importância da mobilização da comunidade acadêmica 

para reflexões que envolvem questões relacionadas à Educação Ambiental. 

Assim, as coordenações de cursos da instituição, juntamente com a Direção 

Geral da IES, elaboraram uma proposta de Educação Ambiental de acordo 

com os princípios de qualidade, ética, bem como com a legislação específica, 
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incorporada pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo 

Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, proporcionando uma visão crítica da 

ciência e cultura, permitindo atividades de conservação da biodiversidade, de 

gerenciamento de resíduos, de manejo sustentável de recursos ambientais, e 

melhoria de qualidade ambiental, a partir de uma visão mais globalizada da 

questão ambiental como propiciadora do pleno exercício da cidadania.  

 

A abordagem do tema é feita não apenas na transmissão do conhecimento, 

mas na valorização e resgate do conhecimento prévio, possibilitando uma 

aprendizagem significativa, na qual se aproximam os conceitos com a realidade 

da comunidade. 

 

A Discussão Acadêmica social e econômica problemática em relação ao meio 

ambiente e seu processo de degradação tem ganhado cada vez mais espaço e 

tem sido objeto de políticas públicas voltadas, principalmente, ao processo 

educacional. Neste contexto, várias ações foram realizadas: os primeiros 

Fóruns Nacionais de Educação Ambiental, a instituição do Programa Nacional 

de Educação Ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente e dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais pelo MEC, no qual a temática ambiental foi inserida 

como conteúdo transversal em todas as disciplinas do currículo escolar. 

 

Diante disso, a FCJP iniciou um trabalho em conjunto com representantes da 

comunidade acadêmica com o objetivo de elaborar uma proposta de educação 

ambiental voltada para a realidade regional, contando com a participação de 

professores, alunos e pessoal técnico administrativo. A possibilidade de 

integrar diferentes cursos superiores e preparar uma proposta a partir da 

realidade socioambiental regional, integrando Faculdade/Comunidade justificou 

plenamente a necessidade e relevância de um projeto que relaciona ensino, 

extensão e iniciação científica. A partir dessa necessidade foi criado o NEA 

(Núcleo de educação Ambiental) cujo objetivo principal é a interação entre a 

comunidade acadêmica, sociedade e as questões ambientais. 

 

5.2.2. Inserção dos Direitos Humanos no Ensino Superior 
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A IES, considerando o que dispõe o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO PLENO através da 

RESOLUÇÃO Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012 que estabelece as Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (EDH) a formação para a 

vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos direitos humanos como 

forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis 

regionais, nacionais e planetário e para assegurar o direito à educação a 

todos(as), adota em sua missão e em todos regulamentos e ações que 

norteiam e efetivam suas ações práticas educativas para a defesa e aplicação 

na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades 

individuais e coletivas, nos âmbitos de direitos civis, políticos, sociais, 

econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, coletivos, a fim de 

garantir a igualdade e de defesa da dignidade humana, com a finalidade de 

promover a educação para a mudança e a transformação social, independente 

da área de estudo ou formação. 

 

Para alcançar a Missão Institucional, de forma sistêmica, transversal e 

multidimensional, calcada fortemente no contexto da EDH, a IES declara como 

norteadores de suas ações seu PDI e PPC os seguintes fundamentos : I -

dignidade humana; II - igualdade de direitos; III - reconhecimento e valorização 

das diferenças e das diversidades; IV - laicidade do Estado; V -democracia na 

educação, posicionamentos estes apresentados na Resolução CNE/CP 

1/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de maio de 2012 – Seção 1 – p. 48. 

VI - transversalidade, vivência E globalidade; e VII - sustentabilidade 

socioambiental.  

 

Os princípios supracitados são articulados nas dimensões: 

 

I - apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 

humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local;  

II - afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura 

dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade;  

III - formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis 

cognitivo, social, cultural e político;  
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IV - desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de 

construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 

contextualizados; e  

V - fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 

instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos 

humanos, bem como da reparação das diferentes formas de violação de 

direitos.  

 

Caberá ainda a IES, incentivar a pesquisa e a extensão no tema, promovendo 

diálogo com segmentos em situação de exclusão social e movimentos sociais, 

atuando assim com ações efetivas na formação de uma sociedade mais cidadã 

e responsável, junto a região onde atua, divulgando inclusive, pelos mais 

diversos meios midiáticos, os resultados e experiências vivenciados e obtidos. 

 

Iniciação Científica (Pesquisa) 

No que se refere à pesquisa a IES incentivará o desenvolvimento de saberes e 

ações no campo da EDH através de apoio a investigações especializadas 

focando na promoção da paz, desenvolvimento, justiça, igualdade e liberdade. 

Além de propostas de iniciação científica em questões ambientais, do 

afrodescendente indígena, memória do patrimônio cultural, gestões especificas 

de ações sociais e demais atividades que possam se tornar de referencia para 

o desenvolvimento de outros projetos. 

 

 Atividades de Extensão 

São desenvolvidos projetos de extensão que enfatizam o compromisso da IES 

com a promoção e a defesa dos direitos humanos nos diversos segmentos que 

a mesma tenha inserção de forma direta ou indireta, internas e externas ao 

ambiente escolar de forma a contribuir com o crescimento local e regional em 

termos de políticas em prol dos direitos humanos. 

 

Gestão 

Na gestão os direitos humanos são incorporados na cultura e gestão 

organizacional, no modo de mediação de conflitos, lidando e reparando 

processos de violações através de ouvidorias, representação institucional e 
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intervenção social junto ás esferas publicas de cidadania, com participação da 

IES em conselhos, comitês, fóruns de direito e politicas publicas além da 

participação em projetos sociais principalmente relacionados a saúde proposto 

pelo governo federal e que muitas vezes encontra dificuldades na gestão dos 

mesmos por falta de colaboradores com experiência ou conhecimento de 

gestão.  

 

Desta forma a IES espera contemplar estes princípios orientadores e a EDH 

como parte do processo educativo uma vez que sem os direitos humanos não 

será possível consolidar uma democracia substancial e uma Educação 

Completa e Inclusiva. Fatores estes necessários ao comprometimento da IES 

com a cultura e política dos direitos humanos, contribuindo assim para o bem 

estar de todos, salientando que outras formas de problemas com o avanço das 

tecnologias (bullying, invasão de privacidade), também terão de ser 

repensadas para a manutenção destes direitos. 

 

5.2.3 Política Afrodescendente e Indígena  

  

Para a execução da política na Faculdade Cidade de João Pinheiro a mesma 

inseriu em todos os cursos a disciplina “Cultura Afrodescendente e Indígena”. A 

instituição executa projetos que incentivem a cultura indígena e africana 

através de seminários, palestras, peças de teatro dentre outros eventos que 

visam discutir a temática não somente com a comunidade acadêmica, mais 

com a sociedade como um todo, através dos convênios que busquem o 

intercâmbio de conhecimento, possibilitando ao aluno um maior contato com a 

cultura tanto indígena quanto africana.  

 

Para a execução da politica sobre Afrodescendentes e Indígenas, a IES inseriu 

em todos os cursos a abordagem sobre a Temática além da criação do Núcleo 

Afrodescendente e Indígena que objetiva a criação de projetos voltados para a 

História e Cultura Afrodescendente e Indígena. 

 

Cabe ressaltar que a IES executa projetos que incentivam a cultura 

Afrodescendente e Indígena e possibilita ao aluno um maior contato com a 
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cultura tanto indígena quanto africana através de seminários, palestras, peças 

de teatro dentre outros eventos que visam discutir a temática não somente com 

a comunidade acadêmica, mas com a sociedade como um todo. 

 

Neste contexto a IES busca constantemente parcerias entre movimentos 

sociais, gestores educacionais e sociedade civil com o objetivo de divulgar, 

promover e implementar as recomendações contidas nos pareceres do 

Conselho Nacional de Educação com relação à educação para as relações 

étnico-raciais e educação indígena. 

 

O PPC está coerente com as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos. 

 

5.2.4. Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

 

O Autismo é uma denominação que atualmente é melhor explicada pelas 

nomenclaturas Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) ou Transtorno do 

Espectro do Autismo (TEA), que indicam uma ampla variação na 

sintomatologia, onde se inclui um tripé de características: dificuldade de 

comunicação, de interação social, e interesse e atividades restritos, 

estereotipados e repetitivos. Dentro do quadro do autismo, existem vários 

graus de comprometimento dos sintomas, tornando mais ou menos severa a 

situação do portador desta síndrome. Dentre os graus de severidade, propõe-

se um indivíduo de comprometimento maior, outro intermediário e o terceiro 

com comprometimento mais discreto.  

 

A Faculdade Cidade de João Pinheiro preocupa-se com a temática e trabalha 

em sala de aula práticas pedagógicas que visam a redução das barreiras à 

participação e à aprendizagem desses alunos, mostrando a importância da 

mediação e destacando o ensino superior como um espaço privilegiado, sendo 

o professor como elemento essencial para o acesso à aprendizagem.  

 

A FCJP conta com atendimento psicopedagógico para acompanhar o aluno 

autista, oferendo ao mesmo o suporte necessário. São desenvolvidas 
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periodicamente palestras e seminários que abordam a temática para toda a 

comunidade acadêmica. Os professores das diversas áreas deverão trabalhar 

o tema de forma transversal com os alunos, instigando a curiosidade e levando 

os mesmos a pesquisar e se informar mais sobre o assunto.  

 

Neste contexto a FCJP está propondo desenvolver uma política de 

acompanhamento e auxílio ao portador de autismo e não apenas a transmissão 

de conteúdos numa disciplina motivo este das reuniões e discussões sobre o 

tema em questão.  

 

5.3. Objetivos do Curso 
 

Uma das consequências da implantação deste curso foi o aumento no nível de 

qualidade da Administração em Empresas, indústrias, comércios e prestadores 

de serviços da região através da utilização dos discentes deste curso em 

estágio supervisionado nas empresas da região uma vez que é uma das suas 

aplicações a inserção dos discentes como estagiários nas diversas empresas 

da região. A FCJP também atende à comunidade em geral em qualquer nível 

com as mais avançadas técnicas para a formulação de projetos, realizando 

consultorias e viabilizando projetos de otimização administrativa, auxiliando até 

em projetos de financiamento junto a bancos de desenvolvimento e assim 

colaborando com o crescimento dentro destas empresas e consequentemente 

da região onde a instituição está inserida.  

 

O Administrador graduado nesta instituição atenderá a demanda 

principalmente da região, tendo o preceito da Administração, na sua dimensão 

mais abrangente, permeando as ações educativas e informativas, 

principalmente em níveis local e regional, de forma articulada ao contexto 

social entendo-a como uma forma de participação e contribuição social. 

 

A FCJP não busca formar apenas o Administrador na sua proposta, mas 

também um profissional preparado para tratar com o público em geral, capaz 

de atuar com o que há de mais moderno no âmbito de sua profissão e ciente 

do progresso relativo às recentes pesquisas da área, buscando sempre 
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melhorar o seu potencial. Através da introdução do discente às matérias 

sociológicas, tecnológicas, de pesquisa e extensão, buscará habilitar 

profissionais preocupados com o seu próprio aprimoramento, tornando-os 

capazes de enfrentar um mercado de trabalho cada vez mais agressivo e 

globalizado. 

 

O Curso de Graduação em Administração - Bacharelado, forma profissionais 

conscientes da evolução sócio-econômico-industrial da sociedade, através de 

uma educação voltada tanto para os aspectos formativos, como para os 

aspectos informativos. Objetiva despertar o espírito crítico, propiciar o 

desenvolvimento do espírito de investigação científica, desenvolver a liberdade 

e a solidariedade humana, o cultivo de valores que enfatizem a dignidade do 

indivíduo como cidadão produtivo e despertar no educando a capacidade do 

conhecimento de si próprio, de suas potencialidades, de seus semelhantes, do 

mundo e de seu Criador. 

 

5.4. Perfil Profissional do Egresso 

 

O Curso de Graduação em Administração deve ensejar, como perfil desejado 

do formando, capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, 

técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento, 

observados níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como 

para desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a 

assimilação de novas informações e apresentando flexibilidade intelectual e 

adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou 

emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do administrador. 

 

O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação 

profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades:  

 

I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 

estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar 

preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em 

diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão; 
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II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 

interpessoais ou intergrupais;  

 

III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo 

sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;  

 

IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre 

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

se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e 

sociais;  

 

V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 

vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das 

implicações éticas do seu exercício profissional;  

 

VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 

experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação 

profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional 

adaptável; 

 

VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos 

em organizações; e 

 

VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 

administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, 

organizacionais, estratégicos e operacionais. 

 

5.5. Estrutura Curricular 

 

A proposta pedagógica tem a empregabilidade, a sustentabilidade e o 

empreendedorismo como pilares estratégicos para o desenvolvimento do 
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mundo organizacional, bem como da qualidade de vida de todos os atores 

envolvidos. 

 

O pilar empreendedorismo, através da proposição aos alunos a participar de 

forma ativa nas discussões propostas prioritariamente calcadas em estudos de 

caso, independente da disciplina cursada. Importante ainda, ressaltar a 

proposição da construção de um plano de negócios durante dois semestres 

abordando a interdisciplinaridade dos conteúdos de Planejamento Estratégico, 

Marketing, Produção, Logística, Relações Humanas, e Financeiro até a 

apresentação crítica da real viabilidade da implantação do negócio proposto, 

envolvendo linhas de financiamento, análise em cenários otimista e pessimista 

bem como, legislação pertinente quando envolvida.  Desta forma pretende-se 

contribuir fortemente para o perfil do egresso esperado  

 

Com estas premissas a FCJP realiza suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, incluindo-se, nesse contexto, os indispensáveis projetos de ações 

assistenciais que potencializam a responsabilidade social presente no cotidiano 

da instituição, preparando os estudantes para assumirem papel ativo em uma 

sociedade marcada pelo multiculturalismo, pela pluralidade e pela rapidez das 

transformações. 

 

O curso de Administração da FCJP, nas figuras dos membros do Núcleo 

Docente Estruturante e de sua Coordenação compreende que o processo de 

elaboração de uma matriz curricular é dinâmico, desta forma, no seu 

desenvolvimento dialoga com o mercado de trabalho, com o alunado e com as 

instâncias superiores, sejam elas as da própria Faculdade ou das agências 

reguladoras. Desta feita, a estrutura curricular aqui apresentada traz em seu 

bojo o que se apreendeu nos processos de avaliação formais aos quais o curso 

se submeteu e as orientações institucionais da FCJP. 

 

O Curso de Administração da FCJP é integralizado em 4 (quatro) anos, ou 

seja, 08 semestres com tempo máximo para integralização de 12 (doze) 

semestres.  
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O Curso tem a carga horária de 3.266 horas relógio, incluindo 200 (duzentas) 

horas de Atividades Curriculares Complementares e 400 (quatrocentas) horas 

de estágio curricular supervisionado. 

 

A contabilização da carga horária, indispensável à integralização curricular, 

encontra-se disciplinada no Regimento Geral da FCJP, de acordo com as 

instruções contidas na Resolução nº 2, de 18 de junho de 2007 e a Resolução 

nº 3, de 02 de julho de 2007 do Conselho Nacional de Educação – CNE/MEC. 

 

As ações programadas e que fazem com que seja atendida a matriz curricular 

do curso são contabilizadas, no âmbito da FCJP, pela soma de trabalhos 

acadêmicos. O trabalho acadêmico compreende atividades docentes e 

discentes para além da sala de aula que, expressamente previstas nos Planos 

de Ensino, integram a carga horária da disciplina e, quando identificados como 

atividades complementares, a elas se agregam. O trabalho acadêmico efetivo, 

respeitando semestralmente os 100 dias letivos, computará duração da 

atividade acadêmica e o efetivo trabalho do aluno e compreende: 

 

     I - preleções e aulas expositivas;  

     II - atividades práticas supervisionadas tais como laboratórios, atividades em 

biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais ou em grupo, prática de 

ensino, exercícios e tarefas pertinentes ao sistema indissociável de ensino e 

pesquisa, com cunho de aprofundamento ou aplicação de estudos, como 

estágios, prática profissional, trabalho de campo, participação em programas 

de pesquisa, ou de extensão e ensino a distância.  

 

A distribuição quantitativa dos minutos de atividades que compõem a hora-aula 

(50min) é da responsabilidade de cada disciplina que se obriga a respeitar a 

carga horária mínima a ela atribuída pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 

 

A valoração e a quantificação em minutos das atividades acadêmicas são 

criteriosamente feitas, inadmitindo-se prejuízo ao cumprimento da carga horária 

total do curso. O desenvolvimento das atividades práticas das disciplinas em 

diferentes cenários e a participação em projetos de extensão e pesquisa levam 
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a perspectiva de um trabalho coletivo (academia, serviço e comunidade), na 

busca de estratégias para a minimização dos problemas do cotidiano e o 

exercício pleno da cidadania. 

 

Desde o início do curso, a multidisciplinaridade mescla da formação básica, 

quantitativa, profissional e complementar são disponibilizadas, construindo a 

maturidade e o perfil do aluno, esperados quando da conclusão do curso. 

 

Esse movimento ganha vida na integração das interfaces das disciplinas que, 

necessariamente interagem na construção e na resolução dos problemas.  

 

Componentes curriculares como TCC e Estágio Curricular Supervisionado, são 

devidamente atendidos, fruto do entendimento do NDE e Colegiado que é 

dever do curso contar com possibilidades de incentivar o amadurecimento 

profissional do aluno e a capacidade do mesmo em sistematizar suas ideias e 

conhecimentos num modelo acadêmico compatível ao nível de bacharelado. 

 

A estrutura curricular e o ementário do Curso de Administração com a 

respectiva bibliografia básica e complementar das disciplinas são apresentados 

nos ANEXOS deste PPC. 

 

5.6. Conteúdos Curriculares 

 

Os conteúdos essenciais para o curso de graduação em Administração 

deverão estar relacionados ao perfil do Egresso e á DCN do Curso de 

Administração (formação básica, estudos quantitativos, formação profissional, 

formação complementar e atividades complementares).   

 

Representação Gráfica de Um Perfil de Formação 
Administração - FCJP 

Eixo 
 

Unidade Curriculares 

Carga 

Horária 

Carga 

Horária 

Total 

% 

Formação Básica Contabilidade I 80hs 
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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; 

Direito Empresarial 80hs 

Contabilidade II 80hs 

Direito Trabalhista 80hs 

Interpretação de Texto 40hs 

Metodologia Científica e da 

Pesquisa 
40hs 

Economia 80hs 

Contabilidade III 80hs 

Psicologia do Trabalho 80hs 

Cultura Afro-brasileira e Indígena 40hs 

Direitos Humanos  40hs 

Contabilidade IV 80hs 

Direito Tributário 80hs 

Educação Ambiental 80hs 

TOTAL  960hs 25,2% 

Formação Profissional Teoria Geral da Administração 80hs 

  

 

Relacionados com as 

áreas específicas, 

envolvendo teorias da 

administração e das 

organizações e a 

administração de recursos 

humanos, mercado e 

marketing, materiais, 

produção e logística, 

financeira e orçamentária, 

sistemas de informações, 

planejamento estratégico 

e serviços; 

Empreendedorismo 80hs 

Departamento Pessoal 80hs 

Gestão do Agronegócio 80hs 

Mercado de Capitais 40hs 

Sistemas de Informações 40hs 

Administração Financeira I 80hs 

Administração Financeira II 80hs 

Administração Mercadológica I 80hs 

Administração Mercadológica II 80hs 

Gestão de Pessoas 80hs 

Análise de Custos e Preços 80hs 

Planejamento Estratégico 80hs 

Planejamento Orçamentário 80hs 

Logística 80hs 

Gestão da Qualidade 80hs 

Plano de Negócios I 80hs 

Plano de Negócios II 80hs 
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Administração de Produção I 80hs 

Administração de Produção II 80hs 

Cooperativismo 80hs 

Gestão da Inovação 80hs 

Estágio Supervisionado I 200hs 

TCC I  80hs 

Estágio Supervisionado II  200hs 

TCC II  80hs 

TOTAL  2.240 59% 

Estudos Quantitativos Matemática 80hs 

  

Abrangendo pesquisa 

operacional, teoria dos 

jogos, modelos 

matemáticos e estatísticos 

e aplicação de tecnologias 

que contribuam para a 

definição e utilização de 

estratégias e 

procedimentos inerentes à 

administração; 

Estatística 80hs 

Matemática Financeira I 80hs 

Matemática Financeira II 80hs 

  

TOTAL  320hs 8,4% 

Formação 

Complementar 

Atividades Complementares  
200hs 

  Estudos de caráter 

transversal e 

interdisciplinar para o 

enriquecimento do perfil 

do formando 

  

  

TOTAL  200hs 5,2% 

Disciplinas Optativas Disciplinas Optativas: 80hs 
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As disciplinas optativas 

estão divididas em uma 

disciplina de formação 

básica e duas disciplinas 

de formação profissional.  

- LIBRAS ( Língua brasileira de 

Sinais); 

- Gestão do Varejo 

- Iniciação Científica 

TOTAL  80hs 2,2% 

Total 
  

3.800hs 100% 

Total Convertido em 

Hora/Aula 60 Minutos 

  
3.266hs 100% 

 

RESUMO: 

 CH TOTAL PERCENTUAL 

Núcleo de Formação Básica 960 25,2 

Núcleo de Formação Profissional 2.240 59 

Núcleo de Estudos Quantitativos 320 8,4 

Núcleo de Disciplinas Optativas 80 2,2 

Atividades Complementares  200 5,2 

Total  3.800hs 100% 

 

 

960hs

2.240hs

320hs
80hs 200hs

Gráfico de Perfil de Formação
Carga Horária

Núcleo de Formação Básica

Núcleo de Formação Profissional

Núcleo de Estudos Quantitativos

Núcleo de Disciplinas Optativas

Atividades Complementares
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5.7. Metodologia 
 

Os princípios metodológicos da FACULDADE CIDADE DE JOÃO PINHEIRO 

estão norteados por sua missão, a qual deverá conduzir à obtenção do perfil 

desejado do egresso. No caso, a FACULDADE CIDADE DE JOÃO PINHEIRO, 

busca uma proposta metodológica que privilegie a qualificação do aluno, sem, 

no entanto, deixar de formar um cidadão crítico e capaz de pensar e 

estabelecer por si soluções inovadoras, não só para a organização em que 

trabalha, mas também para a comunidade em que vive a sociedade de um 

modo geral.  

 

A metodologia utilizada pela IES é baseada na Dialética, cujo foco é a 

contraposição e contradição de ideias que levam a outras ideias e que tem sido 

um tema central na filosofia ocidental e oriental desde os tempos antigos.  

  

O processo ensino-aprendizagem é composto por quatro elementos reais que 

devem ser considerados: o aluno, o professor, o conteúdo e as variáveis 

ambientais, ligadas às características da Instituição. Cada um desses 

elementos exerce uma rede de influências sobre os demais, ligando-os e 

alterando suas características. 

25,2%

59%

8,4%

2,2% 5,2%

Gráfico de Perfil de Formação 
Percentual

Núcleo de Formação Básica

Núcleo de Formação
Profissional

Núcleo de Estudos
Quantitativos

Núcleo de Disciplinas Optativas

Atividades Complementares

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_oriental
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Analisando cada elemento, entende-se que o aluno é um participante efetivo do 

processo de ensino-aprendizagem e não um mero coadjuvante; que o 

professor é um orientador no processo de aprendizagem, e não o detentor do 

conhecimento; que o conteúdo adequado é à base da captação e compreensão 

pelo aluno das informações necessárias ao seu aprendizado; que a percepção 

das variáveis ambientais, em especial, as questões de relacionamento e clima 

organizacional da Faculdade, é fundamental para o desempenho adequado de 

todos os fatores do processo. 

 

No que se refere propriamente aos métodos de ensino, vale dizer que estas 

são as formas através das quais os professores irão trabalhar os diversos 

conteúdos, com a finalidade de atingirem os objetivos propostos no projeto 

pedagógico. Compreendem, então, as estratégias e procedimentos adotados 

no ensino por professores e alunos caracterizam-se por ações conscientes, 

planejadas e controladas, e visam atingir, além dos objetivos gerais e 

específicos propostos, algum nível de generalização.  

 

De modo geral, a FACULDADE CIDADE DE JOÃO PINHEIRO, aplica 

metodologias modernas e variados recursos de ensino-aprendizagem, de 

acordo com as necessidades e as especificidades de cada disciplina. Como 

exemplos podem ser citados o método expositivo-dialogado de aula, estudo 

dirigido, dinâmicas de grupo, estudos de caso, jogos e simulações, debates, 

entre outros. Busca-se a utilização de métodos de ensino que privilegiem a 

iniciativa, a criatividade, o trabalho em equipe dos alunos na busca de soluções 

práticas para os problemas organizacionais. 

 

Entendemos que os meios de ensino são os recursos materiais e tecnológicos, 

utilizados por professores e alunos, sob determinadas condições previamente 

planejadas, que facilitam a comunicação docente e o aprendizado, seja pela 

apresentação ou representação de aspectos da realidade concernentes ao 

currículo, ou pela mediação de sistemas simbólicos que permitiriam uma 

relação crítico-ativo dos alunos com o seu entorno - o meio físico e o espaço 

sociocultural. Como meios pode-se citar o aparato tecnológico oferecido pela 
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FACULDADE CIDADE DE JOÃO PINHEIRO, como laboratório de informática, 

com acesso à Internet, projetores multimídia, TV e vídeo, biblioteca adequada, 

entre outros. 

 

Finalmente, procura-se uma constante melhoria na qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem, principalmente nas disciplinas de conteúdo mais 

complexo, nas quais o corpo discente encontra maiores dificuldades. 

 

5.8. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório 

 

O estágio Supervisionado constitui parte essencial deste currículo. Ele é como 

ponte que liga a aprendizagem teórico/prática com atuação assistida das 

instituições onde os estágios estarão sendo realizados e vinculados à IES. O 

que caracteriza sua orientação diante dos PROGRAMAS DE ESTÁGIOS 

SUPERVISIONADOS. 

 

O Estágio Supervisionado caracterizado como Núcleo Prático 

Profissionalizante, tem um professor vinculado ao curso responsável (professor 

de estágio), que orienta os alunos através das supervisões aplicadas, 

ensinando-os o exercício e prática da Administração. A estes professores 

damos à denominação de Supervisores. As atividades desenvolvidas nas áreas 

de estágio recebem sua fundamentação teórica de forma sistematizada, diante 

das supervisões que ocorreram durante as atividades desenvolvidas pelos 

acadêmicos. 

 

Somente poderá assumir o papel do professor supervisor aquele que for 

docente da instituição Faculdade Cidade de João Pinheiro. O professor 

supervisor será o que avaliará o graduando em Administração em todas as 

etapas do estágio.  

 

Reuniões periódicas entre os supervisores dos campos de estágio e 

supervisores de estágio deverão ser realizadas conforme princípios do núcleo 

acadêmico que consta em regimento. Toda a atividade prática de estágio 
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estará sob o domínio do Coordenador do Curso juntamente com o supervisor, 

assim mantendo uma linha ordenada de comunicação. 

 

No que diz respeito ao horário de funcionamento dos estágios supervisionados, 

os mesmos poderão ocorrer no período diurno ou noturno, de acordo com 

determinação da coordenação do curso. 

 

5.8.1. Regulamentação do Estágio Curricular Supervisionado 
 

RESOLUÇÃO SOBRE NORMAS DE REGULAMENTAÇÃO DO ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO: 

 

RESOLUÇÃO – DG Nº 0015/2014 DE 24 DE ABRIL DE 2014 Dispõe Sobre 

Normas Regulamentares do Estágio Curricular Supervisionado da Faculdade 

Cidade de João Pinheiro – FCJP 

 

O Diretor Geral da Faculdade Cidade de João Pinheiro, em João Pinheiro, MG, 

no uso das atribuições e considerando a necessidade de regulamentar as 

normas regimentais relativas ao estágio curricular supervisionado, adequando-

as aos princípios do Núcleo Integrado de Pesquisa, Extensão e Estágio – 

NIPE; de promover a pesquisa e a investigação científica, tecnológica e 

cultural, nos campos privilegiados e propícios do estágio e da extensão 

associados ao ensino; e como forma de elevar a qualidade da educação 

ministrada nesta Faculdade, resolve:  

 

CAPÍTULO I 

Da Caracterização do Estágio 

 

Art. 1º - Os estágios curriculares constam de atividades de prática profissional 

realizadas em situações reais de vida e de trabalho ou projetos específicos 

elaborados para aprendizagem social, profissional e cultural.  

Parágrafo único: É obrigatória a integralização da carga horária total do estágio 

como atividade educativa regulamentar, prevista no currículo dos cursos, 

distribuídas por atividades planejadas pelo Professor-supervisor de Estágio e 
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pelo Núcleo Integrado de Pesquisa Extensão e Estágio (NIPE), bem como a 

comprovação de aproveitamento pelo aluno.  

 

CAPÍTULO II 

Dos Planos e Relatórios de Estágio 

 

Art. 2º - Os Planos de Estágio de cada curso devem estar em consonância 

com a missão e objetivos da Instituição, visando ao perfil do profissional a ser 

formado pelo curso.  

 

Art. 3º - O Projeto de Estágio, elaborado pelo Coordenador do Curso em 

conjunto com o elemento responsável pelo estágio do NIPE, deve conter pelo 

menos:  

Introdução;  

Justificativa;  

Objetivos;  

Procedimentos e estratégias; 

Público alvo (séries, alunos, professores, instituição, etc.);  

Campos de estágio;  

Formas de acompanhamento das atividades;  

Formas de avaliação.  

 

Art. 4º - O relatório de estágio dos alunos deve conter:  

Capa de rosto com identificação da Instituição, identificação do Curso, nome do 

aluno, série, professor-supervisor, local e data;  

Especificação das atividades e carga horária;  

Projeto contendo: introdução (fundamentação teórica), justificativa, objetivos, 

procedimentos, material utilizado, público alvo, bibliografia, processo de 

avaliação da ação e dos participantes e conclusão. 

 

Parágrafo único - Após analisados e implementados pelo Professor-supervisor 

de Estágio e Coordenador de Curso, o relatório de estágio deve ser 

encaminhado ao NIPE para conhecimento e avaliação.  
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Art. 5º - Os responsáveis pelo estágio devem diversificar, continuamente, os 

campos de realização do estágio.  

 

Art. 6º - O acompanhamento do estágio deve ser feito pelo Professor-

supervisor de Estágio, Coordenador de Curso e elementos responsáveis do 

NIPE.  

 

CAPÍTULO III 

Da Orientação e Acompanhamento do Estágio 

 

Art. 7º - Compete ao Professor-supervisor de Estágio e Coordenador de Curso: 

Orientar a elaboração dos projetos de estágio dos alunos e encaminhá-los ao 

NIPE para aprovação;  

Propor planos de estágio concernentes aos projetos de extensão e pesquisa da 

Instituição;  

Acompanhar os estagiários nas atividades programadas;  

Orientar e assessorar os estagiários na elaboração, execução e avaliação dos 

projetos;  

Avaliar o aproveitamento do estagiário tendo em vista a aquisição de 

conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e a formação de atitudes 

necessários ao futuro profissional.  

 

CAPÍTULO IV 

Das Disposições Finais 

 

Art. 8º - Observadas as normas regimentais da Instituição, os estagiários 

obedecem a regulamentos específicos do estágio de cada curso e respectivas 

habilitações, desde que aprovados pelo NIPE.  

 

Art. 9º - Além dos projetos específicos de estágio, o acadêmico pode engajar-

se em projetos especiais de Pesquisa e Extensão propostos pelo NIPE, tendo 

direito às horas de estágio correspondentes, desde que estas contemplem 

atividades relativas à sua área de formação profissional e estejam ligadas a 

projetos de ação comunitária.  
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Art. 10º – Revogam-se as disposições em contrário.  

 

Art. 11º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

5.9. Atividades Curriculares Complementares (ACC) 

 

As atividades complementares, as quais apresentam neste PPC sua carga 

horária computada em horas aula de 60 minutos, são aquelas realizadas pelo 

aluno durante seu período de vinculo ao curso e relacionadas à sua formação 

profissional. São atividades paralelas de crescimento pessoal que possibilitam 

o desenvolvimento das práticas e estudos transversais e independentes 

preconizados pelas orientações de ensino no país objetivando orientar 

vocações para setores específicos ligados ao panorama econômico produtivo 

regional ou nacional. As vocações regionais serão contempladas nos estudos 

de áreas temáticas que irão complementar a formação acadêmica e estimular o 

desenvolvimento de expertises e ênfases previstas nas orientações para os 

cursos no país.  

 

O controle da carga horária cumprida pelo aluno é feito mediante ficha 

individual, preenchida e assinada pelo responsável pelas atividades 

complementares e referendada pelo coordenador do curso. O limite válido para 

cada modalidade objetiva estimular o aluno a participar de diferentes atividades 

e ampliar as possibilidades de sua atuação junto ao curso. 

 

É desejável o equilíbrio entre todas as modalidades de atividades, mas o aluno 

é livre para definir e consolidar seu perfil em relação ao curso. 

  

Ao adotar a filosofia de que a educação é concebida como um instrumento que 

oferece ao indivíduo a oportunidade de construir sua própria formação 

intelectual será oportunizado ao discente a flexibilidade curricular através de 

atividades complementares, as quais poderão ser realizadas em qualquer fase 

do curso, num total de 200 horas, para integralização curricular; desde que 

aprovadas pelo Colegiado de Curso. 
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Serão consideradas atividades complementares: 

 

Disciplinas Eletivas: serão consideradas disciplinas eletivas aquelas 

oferecidas pela Faculdade em cada linha de formação, não contabilizadas nas 

horas da linha de formação, desde que atendam as necessidades da formação 

do profissional, as quais deverão ser solicitadas ao Colegiado até data prevista 

pelo mesmo, no semestre anterior, para apreciação e aprovação da viabilidade 

de aproveitamento curricular. Após aprovação no colegiado, o aluno deverá 

matricular-se na disciplina requerida, seguindo as normas da IES e, ao concluir 

a disciplina, o mesmo encaminhará ao Colegiado o pedido de aproveitamento, 

para que o mesmo aprove e encaminhe às respectivas coordenações de 

cursos da Graduação o estudo de aproveitamento da referida disciplina para 

constar no histórico escolar. A carga horária será contabilizada integralmente. 

 

Estágio Extra Curricular: será considerado estágio extracurricular aquele não 

previsto no currículo. Para ser considerada atividade complementar o aluno 

deverá apresentar no início do semestre um plano de atividades ao Colegiado 

de Curso, o qual aprova ou não. Ao final do estágio o acadêmico deverá 

entregar ao colegiado um relatório das atividades desenvolvidas para 

avaliação. Será contabilizado como atividade complementar 50% da carga 

horária total realizada. 

 

Participação em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão: da carga horária 

total em projetos, o aluno poderá contabilizar 50% como atividade 

complementar, mediante a aprovação do professor coordenador do projeto, 

que deverá encaminhar ao Colegiado de Curso a carga horária total do aluno. 

 

Participação em Seminários, Congressos, Fóruns, Encontros, Palestras, 

Workshops e Cursos: 50% da carga horária total dessas atividades poderão 

ser contabilizadas como atividade complementar, desde que relacionadas com 

o Curso, mediante o encaminhamento de cópia do certificado de participação e 

relatório da atividade ao Colegiado de Curso, o qual aprovará a atividade. 
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Semana Acadêmica: a participação será contabilizada integralmente, 

mediante o encaminhamento de cópia do certificado ao Colegiado. 

 

Monitoria: da carga horária total de atividades de monitoria o aluno poderá 

contabilizar 50% como atividade complementar, mediante o encaminhamento 

do Relatório de Atividades pelo professor orientador ao Colegiado de Curso. 

 

Apresentação de Trabalhos em Congressos, Fóruns e Seminários: cada 

apresentação de trabalho corresponderá a 20 horas, mediante o 

encaminhamento de uma cópia do trabalho e cópia do comprovante de 

apresentação, que será avaliada pelo Colegiado de Curso. 

 

Publicações: cada trabalho publicado em periódicos nacionais corresponderá 

a 15 horas e o publicado em periódicos internacionais corresponderá a 30 

horas, mediante o encaminhamento de uma cópia do artigo ao Colegiado de 

Curso, o qual será aprovado pelo mesmo. 

 

Também como atividade complementar a IES possui convênio com escola(s) 

de idioma para que os integrantes da comunidade Acadêmica possam tornar-

se fluentes em uma ou mais línguas estrangeiras, o certificado de conclusão do 

nível intermediário em língua estrangeira, de escola(s) que mantenha convênio 

com nossa Instituição, corresponderá a 30 horas de atividade complementar.  

 

5.10. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
 

O artigo apresentado na conclusão de cada curso têm sido usados como um 

eficiente instrumento de aprendizagem. Os artigos têm por objetivo primacial 

capacitar o aluno a utilizar métodos de pesquisa, para melhor compreender e 

expor determinados aspectos do aprendizado como um todo. 

Os artigos exibidos ao final do curso em combinação com disciplinas bem 

encadeadas e com uma bibliografia dirigida e atualizada tornam: 

 

Consolidados o processo de aprendizagem e os conhecimentos até então 

ministrados; 
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Possível à comparação das diversas e diferentes linhas do pensamento, 

permitindo ao acadêmico estabelecer elos entre as diversas correntes que 

analisam determinados temas ou assuntos; 

Possível aprimorar o método de pesquisa bibliográfica, tornando o acadêmico 

ágil no manejo das ferramentas que, dia a dia, se disponibilizam e se 

aprimoram; 

Possível trabalhar dados e informações, filtrando aqueles pontos que realmente 

são interessantes para o tema em pauta. 

 

O artigo deverá ser feito de forma individual, cabendo ao acadêmico encontrar 

dentro do conteúdo ministrado em seu curso e dentro da prática diária, 

alicerçada em seus conhecimentos, trazer à luz o seu pensamento consolidado 

sobre o tema ou assunto pesquisado. 

 

O artigo deve obedecer aos princípios estilísticos e ao formato de apresentação 

de todo trabalho científico, com a finalidade precípua de habituar o acadêmico 

às regras da pesquisa, da apresentação e da gramática específica. (Norma 

ABNT) 

 

A sintonia entre o tema do artigo e o estágio supervisionado será privilegiada, 

pois isso dará ao aluno a possibilidade de um domínio maior da área de seu 

interesse. 

 

RESOLUÇÃO - DG 0017/2014 DE 24 DE ABRIL DE 2014 Dispõe Sobre 

Normas Para a Elaboração, Apresentação e Avaliação do Artigo. 

 

O Diretor Geral da Faculdade Cidade de João Pinheiro, em João Pinheiro, MG, 

no uso das atribuições e considerando a necessidade de regulamentar as 

normas regimentais relativas ao Trabalho de conclusão de Curso, adequando-

as aos princípios do Núcleo Integrado de Pesquisa, Extensão e Estágio – 

NIPE; de promover a pesquisa e a investigação científica, tecnológica e 

cultural, nos campos privilegiados e propícios à conclusão de curso e da 

extensão associados ao ensino; e como forma de elevar a qualidade da 

educação ministrada nesta Faculdade, resolve:  



 
Projeto Pedagógico Administração - FCJP 

46 

 

 

CAPÍTULO I 

Dos Objetivos e Finalidades 

Art. 1º - A Faculdade Cidade de João Pinheiro, mantida pela ASSOCIAÇÃO 

EDUCACIONAL DE JOÃO PINHEIRO, dentro do âmbito da Legislação em 

vigor, só concederá o Diploma àquele aluno que, tendo recebido aprovação em 

todas as disciplinas de seu currículo, respeitados os limites de faltas previstos 

no Regimento Geral, apresente um Trabalho de Fim de Curso (TCC), que 

consiste em um artigo, que aprovado pelo Orientador Acadêmico receberá uma 

avaliação, que transformada em nota deve ser maior ou igual ao especificado 

por essa Norma. 

Art. 2º - Essa Norma tem por objetivo orientar os acadêmicos da FCJP no 

desenvolvimento de seu Trabalho de Fim de Curso (TCC) artigo, na 

apresentação e na forma de avaliar o trabalho realizado. 

Art. 3º - A FCJP entende como artigo um trabalho realizado pelo acadêmico, 

que discorrerá sobre tema acordado entre o interessado e seu Orientador 

Acadêmico. O artigo, para a FCJP, tem por objetivos primaciais:  

Consolidar o processo de formação acadêmica e os ensinos ministrados em 

seu Curso;  

Propiciar ao aluno estabelecer comparação entre as diversas linhas de 

pensamento e estabelecer elos entre as mais variadas correntes de 

pensamento; 

Aprimorar o processo de pesquisa bibliográfica, tornando o interessado mais 

ágil na sintetização de um assunto, tratado de forma díspar por diversos 

autores, e;  

Trabalhar dados colhidos através dos diversos meios de informação, dando 

aos mesmos consistência e racionalidade. 

O acadêmico poderá optar também pelo TCC na modalidade de artigo 

apresentado na conclusão de cada curso que é também um eficiente 

instrumento de aprendizagem. Os artigos tem por objetivo primacial, capacitar 

o aluno a utilizar métodos de pesquisa, para melhor compreender e expor 

determinados aspectos do aprendizado como um todo. 

§ 1º. Para desenvolvimento de seu artigo, a FCJP colocará à disposição do seu 

corpo discente os meios disponíveis, procurando sempre manter seu acervo 
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atualizado e oferecendo os meios eletrônicos disponíveis no seu parque de 

ensino. 

§ 2º. O acadêmico, dentro dos meios disponibilizados pela FCJP, deverá 

efetuar suas pesquisas, buscar informações e o gerenciamento do material 

colhido, de forma a dar ao seu trabalho o sentido amplo de pesquisa, fazendo 

uso de todos os ensinamentos ministrados, de forma que o artigo desenvolvido 

possa espelhar os conhecimentos auferidos pelo acadêmico. 

 

CAPÍTULO II 

Do artigo e sua realização 

 

Art. 4º - Os acadêmicos da FCJP desenvolverão artigos individuais, 

acompanhadas por Orientador Acadêmico que dará ao interessado as linhas 

do trabalho a ser desenvolvido, prestigiando a pesquisa bibliográfica e a coleta 

de informações e dados pelos meios disponibilizados ou de acesso particular 

do acadêmico.  

Art. 5º - Os temas a serem tratados nos artigos serão de escolha individual dos 

acadêmicos e versarão sobre assuntos tratados durante o curso, temas de 

importância e de relevância para a carreira. O Orientador Acadêmico e o 

interessado analisarão a forma de desenvolver o tema em pauta. 

Art. 6º - A pesquisa bibliográfica será realizada pelo interessado que 

apresentará, em épocas por ambas as partes acordadas, relatório 

circunstanciado do material pesquisado. Será de inteira responsabilidade do 

interessado a manutenção das fontes do material e de sua criteriosa análise. 

Parágrafo Único. Será de total responsabilidade do interessado a emissão de 

opiniões, devendo sempre respeitar a ordem constituída e a Legislação vigente 

do País. Isto não implica que os assuntos abordados atravessem fronteiras, 

sempre, porém, primando pela justeza e pela concórdia. 

Art. 7º - O artigo desenvolvido pelo interessado deverá seguir padrão único, 

sendo digitada em fonte Times New Roman, “caixa” 12 e impressa em 

impressora jato de tinta ou à laser ou outro meio de resolução compatível, folha 

tamanho A4, papel gramatura 90g/m2, guardando no topo da página um 

espaço de 3cm, 2.5cm da margem esquerda, 3 cm da margem direita e 2.5cm 

do final da folha padronizada. Será dividida em capítulos, cada qual com seu 
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título em negrito e caixa 13. Os itens e subitens serão nominados em 

algarismos arábicos, alinhados com a margem esquerda do texto. 

§ 1º. O interessado apresentará ao Orientador Acadêmico a “primeira prova” de 

seu trabalho. Corrigida na forma de desenvolver e na apresentação, o 

Orientador Acadêmico analisará se o trabalho desenvolvido atende a Norma 

estabelecida e não apresenta incompatibilidade com a Legislação em vigor. 

Tendo o aceite desse, o interessado poderá desenvolver a editoração final. 

§ 2º. O trabalho de digitação, os custos de impressão e de editoração correrão 

por conta do interessado, podendo, a critério deste, usar para digitação os 

meios disponibilizados pela Faculdade. O trabalho de impressão, reprodução, 

encadernação, serão feitos “extramuros” e às custas e responsabilidade do 

interessado. 

§ 3º. Em concordância com o Calendário Escolar, o Orientador Acadêmico 

marcará o dia e hora da defesa pública do artigo. 

§ 4º. O artigo, encadernado com espiral plástico transparente, portará capas 

frontal e posterior fornecidas pela Faculdade, segundo padrão definido pela 

Coordenação do Curso. 

§ 5º A versão final a ser entregue na biblioteca deverá passar por revisão 

adequada aos padrões da norma culta e encadernada em capa dura.   

 

CAPÍTULO III 

Do Orientador Acadêmico 

 

Art. 8º - Qualifica-se como Orientador Acadêmico todo professor da FCJP. 

Art. 9º - É seis o número máximo de orientandos que um Orientador 

Acadêmico poderá assessorar, simultaneamente. 

Art. 10º - Cabe ao Coordenador de cada curso da FCJP, assessorado pela 

Secretaria, designar Orientador Acadêmico e Orientandos. 

§ 1º. A designação será feita mediante requerimento do interessado, 

protocolado na Secretaria, no período de matrícula que antecede um semestre 

à época que o interessado cursará a disciplina Trabalho Final de Curso. 

§ 2º. De posse do requerimento protocolado, segundo o parágrafo primeiro 

deste artigo, o Coordenador de Curso designará os Orientadores Acadêmicos e 

seus respectivos orientandos. 
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§ 3º. Num prazo de trinta dias da designação, os Orientadores Acadêmicos 

reunir-se-ão individualmente com seus orientandos, analisarão os 

procedimentos a serem cumpridos, os deveres de ambas as partes e assinarão 

um “Termo de Compromisso entre partes” para o desenvolvimento do Artigo.  

§ 4º. Esse termo, analisado, discutido e assinado, será entregue ao 

Coordenador de Curso, que o afixará ao processo aberto para o interessado, 

na época de seu pedido de designação de orientador. Esse mesmo trará, além 

das assinaturas de ambas as partes, um resumo do trabalho a ser 

desenvolvido pelo acadêmico, as necessidades materiais para a realização, 

tais como bibliografia, meios computacionais e outras particularidades, 

constantes do acervo ou patrimônio da AEJP, obedecendo ao Parágrafo 

Primeiro do Artigo 3º dessa Norma. 

Art. 11º- O Orientador Acadêmico e o orientando discutirão e analisarão a linha 

de pesquisa a ser seguida. 

Art. 12º- Por acordo estabelecido entre as partes, o Orientador Acadêmico, 

juntamente com o orientando, poderá oficiar ao Coordenador de Curso a troca 

de Orientador Acadêmico. 

§ 1º. Ouvidas as partes em separado, o Coordenador designará novo 

Orientador Acadêmico para o orientando. 

§ 2º. Um orientando só poderá solicitar uma única vez a mudança de 

Orientador Acadêmico, nos termos de que trata o “caput” deste artigo. Um 

segundo pedido de mudança só será possível quando analisado pelo Diretor da 

Faculdade, que decidirá em instância superior. 

 

CAPÍTULO IV 

Da avaliação do Artigo  

 

Art. 13º - O Orientador Acadêmico atribuirá ao interessado nota de zero a dez.  

§ 1º. Considerar-se-á aprovado na disciplina de que trata o Parágrafo Primeiro 

do Artigo 12, o interessado que obtiver média aritmética das notas atribuídas 

pelos membros da Banca, maior ou igual a sete. 

§ 2º. Cabe recurso da decisão do Orientador Acadêmico ao Diretor da 

Faculdade, atuando este como instância superior, que deliberará sobre o 

assunto. 
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CAPÍTULO V 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 14º - Norteará os trabalhos do Orientador Acadêmicos do interessado. 

1) Essa Norma, 2)  NBR 10520 / 2002 - Citações . 3) NBR 6028 - Resumo e 

Abstract . 4) NBR 6023 –  Referências . 5) NBR  6022 - Artigos científicos 

impressos . 6) BR 14724 / 2011 - Trabalho Acadêmico. 7)NBR 6027 – Sumário 

/ 2012 da ABNT.  

Art. 15º. Os casos omissos nessa Norma serão resolvidos pelo Coordenador 

de Curso, cabendo recurso ao Diretor da Faculdade, que atuará como instância 

superior. 

Art. 16º - Revogam-se as disposições em contrário.  

Art. 17º - esta resolução entra em vigora na data de sua publicação.  

 

5.11. Apoio ao Discente 
 

O Atendimento Psicopedagógico busca sanar as dificuldades e motivar os seus 

discentes a participarem de todas as atividades e projetos ofertados pela IES. 

Diante disso, coloca à disposição dos alunos a monitoria, iniciação científica, 

participação de programas de extensão, eventos diversos, de natureza 

educacional, cultural, social e científica, como estratégia do processo ensino-

aprendizagem, faz parte ainda ações da ouvidoria, CPA, coordenação 

acadêmica, secretaria acadêmica, nivelamentos, pedagogo, coordenadores 

acadêmicos, setor financeiro, jurídico com encaminhamentos a bolsas com 

recursos próprios e governamentais como FIES. Dessa forma, as monitorias, 

os programas de extensão e a iniciação científica têm como objetivo o 

estreitamento da relação professor-aluno e a complementação do atendimento 

extraclasse. 

 

O atendimento extraclasse ao acadêmico (a) é realizado pela Coordenação do 

Curso, pelos Professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo 

Parcial, pedagoga, psicólogo, coordenador acadêmico, secretaria acadêmica 



 
Projeto Pedagógico Administração - FCJP 

51 

 

com jornada semanal específica para atendimento ao aluno, assim como pelo 

núcleo destinado ao apoio psicopedagógico aos discentes e docentes. 

 

Cada setor exerce uma função na parte de psicopedagogia, a secretaria 

fornece a documentação necessária para o dia a dia dos discentes, os 

coordenadores auxiliam no acompanhamento de disciplinas, atividades 

extraclasses, atividades complementares a serem desenvolvidas, já os setores 

financeiro e jurídico auxiliam os discentes que apresentam dificuldades 

financeiras e encaminham  os mesmos a buscar bolsas em programas 

governamentais e também verifica a possibilidade de bolsas com recursos 

próprios. Alguns discentes também são atendidos e beneficiados com estágios 

remunerados em suas áreas de atuação dentro da própria instituição. 

 

Sendo assim, cabe ao Coordenador acompanhar o desenvolvimento discente e 

apoiar as suas atividades acadêmicas, em consonância com o professor da 

disciplina ou conteúdo que requer a atividade de nivelamento, recebendo o 

auxílio dos docentes, especialmente, na orientação para o processo de 

aprendizagem, na elaboração de trabalhos de graduação, nas atividades 

complementares e nos estágios curriculares e extracurriculares. 

 

5.11.1. Mecanismos de Nivelamento 

 

As Atividades de Nivelamento são para aqueles alunos que encontram 

dificuldades nas disciplinas propostas pelo curso quando ingressam na 

Faculdade, independente do nível de conhecimento básico, tem como objetivo 

reviver os conhecimentos adquiridos anteriormente, de forma que acelere a 

adaptação do ambiente acadêmico. Esta atividade está disponível também 

para os discentes de outros períodos do curso, a fim de recuperar os 

aprendizados adquiridos em anos acadêmicos anteriores, refletir e aperfeiçoar 

os conhecimentos básicos, que por sua fez formam o alicerce para seu 

desenvolvimento não deixando também a conotação de Inclusão Social. Em 

última instância, os cursos de nivelamento proporcionarão uma maior facilidade 

para os docentes, na medida em que tornam mais homogêneos os 

conhecimentos dos alunos.  
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Contudo, será sempre ofertado no início de cada semestre, podendo ser 

intensificado sistematicamente no decorrer do mesmo, em horários alternativos 

e fora do horário normal das aulas regulares para atendimento em grandes e 

pequenos grupos, proporcionando condições de todos os alunos interessados 

participarem. 

 

As atividades de nivelamento caminham em consonância com as atividades 

complementares, no sentido de garantir a concretização do perfil profissional 

proposto pelo Curso, não sendo obrigatórias, mas a reiterada ausência ou 

pouco caso dos discentes com problemas de acompanhamento didático, para 

com relação a essas atividades, implicarão em medidas de advertência.  

 

O coordenador de curso, ouvindo o Colegiado do Curso e NDE, a partir do 

diagnóstico inicial fomentará e apoiará ações de nivelamento, visando o 

atendimento dos alunos para o desenvolvimento dessas atividades.  

 

5.11.2. Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPD) 

 

O NAPD tem o compromisso de auxiliar a todos os atores envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem da FCJP a viabilizarem um processo 

educativo ampliado, onde o aprendiz e processo de aprendizagem sejam 

considerados de forma global. Nesse sentido, comprometido com o objetivo 

comum a todos os setores da faculdade – oferecer ensino de qualidade – o 

NAPD atua como facilitador para reflexões por parte da comunidade acadêmica 

acerca das relações psicopedagógicas e de como estas interferem no processo 

em questão.  

 

Para atingir esse compromisso, o NAPD realiza diferentes ações que se 

destinam a suprir as demandas psicopedagógicas do discente. No atendimento 

psicopedagógico ao aluno o atendimento é realizado principalmente de forma 

individual, quando este poderá verbalizar suas angústias e dificuldades 

referentes à vida acadêmica. Pressupõe-se que a partir do momento em que as 

questões subjetivas forem explicitadas e discutidas, se tornem não apenas 



 
Projeto Pedagógico Administração - FCJP 

53 

 

menos angustiantes e menos geradoras de sofrimento, mas também sirvam 

para a experiência pessoal e autoconhecimento, culminando em atitudes e 

habilidades profissionais positivas, contribuindo para a sua formação mais 

integral e humana. 

 

Excepcionalmente o atendimento poderá ocorrer de forma grupal, a partir de 

demandas identificadas onde esta modalidade de atendimento se mostre mais 

eficaz. Isto pode ocorrer no caso de diagnóstico situacional de problemáticas 

que envolvam grupos de alunos ou no caso da identificação de problemas 

comuns a um número maior de alunos onde a estratégia de atendimento grupal 

se mostre eficaz. 

 

O aluno pode procurar o NAPD espontaneamente ou por meio de 

solicitação/encaminhamento de um docente, coordenador ou diretor que 

perceba que a proposta de trabalho do NAPD possa ser útil à formação do 

aluno. 

 

É importante ressaltar que o trabalho de intervenção do NAPD não tem por 

objetivo oferecer ao aluno um suporte psicoterapêutico, mas, antes, o de 

auxiliar o aluno no reconhecimento de suas dificuldades e ansiedades relativas 

à formação e futura prática profissional. Caso seja diagnosticado que o aluno 

demande atendimento psicoterapêutico especializado, ele será encaminhado 

para as clínicas conveniadas especializadas neste atendimento. 

 

Por meio de ações efetivas, em conjunto com diretrizes do Projeto Pedagógico 

Institucional e da prática docente, o NAPD procura proporcionar ao aluno uma 

formação profissional mais sólida, capacitando-o não apenas ao desempenho 

profissional técnico, mas também a considerar os componentes humanos, ou 

seja, sociais e emocionais de sua formação, auxiliando-o, a partir do 

autoconhecimento e reflexão sobre seus afetos, a ter uma postura ética e 

responsável, bem como, confiante de suas potencialidades. Assim, pretende-se 

que a partir da atuação desse espaço facilitador do processo de formação seja 

possível minimizar as crises presentes no processo educativo; formar de um 

profissional com competências emocionais, técnicas e éticas; melhorar a 
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prestação de serviços da universidade e, consequentemente, promover o 

reconhecimento do valor da formação promovida pela FCJP. 

 

5.11.3. Setor de Projetos Sociais, Bolsas e Benefícios ao Aluno 
 

O Setor dos Projetos Sociais foi criado no Campus com o intuito de prestar 

apoio aos alunos no que tange a tentativa de obtenção de bolsas públicas e 

particulares, além de oferecer atendimento pedagógico e educacional aos 

alunos quando os mesmos tiverem alguma dificuldade relacionada ao ensino, 

aprendizagem e as mudanças referentes à chegada e permanência na 

universidade como: adaptação a cidade, ao curso escolhido, ao ensino 

superior, dentre outras. O Setor atua junto às Coordenações de Curso e conta 

com duas profissionais especializados nas áreas de pedagógica, psicológica, 

financeira e jurídica. 

 

Ao Setor dos Projetos Sociais compete: 

Assegurar os instrumentos e condições necessárias para o cumprimento dos 

currículos plenos dos cursos, do regime didático-pedagógico e do projeto de 

atuação pedagógica, em consonância com a legislação educacional vigente e 

com as diretrizes institucionais; 

Realizar estudos e pesquisas com vistas ao aprimoramento na execução do 

suporte técnico-pedagógico, para resolução de dificuldades no ensino e na 

aprendizagem, com atendimento aos docentes e discentes, articulando 

informações educacionais com as Coordenações de Curso; 

Elaborar instrumentos para diagnosticar dificuldades de aprendizagem, 

confeccionar e analisar dados de rendimento escolar, aplicar questionários e 

realizar entrevistas para sondagem das causas da evasão escolar (desistência, 

transferência e trancamento/cancelamento de matrícula) e repassar todas 

estas informações aos coordenadores e docentes dos cursos; 

 

5.11.4. Ouvidoria 
 

A Ouvidoria da FCJP, criada em 2005, tem o objetivo de compreender e 

respeitar as necessidades, direitos e valores do corpo discente e de toda a 
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comunidade interna e externa da Instituição. O atendimento é feito 

pessoalmente, através das caixinhas da Ouvidoria espalhadas por todos os 

campi, ou eletronicamente através do site institucional. O atendimento direto e 

pessoal é marca de excepcionalidade encontrada na Ouvidoria da FCJP. 

 

5.11.5. A comunicação e a Intercomunicação no Curso 

 

No âmbito institucional, o aluno conta com um serviço de atendimento 

individualizado, realizado em um primeiro instante através de seus professores 

e do NAPD, e posteriormente pela coordenação de curso, integrado aos 

setores financeiro e de administração acadêmica. 

 

O Portal Educacional da FCJP conjuntamente com a CPA são as principais 

ferramentas de comunicação atuando na convergência dos serviços aos 

alunos, professores, funcionários e à comunidade externa. A página na web se 

presta, com indubitável eficiência e eficácia, à comunicação entre todos que se 

envolvem no processo educacional, quer na esfera do ensino, da pesquisa ou 

da extensão. 

 

A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa parte 

das interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Lá 

alunos e professores têm acesso às mais diversas funcionalidades que apoiam 

suas interações e a deles com os canais formais da Faculdade. 

 

Todos os docentes e funcionários do curso dispõem de contas pessoais de e-

mail para que possam estabelecer uma comunicação simples, direta e sem 

burocracias no seu dia-a-dia. 

 

O curso adota ferramentas da internet que possibilitam a comunicação e a 

intercomunicação. Não há como alcançar os objetivos do curso sem o uso da 

internet. O curso usufrui das funcionalidades do Portal, tais como: lançamento 

de notas, frequência, conteúdo ministrado e permite o diálogo permanente 

entre professores e alunos. 
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Da mesma forma, todos os alunos, no ato da matricula acadêmica, são 

solicitados a cadastrarem-se no Portal, obtendo um login e senha. Seus 

endereços eletrônicos são parte integrante desse cadastro permitindo a 

comunicação bidirecional (aluno-professor) e multidirecional (incluindo a 

coordenação de curso, os colegas de turma e também as áreas de apoio ao 

discente) incluindo a Ouvidoria eletrônica (Fale Conosco). 

 

A comunidade acadêmica recebe, periodicamente, o Informativo FCJP. Trata-

se de um espaço no portal eletrônico que contém as principais notícias da 

universidade na forma de notas curtas e rápidas. 

 

O curso também mantém quadros murais para avisos e divulgação de noticias 

diversas de interesse específico de alunos e professores. 

 

5.11.6. Monitoria 
 

Além das atividades curriculares complementares, os alunos do Curso de 

Administração da FCJP serão incentivados a participar ativamente da 

construção do conhecimento desde o início do curso. 

 

A Monitoria tem como finalidade a iniciação à docência e, como objetivo geral, 

contribuir para a melhoria do ensino de graduação, promovendo a cooperação 

acadêmica entre alunos e docentes. As atividades de monitoria no Curso De 

Administração serão consideradas estimuladoras e fundamentais para 

despertar a vocação docente no estudante. Os monitores serão selecionados a 

partir da publicação semestral dos editais de monitoria, que seguem a 

Regulamentação do Setor de Laboratórios e Monitorias. 

 

O processo seletivo é por meio de concurso, promovido por cada disciplina, 

que consta de prova escrita e entrevista. As atividades de monitoria são 

oferecidas para disciplinas específicas que exigem a presença do monitor 

juntamente com o professor responsável em ambiente de sala de aula e/ou 

laboratório (quando exigido pela disciplina). 
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Os alunos que efetivamente atuam como monitores recebem o certificado de 

exercício de monitoria na respectiva disciplina, onde consta, entre outros, a 

carga horária cumprida. Além disto, os monitores são agraciados com 

descontos diretamente incididos sobre o valor da mensalidade. 

 

5.11.7. Iniciação Científica e Extensão 

 

As relações semânticas entre o ensino, a iniciação científica e a extensão, num 

tripé de sustentação, é o que provê a identidade dos cursos superiores desta 

Instituição. Essas relações devem ser construídas de forma indissociável, de 

maneira que a atividade fim (ensino, extensão ou pesquisa) seja realizada com 

competência, eficiência, adequação, responsabilidade e constante processo de 

atualização e aperfeiçoamento.  

 

Avança-se na questão da interdisciplinaridade, visto que os conhecimentos a 

serem trabalhados ao longo do curso procuram refletir o atendimento das 

necessidades dos alunos e ao perfil desejado dos egressos. Uma diretriz a 

nortear o ensino de todo corpo docente.  

 

Para a efetividade da presente proposta, é imprescindível o engajamento de 

todos os setores, agentes educativos, comunidade, isto é, de todos os 

envolvidos com o processo de ensino.  

 

Os professores da Instituição, em suas atividades de ensino, deverão ser 

capazes de não apenas transmitir o conhecimento ou sistematizar os mesmos, 

mas aliar essas atividades à pesquisa que vise à construção do saber científico 

e ao desenvolvimento de projetos de extensão, ligados às suas respectivas 

áreas de atuação, por mais que a IES não possua características de 

Universidade, procura-se incentivar a pesquisa em todos os segmentos e no 

próprio desenvolvimento de suas ações.  

 

Os programas de extensão são consequências das atividades de ensino e 

pesquisa.  
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A instituição coloca à disposição da comunidade, serviços diversos, tais como: 

cursos de aperfeiçoamento e de extensão; biblioteca (física e virtual); eventos 

culturais e artísticos; atividades de estágios; assessorias e consultorias.  

 

À instituição cabe ainda criar, empreender e difundir outras atividades que 

possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida de João Pinheiro e 

região. A realização de eventos culturais, artísticos, esportivos, de educação 

para o saber instrumental, educação ambiental, educação para a saúde, entre 

outros, deverá ser uma preocupação constante da instituição no atendimento 

da comunidade. 

 

5.11.8. Meios de Divulgação de Trabalhos e Produções dos Alunos 
 

A Revista ALTUS CIÊNCIA (ISSN-2318-4817) é uma publicação da FCJP que 

tem por objetivo a publicação de trabalhos realizados no âmbito da 

Multidisciplinaridade. A revista pode ser acessada por meio do link 

http://fcjp.edu.br/a-faculdade/publicacoes.  

Os discentes e docentes são estimulados a publicar os trabalhos qualificados 

produzidos durante o curso. 

 

5.11.9. Acompanhamento de Egressos 

 

A Política de Acompanhamento do Egresso da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro está fundamentada na possibilidade de discursão das ações que são 

realizadas pela instituição voltadas para o desenvolvimento dos acadêmicos 

tendo em vista o aperfeiçoamento dos cursos e dos serviços prestadas a fim de 

melhorar as competências e as habilidades dos discentes bem como a 

participação dos egressos nas distintas atividades que são oferecidas pela 

instituição.  

 

Por meio da política de acompanhamento a instituição acompanha o egresso 

sendo possível traçar um mapeamento e sequencialmente a partir das 

informações obtidas construir indicadores que permitem uma discussão e 

http://fcjp.edu.br/a-faculdade/publicacoes
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análise da qualidade dos cursos e oferecidos pela IES e a repercussão dos 

mesmos no mercado de trabalho e na sociedade.  

 

Devem-se levar em consideração que tais informações são importantes 

indicadores para o aperfeiçoamento dos próprios cursos e para o 

desenvolvimento qualitativo de oferta educacional da IES.  

 

O programa de acompanhamento de egressos permite a coleta de dados sobre 

a inserção dos egressos no mercado de trabalho, possibilitando assim que a 

IES acompanhe de forma continua as mudanças e as necessidades atuais do 

mercado possibilitando assim a revisão e organização das propostas de 

formação dos cursos objetivando formar profissionais cada vez mais 

qualificados para o mercado.  

 

A política de acompanhamento dos egressos também serve de apoio ao aluno 

durante a sua transição para o mercado de trabalho, uma vez que é de suma 

importância a continuidade da relação iniciada desde os primeiros semestres 

do curso de graduação. Tem-se o entendimento que a política de 

acompanhamento ao egresso não começa logo após a colação de grau, ela 

deve se iniciar enquanto o aluno está se preparando para sair do âmbito 

acadêmico para atuar no mundo do trabalho. Neste momento ocorre a 

necessidade de orientações específicas para que o mesmo possa se sentir 

mais seguro e preparado para enfrentar o a competitividade do mercado atual.  

 

Sendo assim as políticas de acompanhamento do egresso juntamente com o 

Programa de Acompanhamento de Egressos são ferramentas fundamentais e 

fonte de informações para a autoavaliação continuada da Faculdade Cidade de 

João Pinheiro. 

 

5.12. Processo de Autoavaliação 

 

O processo de avaliação e de autoavaliação do curso de Administração está 

intrinsecamente articulado às mudanças e melhorias implantadas ao longo da 

sua trajetória. 
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A FCJP conta, em sua estrutura organizacional, com a Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), responsável pela condução dos processos de avaliação 

interna da instituição, tanto no âmbito docente, quanto discente, de gestão e de 

infraestrutura.   

 

As avaliações realizadas pela CPA são objeto de discussão e análise pelo 

Colegiado do Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), contribuindo, 

desta forma, para a consolidação e aprimoramento dos processos acadêmicos. 

 

Ainda na lógica da avaliação e autoavaliação, a Coordenação do Curso realiza 

avaliação anual junto ao corpo discente, através de instrumento próprio, 

quando os alunos são convidados, de forma voluntária, a responder questões 

referentes às disciplinas, ao corpo docente e à infraestrutura do curso. A partir 

dessa avaliação são gerados resultados que são discutidos nas reuniões de 

NDE e de Colegiado para a elaboração de estratégias que devem ser adotadas 

para o saneamento das fragilidades apontadas. 

 

Também os docentes, através da CPA, são convidados a responder 

questionários específicos sobre o desempenho discente. Utilizam-se 

ferramentas eletrônicas e os docentes apresentam a sua impressão das turmas 

para as quais já ministraram aulas, completando assim, a avaliação 360º. 

Tanto os resultados das avaliações como as estratégias preparadas são 

apresentados e discutidos com os professores e estudantes. 

 

Além do processo de autoavaliação, a identificação das principais demandas 

pontuais dos estudantes é feita pela aproximação da coordenação com a 

representação discente. São realizadas reuniões com os estudantes 

representantes de turma, quando é possível avaliar a percepção dos 

graduandos em relação ao curso. Nesses encontros é possível não só 

aproximar os alunos da coordenação, o que visa manter clara e transparente a 

comunicação no curso, mas também tomar as providências ou prestar os 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 
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5.12.1. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação de Curso 

 

Os processos de avaliação externa e de autoavaliação de cursos da FCJP 

sempre se mostraram como excelentes norteadores para a melhoria contínua 

dos processos e políticas institucionais propostas em nosso PDI. 

 

As avaliações externas regulamentadoras de credenciamento, 

recredenciamento, autorização e renovações das mesmas, orientam a IES em 

todos os processos de melhorias, tanto na organização didático/pedagógica 

quanto na infraestrutura e corpo docente, para que possamos trilhar caminhos 

cada vez mais próximos à excelência no processo de ensino e aprendizagem.  

  

A CPA – Comissão Própria de Avaliação, através de seus questionamentos 

direcionados à todos os setores da IES, se coloca como uma ferramenta 

aproximadora entre a Direção Geral e todo o corpo técnico e alunado, 

apontando para as principais necessidades e anseios dos acadêmicos, 

técnicos administrativos e docentes. 

 

O Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE, avaliação a qual a 

FCJP sempre teve participação ativa, traz a tona as potencialidades e as 

fragilidades de nosso alunado no que diz respeito à absorção de conteúdos de 

conhecimentos gerais e específicos, podendo assim também servir de 

ferramenta para diagnose e intervenção na busca de um egresso com as 

características solicitadas pelas DCN’s – Diretrizes Curriculares Nacionais.  

 

A FCJP percebe a importância dos processos avaliativos externos e internos, e 

tenta sempre, após levantamento realizado pelos mesmos, utilizá-los como 

fontes de informação fidedigna na busca de tomadas de decisões mais 

acertadas em todo e qualquer processo de modificação e/ou melhoria aplicado 

na IES. 

  

5.13. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no Processo de 
Ensino Aprendizagem 
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Para acompanhar o uso cada vez mais intenso da tecnologia da informação e 

comunicação (TIC), como recurso do processo de ensino e aprendizagem, a 

FCJP busca continuamente a melhoria de acessibilidade às novas modalidades 

de multimídia. A infraestrutura oferecida aos alunos e professores contempla 

laboratórios de informática com programas específicos, aplicáveis ao ensino 

nas diferentes áreas. Acompanhando a evolução dos recursos educacionais, o 

corpo docente e discente tem a sua disposição laboratórios de informática, 

para atender às demandas dos cursos com livre acesso à Internet e ao Portal 

Educacional.  

 

A atualização dos equipamentos dos laboratórios é realizada de forma 

contínua, obedecidas às normas e políticas de uso, manutenção e atualização 

dos equipamentos.  

 

Em um primeiro momento os discentes são orientados por meio de recursos 

audiovisuais que mostram a técnica correta para a execução de cada prática e 

em seguida executarão as mesmas, devidamente orientados pelos 

professores. Estes laboratórios também são cenários propícios para a projeção 

em tempo real de aulas práticas demonstrativas realizadas pelo professor, e 

executadas pelos alunos concomitantemente. 

 

5.14. Procedimentos de Avaliação do Processo de Ensino e 
Aprendizagem 
 

A Faculdade Cidade de João Pinheiro (FCJP) considera que a avaliação do 

desempenho escolar em seus cursos deve: 

 

I. Constituir-se em processo contínuo e sistemático, de natureza diagnostica 

formativa, que realimente permanentemente o processo educativo em seus 

objetivos, conteúdos programáticos e procedimentos de ensino; 

II. Constituir-se em referencial de análise do rendimento do aluno, do 

desempenho da disciplina e do curso, possibilitando intervenção pedagógica 

administrativa em diferentes níveis, do professor, do próprio aluno, da 

Coordenação de Curso, a Coordenação Acadêmica e a Direção Geral da 
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Faculdade, com vistas a assegurar a qualidade da formação do profissional e 

do cidadão. 

 

A avaliação de desempenho escolar integra o processo de ensino 

aprendizagem como um todo articulado, incidindo sobre a frequência e o 

aproveitamento do aluno nas atividades curriculares e de ensino de cada 

disciplina. São atividades curriculares de ensino as preleções, pesquisa, 

exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, estágio 

curricular supervisionado, provas escritas e orais, monografia, previstas nos 

planos de ensino, aprovados pelos Colegiados de Curso. 

 

O aproveitamento do aluno é avaliado mediante verificações bimestrais, nota 

de verificação final e nota final expressando-se o resultado de cada avaliação 

em notas numéricas sem arredondamento, sendo necessária a obtenção de 

valor maior ou igual a 70% para aprovação em cada disciplina. Fica sujeito ao 

exame final o aluno que obtiver, em qualquer disciplina, média semestral igual 

ou superior a 40,0 (quarenta) e inferior a 70,0 (setenta) e frequência mínima de 

75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades escolares. 

 

Levando em consideração a divisão do semestre letivo (período) em dois 

bimestres, a construção das notas segue a seguinte lógica:  

 

1. Uma prova mensal no valor de 10,0 pontos; 

2. Uma avaliação livre no valor de 5,0 pontos; 

3. Uma prova unificada no valor de 15,0 pontos; 

 

4. A nota bimestral será composta pela média aritmética simples dos valores 

acima. 

 

5. A nota semestral do período letivo (semestre) será composta pela média 

aritmética simples dos valores obtidos no primeiro e segundo bimestres. 

 

Sobre a Prova Unificada: 
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A Prova Unificada (PU) tem sua composição a necessidade aprofundar a 

capacidade reflexiva, sistemática e lucidez no método avaliativo em 

conformidade a avaliação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE). Compreende a elaboração e aplicação de uma mesma prova para 

todos os alunos que cursaram a mesma disciplina no período regular 

matriculado no semestre letivo. 

 

A Prova Unificada é a Prova Oficial do Bimestre e segue o calendário escolar, 

portanto, deverá ser aplicada na semana prevista em calendário acadêmico, 

sistematizado pelo coordenador do curso a funcionalidade. 

 

A Estrutura da Prova Unificada: 

As provas devem ser elaboradas com 10 questões de múltipla escolha e 01 

uma questão dissertativa que devem contemplar a parte da ementa trabalhada 

no bimestre, para a PU do segundo bimestre o conteúdo deve ser acumulativo 

contemplando toda a ementa trabalhada, as questões devem ser de autoria 

própria do docente responsável, nos moldes do ENADE; 

 

A Distribuição de Pontos da Prova Unificada: 

- Valerá a nota da PU em 15 pontos totais, sendo as questões múltiplas 

escolha no valor de 12 pontos e a questão dissertativa no valor de 3 pontos.  

 

- A nota admitida como Prova Unificada será considerada como uma média 

aritmética simples entre as notas de todas as disciplinas, sendo aplicado o 

mesmo valor total na Nota de Verificação Bimestral para cada uma das 

disciplinas a cada bimestre. 

 

RESOLUÇÃO DG 0025/2014 de 29 de maio de 2014. 

 

Dispõe sobre os procedimentos de avaliação 

do processo de ensino e aprendizagem. 
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O Diretor Geral da Faculdade Cidade de João Pinheiro (FCJP), no uso de suas 

atribuições legais, considerando as necessidades de adendo no regimento da 

Faculdade Cidade de João Pinheiro, resolve: 

 

Artigo 1º - Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de 75% (setenta 

e cinco por cento) às aulas e demais atividades, o aluno será considerado 

aprovado na disciplina, se a média de aproveitamento for igual ou superior a 

7,0. 

 

Artigo 2º- Ao aluno que não conseguir média 7,0 nas avaliações realizadas 

durante o período acadêmico será submetido uma avaliação final, na qual ele 

deverá também alcançar a nota 7,0. 

 

§ 1º. Para efeito de aprovação ao aluno que for submetido a uma prova final, 

não será realizada nenhuma média, ou seja, as notas conseguidas no decorrer 

do período serão desconsideradas e somente prevalecerá a nota alcançada na 

prova final. 

§ 2º. Não Haverá número limite de disciplinas para submeter o aluno a prova 

final. 

§ 3º. Para ter direito à prova final, o aluno deverá ter no mínimo nota 4,0 no 

período cursado. 

§ 4º. O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência ou a média mínima 

exigida, no máximo em 3 (três) disciplinas, cursará novamente essas 

disciplinas, e somente elas, no semestre seguinte, sujeito, neste caso, às 

mesmas exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidas neste 

regimento. 

§ 5º. O aluno reprovado por não ter alcançado a frequência ou a média mínima 

exigida em mais de 03 (três) disciplinas, deverá parar o curso no período em 

que se reprovou e repetir o referido período, não sendo, porém, necessário 

cursar as disciplinas em que foi aprovado. 

 

Artigo 3º - Os casos omissos nesta legislação serão resolvidos pela 

Coordenação Acadêmica e Direção Geral. 
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Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Artigo 5º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação e 

revogam as disposições anteriores.  

 

5.15. Número de Vagas 

 

O curso de Administração da FCJP oferta 100 (cem) vagas anuais a serem 

disponibilizadas no período noturno. 

 

5.16. Responsabilidade Social 
 

A Faculdade Cidade de João Pinheiro está diretamente engajada no processo 

de desenvolvimento da sociedade.  

 

No seu compromisso social, a FCJP pretende se caracterizar pela oferta de um 

ensino de excelência, pela criação de um ambiente para discussão de temas 

relevantes para a sociedade, pela edificação de um espaço para a investigação 

dos temas vinculados às tecnologias atuais, pela busca de soluções criativas 

para a melhora na qualidade do ensino e do trabalho, pela formação de 

agentes qualificados para atuação no mercado, pela formação de profissionais 

competentes e aptos para atuar como Administradores, a fim de contribuir para 

a concepção, planejamento e execução das atividades inerentes à 

Administração. 

  

O compromisso social assumido, e que vem sendo realizado, pela FCJP, 

espelha sua responsabilidade institucional, a IES tem consciência de seu 

compromisso com a promoção do desenvolvimento e o bem-estar da 

sociedade e prioriza, na formação profissional, a excelência, a ética e o 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes.  

 

5.17. Participação dos Discentes no Acompanhamento e na Avaliação do 
PPC 
 



 
Projeto Pedagógico Administração - FCJP 

67 

 

A participação dos discentes no acompanhamento e avaliação da organização 

didático pedagógica ocorre pelo seu envolvimento direto na autoavaliação 

institucional através da Comissão Própria de Avaliação, bem como na sua 

representatividade nos órgãos colegiados de Curso, uma vez que o corpo 

discente possui direito de voz e voto. Tais órgãos são fórum onde as 

reformulações e alterações do PPC são analisadas e estão 

regulamentados/institucionalizados.  

 

A coordenação de curso ainda realizará reuniões com os representantes para 

acompanhamento e avaliação do PPC.  

 

6. Corpo Docente 
 

6.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante 
 

O Curso de Administração da FCJP conta com o Núcleo Docente Estruturante 

(NDE) composto por docentes de elevada formação e titulação, como órgão 

consultivo responsável pela concepção de seu projeto pedagógico, e que tem 

por finalidade promover sua atualização e revitalização. O NDE do curso foi 

estruturado em consonância com a resolução número 1 de 17 de junho de 

2010, da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e de acordo 

com o regulamento aprovado pela Direção da FCJP, tendo como principais 

atribuições:  

 

I - atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso, redefinindo suas 

concepções e fundamentos; 

II- acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico, garantindo 

seu alinhamento com os documentos institucionais, principalmente o PDI e o 

PPI, prestando relatórios ao Colegiado de Curso; 

III - conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de cursos, sempre que necessário; 

IV - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes do currículo; 

V - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 
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VI - promover formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado 

de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso; 

VII - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso; 

VIII – conduzir pelo menos uma vez ao ano, no âmbito do Curso e de acordo 

com a CPA, processo de autoavaliação e de avaliação do Curso; 

IX – analisar, avaliar e garantir o cumprimento e atualização dos Planos de 

Ensino dos componentes curriculares, bem como dos planos de trabalho das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão dos professores; 

X – acompanhar o desenvolvimento das atividades complementares do Curso. 

XI- acompanhar o desenvolvimento e contribuir para o aperfeiçoamento do 

Programa de Nivelamento adotado pelo Curso. 

 

O núcleo docente estruturante é constituído pelo coordenador do curso como 

presidente, além de quatro professores pertencentes ao corpo docente 

permanente do curso, respeitando a legislação que prevê pelo menos 60% dos 

membros com titulação obtida em programas de pós-graduação Stricto Sensu 

e a todos em regime de trabalho em tempo integral (RTI) ou parcial (RTP). 

 

O núcleo docente estruturante se reunirá semestralmente, como regra e em 

caráter extraordinário, sempre que convocado pelo presidente. A atuação do 

NDE, desde a sua implantação, irá impactar positivamente no 

acompanhamento dos processos acadêmicos, na consolidação das ações e na 

reavaliação do projeto pedagógico do curso, através de reuniões periódicas, 

cujas deliberações estão registradas nas atas de reunião. 

 

6.2. Atuação do Coordenador do Curso  
 

A administração acadêmica do Curso de Administração da FCJP é realizada 

por uma estrutura que engloba a coordenação de curso, na pessoa de sua 

coordenadora, do Núcleo Docente Estruturante – NDE e pelo colegiado do 

curso, os quais, através do desenvolvimento de seus respectivos papéis dentro 

do organograma institucional. 
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São competências da Coordenadora do Curso de Administração: 

 

Articular-se adequadamente, com as Coordenadorias que oferecem disciplinas 

no curso;  

Coordenar a organização de eventos, semanas de estudo, ciclos de debates e 

outros, desde que aprovados pelo Colegiado do Curso; 

Convocar e presidir as reuniões e coordenar as atividades do Colegiado do 

Curso; 

Representar o Colegiado do Curso; 

Fornecer à Coordenação Acadêmica subsídios para organização do calendário 

acadêmico e elaboração do horário de aulas do curso; 

Executar e fazer executar as decisões do Colegiado do Curso e as normas 

emanadas dos órgãos superiores; 

Adotar, em caso de urgência, providências indispensáveis ad referendum no 

âmbito do Colegiado do Curso; 

Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe sejam delegadas 

pelos órgãos superiores. 

 

6.2.1. Experiência de Magistério Superior e de Gestão Acadêmica do(a) 
Coordenador(a)  

 

A coordenadora do curso de Administração da FCJP possui experiência no 

magistério superior (maior que 05 anos). A mesma domina a legislação e as 

tecnologias educacionais coerentes com o desenvolvimento científico na área 

de educação e gestão de processos de mudança curricular. 

 

6.3. Corpo Docente do Curso de Administração 

 

6.3.1. Composição do NDE Núcleo Docente Estruturante  
 

A composição do NDE está em conformidade com a legislação (RESOLUÇÃO 

Nº 01 de 17 de Junho de 2010), respeitando os 60% de docentes com titulação 

stricto sensu e a totalidade dos componentes com contrato de trabalho em 
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regime parcial ou integral.  O NDE do curso de Administração é composto por 5 

professores vinculados ao curso sendo um deles o coordenador do curso. 

 

6.3.2. Titulação e Formação Acadêmica do NDE 
 

A composição do NDE está em conformidade com o Parecer CONAES/04/ e 

Resolução n° 01 de 17 de Junho de 2010, respeitando a porcentagem de 

docentes com titulação stricto sensu (60%), o núcleo é composto por cinco 

professores sendo 02 mestres, 02 especialistas e 01 doutor.   

 

6.3.3. Regime de Trabalho do NDE 
 

Os docentes que fazem parte do NDE são de contratados em tempo parcial ou 

integral sendo que o coordenador de curso é o responsável pela implantação 

do mesmo e possui contrato de tempo parcial. Esses docentes fazem parte da 

espinha dorsal dessa proposta e a IES firma compromisso de permanência dos 

mesmos até o reconhecimento do curso e continuidade. Temos consciência da 

importância desses profissionais para o pleno desenvolvimento das ações e do 

engajamento dos mesmos com a política pedagógica institucional e as 

mudanças que as novas tecnologias e a globalização proporcionam. 

 

6.3.4. Titulação e Formação do(a) Coordenador(a) do Curso  
 

A coordenadora do curso é Bacharel em Administração de Empresas - 

Faculdades Integradas Pitágoras (2009) e bacharel em Ciências Contábeis - 

Faculdade de Nova Serrana (2012). Pós Graduação de Aperfeiçoamento em 

Controladoria e Finanças UFMG e em Gestão Estratégica de Pessoas pela 

FACEI (2015). Mestre em Ciências Contábeis - FUCAPE/ES (SET/2017). A 

mesma possui mais de 5 anos de experiência docente e experiência 

profissional na área, que contribui muito para o engrandecimento e 

desenvolvimento de novas propostas juntamente com o NDE. 

 

6.3.5. Regime de Trabalho da Coordenadora do Curso 
 



 
Projeto Pedagógico Administração - FCJP 

71 

 

O Regime de Trabalho da Coordenadora do curso é INTEGRAL de 40h, sendo 

que a mesma mantém uma relação entre o número de vagas anuais 

autorizadas e as horas semanais dedicadas à coordenação menor que 10. 

 

ATRIBUIÇÕES E PLANO DE AÇÃO DA COORDENADORA DO CURSO 

  

Com base nas considerações da Associação Brasileira de Mantenedoras de 

Ensino Superior e das informações constantes no Manual das Condições de 

Ensino, elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(INEP/MEC), percebe-se a preocupação com a análise do desempenho dos 

coordenadores de cursos, principalmente na Dimensão do 1, do Instrumento de 

Avaliação, relativamente à Organização Didático-pedagógica. 

 

No esforço de alinhar o desempenho da Coordenadora de Curso aos 

referenciais determinados pelo INEP/MEC, quanto a sua participação nos 

colegiados acadêmicos, no comando dos colegiados de curso, na titulação e na 

experiência do coordenador, no seu regime de trabalho, na experiência não 

acadêmica e administrativa, enfim, na condução, com qualidade, do projeto do 

curso, a IES entende que competência, o coordenador, deverá estabelecer os 

diferenciais de qualidade do curso, em articulação com os dirigentes, 

professores, alunos e funcionários, tendo como referência a missão, os 

objetivos, a vocação e os princípios do projeto pedagógico do curso, singular 

em suas características.  

 

Para tal desenvolvimento são Requisitos para exercer a função de 

Coordenador de Curso:  

 

 a)       Possuir preferencialmente a titulação de Mestre ou Doutor, na área do 

curso, pois o  Coordenador deve ser um líder reconhecido na área de 

conhecimento do Curso 

 

 b)       Ser contratado, preferencialmente, em regime mensalista de quarenta 

horas semanais de atividades. Isto permitirá uma dedicação maior ao 

desenvolvimento do Curso, principalmente se o Curso funcionar em mais de 



 
Projeto Pedagógico Administração - FCJP 

72 

 

um turno de forma a “permitir o atendimento da demanda existente, 

considerando a gestão do curso, a relação com os docentes, discentes, tutores 

e equipe multidisciplinar (quando for o caso) e a representatividade nos 

colegiados superiores, por meio de um plano de ação documentado e 

compartilhado, com indicadores disponíveis e públicos com relação ao 

desempenho da coordenação, e proporciona a administração da potencialidade 

do corpo docente do seu curso, favorecendo a integração e a melhoria 

contínua” (INEP). 

 

 c)       Ministrar aulas para os alunos do Curso que dirige em pelo menos duas 

turmas, para maior vinculação. Uma disciplina deverá ser obrigatoriamente no 

primeiro período do curso, a fim de estreitar contato acadêmico permanente 

com os alunos do seu curso.  

 

 d)    Possuir perfil inovador, proativo e gerencial, de forma a manter o PPC e o 

perfil do egresso alinhado com as demandas de mercado e o PPC bem como o 

quadro de professores totalmente alinhados ás diretrizes elaboradas e 

aprovadas pelo colegiado, uma vez que o Coordenador de Curso é um agente 

facilitador de mudanças no curso, no comportamento dos docentes e dos 

colaboradores. 

  

As atividades do coordenador envolvem funções políticas, gerenciais, 

acadêmicas e institucionais. É ele o responsável por supervisionar as 

atividades específicas para o funcionamento do curso, além de promover 

análises e planos de ação de melhoria contínua perante as avaliações de 

curso, em todas suas esferas, sejam elas internas ou externas. 

 

Os PLANOS DE MELHORIA referente às AVALIAÇÕES oriundas da CPA, 

como do Exame Nacional de Curso, são atividades inerentes ao coordenador 

de curso, que deverá elaborá-las junto ao NDE e respectivo Colegiado de 

Curso, de forma a representar o espírito de coesão e esforço mútuo para a 

obtenção das melhorias e correções como ato contínuo e sistemático à cultura 

gerencial do curso.  
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO 

 

A ação do Coordenador predomina-se em um trabalho na qual a participação e 

integração do aluno, professor e pedagogo, aliada a uma dinâmica ativa e 

coerente constitui-se num resultado cujas linhas norteadoras corroborarão para 

um desenvolvimento eficaz em todo fazer pedagógico da instituição. Como 

parceiro no processo de ensino e de aprendizagem e nas relações sociais, o 

trabalho do Coordenador é um dos elementos fundamentais na educação. 

Então, como articulador no desenvolvimento do ensino, torna-se imprescindível 

a elaboração de um planejamento claro e objetivo que vise atender as 

necessidades educacionais da nossa IES e região. Desta forma segue abaixo 

um cronograma de ações inerentes a maior eficiência na execução de suas 

respectivas funções: 

 

Ações permanentes e diárias:  

Acompanhamento pelo Sistema LS o dia-a-dia de seus professores (frequência 

e notas dos discentes, assiduidade docente, lançamento de conteúdos, dentre 

outras afins) 

 

Acompanhar e incentivar a construção de projetos de extensão e pesquisa.  

Se relacionar com os mais diversos setores, buscando uma maior interação 

além de obter informações para suas decisões e construções didáticas diárias.  

Se atualizar seja por produção de pesquisa, participação de eventos, leituras 

de revistas intrínsecas a sua função ou área de formação. 

 

Ações permanentes mensais:  

Acompanhar a elaboração de todo material de seus docentes, sejam 

construtivos ou avaliativos. 

Envio de e-mail para seus docentes com finalidade de esclarecimento, reforço 

de informações essenciais ou mesmo para divulgação de informações internas 

ou externas a IES. 

 

Ações permanentes semestrais:  
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Encontros/reuniões com os diversos setores Institucionais (financeiro, 

secretaria, RH, projeto social, coordenações, entidades publicas e sociais, 

direções e outros). 

Incentivar e cobrar projetos de extensão, pesquisa, sociais, culturais, 

esportivos, ambientais, dentre outros. 

Acompanha e cobrar a atualização de todas as atas inerentes aos colegiados 

(CPA, NDE, e etc.) do seu respectivo curso. 

 

6.3.6. Composição do Colegiado de Curso: 

 

Pelo Coordenador do Curso; 

Por dois professores de disciplinas ou unidades curriculares específicas do 

curso; 

Por dois representantes de turma do corpo discente; e 

Por dois representantes dos técnicos administrativos vinculados à IES. 

 

6.3.7. Titulação do Corpo Docente e Percentual de Doutores 

 

A IES primando por um padrão de excelência em conformidade com seu 

projeto pedagógico institucional buscou um corpo docente com titulação obtida 

predominantemente em programa de pós-graduação stricto sensu. Possuindo 

em seu quadro de docentes, professores doutores, mestres e especialistas. 

DOCENTES Nº % 

Total 18 100% 

Doutores 03 16,6% 

Mestres 06 33,4% 

Especialista 09 50% 

Stricto Sensu 09 50% 

 

6.3.8. Regime de Trabalho do Corpo Docente 

 

No que diz respeito ao regime de contratação do corpo docente, este é de 

83,4% em regime de tempo integral ou parcial, sendo que a intenção com estes 

profissionais é de desenvolvimento de projetos de extensão, nivelamentos, 
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atividades extraclasses, monitorias e principalmente de iniciação científica. 

Com este regime de contratação a FCJP busca a interdisciplinaridade, os 

profissionais escolhidos poderão ser do núcleo comum e do específico, mas 

sempre na mesma proporção do solicitado no regime de trabalho de, no 

mínimo, 60% em regime integral ou parcial. 

 

DOCENTES Nº % 

Total 18 100% 

Horistas 03 16,6% 

Parciais 13 72,2% 

Integrais 02 11,2% 

Integrais e Parciais 15 83,4% 

 

6.3.9. Tempo de Experiência Profissional em Sua Área de Atuação 
Docente 
 

O corpo docente do curso de Administração da FCJP apresenta-se com mais 

de 60% de seus componentes possuindo experiência profissional, em sua área 

de atuação docente, de mais de 2 (dois) anos, o que indica uma grande 

proximidade de nossos docentes com o mercado de trabalho possibilitando a 

ampliação do conhecimento técnico disponibilizado aos discentes do curso.    

 

6.3.10. Experiência de Magistério Superior do Corpo Docente 
 

Mais de 80% dos docentes do curso de Administração da FCJP, possuem 

experiência de magistério superior de, no mínimo, 3 anos. 

 

6.3.11. Funcionamento do Colegiado de Curso ou Equivalente 

 

O Colegiado de Curso reúne-se, no mínimo, 2 (duas) vezes por semestre, e, 

extraordinariamente, com homologação do Diretor Geral, por convocação do 

Coordenador do Curso ou por convocação de 2/3 (dois terços) de seus 

membros, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos a serem 

tratados. 
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Atribuições: 

 

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

e respectivos programas;  

Elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas 

e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas 

do Poder Público; 

Promover a avaliação do curso; 

Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante 

requerimento dos interessados; 

Elaborar os planos de ensino referentes às unidades curriculares que 

constituem cada curso, em consonância com o projeto pedagógico e 

articulando com demais docentes; 

Pronunciar-se sobre o aproveitamento de competências profissionais 

anteriormente desenvolvidas e adaptações de acadêmicos transferidos, 

diplomados ou que tenham desenvolvido competências profissionais no mundo 

do trabalho; 

Pronunciar-se sobre o aproveitamento discente extraordinário, no que se refere 

à abreviação de seu curso; 

Apreciar o plano e o Calendário Acadêmico das atividades do Curso a serem 

submetidos ao CONSUAD;  

Propor o material didático para o corpo docente ou sugerir sua aquisição; 

Zelar pela conservação e utilização dos equipamentos e recursos sob sua 

responsabilidade; 

Propor as atividades extracurriculares; 

Propor alterações no projeto do Curso quando necessário; 

Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas 

pelos demais órgãos colegiados. 

 

OBS: O Núcleo Docente Estruturante assessora o Colegiado de Curso nas 

suas ações conforme as competências do mesmo. 

 

O colegiado do Curso de Administração da Faculdade Cidade de João Pinheiro 

deverá promover sua autoavaliação, realizando o levantamento das ações 
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realizadas e seu encaminhamento, a fim de avaliar o desempenho do colegiado 

e propor futuras modificações que possam potencializar o trabalho do órgão.  

 

Esta autoavaliação ocorrerá anualmente através de questionário objetivo 

contendo questionamentos sobre a qualidade, imparcialidade, 

representatividade e velocidade na tomada de decisões encaminhadas ao 

colegiado, que terá seus resultados tabulados em gráficos e discutidos entre os 

membros do colegiado durante suas reuniões ordinárias ou extraordinárias. 

 

 

6.3.12. Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica 

 

Pelo menos 50% dos docentes do curso de Administração da FCJP têm mais 

de 7 produções nos últimos 3 anos. 

 

6.3.13. Núcleo de Apoio Psicopedagógico 
 

O NAPD tem o compromisso de auxiliar a todos os atores envolvidos no 

processo de ensino e aprendizagem da FCJP a viabilizarem um processo 
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educativo ampliado, onde o aprendiz e processo de aprendizagem sejam 

considerados de forma global. Nesse sentido, comprometido com o objetivo 

comum a todos os setores da faculdade – oferecer ensino de qualidade – o 

NAPD atua como facilitador para reflexões por parte da comunidade acadêmica 

acerca das relações psicopedagógicas e de como estas interferem no processo 

em questão.  

 

Para atingir esse compromisso, o NAPD realiza diferentes ações que se 

destinam a suprir as demandas psicopedagógicas do discente. No atendimento 

psicopedagógico ao aluno o atendimento é realizado principalmente de forma 

individual, quando este poderá verbalizar suas angústias e dificuldades 

referentes à vida acadêmica. Pressupõe-se que a partir do momento em que as 

questões subjetivas forem explicitadas e discutidas, se tornem não apenas 

menos angustiantes e menos geradoras de sofrimento, mas também sirvam 

para a experiência pessoal e autoconhecimento, culminando em atitudes e 

habilidades profissionais positivas, contribuindo para a sua formação mais 

integral e humana. 

 

Excepcionalmente o atendimento poderá ocorrer de forma grupal, a partir de 

demandas identificadas onde esta modalidade de atendimento se mostre mais 

eficaz. Isto pode ocorrer no caso de diagnóstico situacional de problemáticas 

que envolvam grupos de alunos ou no caso da identificação de problemas 

comuns a um número maior de alunos onde a estratégia de atendimento grupal 

se mostre eficaz. 

 

O aluno pode procurar o NAPD espontaneamente ou por meio de 

solicitação/encaminhamento de um docente, coordenador ou diretor que 

perceba que a proposta de trabalho do NAPD possa ser útil à formação do 

aluno. 

 

É importante ressaltar que o trabalho de intervenção do NAPD não tem por 

objetivo oferecer ao aluno um suporte psicoterapêutico, mas, antes, o de 

auxiliar o aluno no reconhecimento de suas dificuldades e ansiedades relativas 

à formação e futura prática profissional. Caso seja diagnosticado que o aluno 
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demande atendimento psicoterapêutico especializado, ele será encaminhado 

para as clínicas conveniadas especializadas neste atendimento. 

 

Por meio de ações efetivas, em conjunto com diretrizes do Projeto Pedagógico 

Institucional e da prática docente, o NAPD procura proporcionar ao aluno uma 

formação profissional mais sólida, capacitando-o não apenas ao desempenho 

profissional técnico, mas também a considerar os componentes humanos, ou 

seja, sociais e emocionais de sua formação, auxiliando-o, a partir do 

autoconhecimento e reflexão sobre seus afetos, a ter uma postura ética e 

responsável, bem como, confiante de suas potencialidades. Assim, pretende-se 

que a partir da atuação desse espaço facilitador do processo de formação seja 

possível minimizar as crises presentes no processo educativo; formar de um 

profissional com competências emocionais, técnicas e éticas; melhorar a 

prestação de serviços da universidade e, consequentemente, promover o 

reconhecimento do valor da formação promovida pela FCJP. 

 

7. Infraestrutura  
 

7.1. Condições de Acessibilidade para Pessoas com Necessidades 
Educacionais Especiais  

 

A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou 

mobilidade reduzida. 

 

A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve assegurar-

lhes a participação na comunidade com as demais pessoas, as oportunidades 

de desenvolvimento pessoal, social e profissional, bem como não restringir sua 

participação em determinados ambientes e atividades com base na deficiência.  

 

Igualmente, a condição de deficiência não deve definir a área de seu interesse 

profissional. Para a efetivação deste, a IES disponibiliza serviços e recursos de 

acessibilidade que promovam a plena participação dos estudantes.  

  

7.1.1. Necessidades Auditivas 
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Perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade de compreender 

a fala por intermédio do ouvido e que pode se manifestar como:  

 

• Surdez leve / moderada: perda auditiva até 70 decibéis, que dificulta, 

mas não impede o indivíduo de se expressar oralmente, bem como de 

perceber a voz humana, com ou sem a utilização de um aparelho auditivo;  

 

• Surdez severa / profunda: perda auditiva acima de 70 decibéis, que 

impede o indivíduo de entender, com ou sem aparelho auditivo, a voz humana, 

bem como de adquirir, naturalmente, o código da língua oral.  

 

A Faculdade Cidade de João Pinheiro disponibiliza no projeto pedagógico de 

cada curso a inclusão da disciplina de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais.  

 

A FCJP conta com uma excelente rede Wi-Fi que possibilita ao aluno com 

deficiência auditiva a utilização Pager e celulares, com possibilidade de 

recebimento e envio de mensagens escritas, que auxiliará no processo ensino-

aprendizagem.  

 

A inclusão visa não só atender ao deficiente, mas a todos os alunos, no sentido 

de introduzir na instituição uma cultura de respeito e de mudança de atitude 

perante o diferente. Isso só e possível através de um programa de ensino com 

uma filosofia comum envolvendo os coordenadores de curso, professores e 

alunos ambos compromissados com o atendimento à diferença, para que o 

processo de incluir se efetive a FCJP busca constantemente o treinamento dos 

profissionais, através de palestras, minicursos e incentivo na participação de 

projetos e eventos que abordem o tema.  

 

7.1.2. Necessidades Físicas 
 

Pode ser definida como “diferentes condições motoras que acometem as 

pessoas comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala, 

em consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, ou 

más formações congênitas ou adquiridas”. A Deficiência física é: alteração 
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completa ou parcial de um ou mais segmentos dos corpos humanos, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma 

de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 

triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação, ausência de 

membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções (BRASIL, 2004, p. 02).  

 

A Faculdade Cidade de João Pinheiro proporciona condições de acesso e 

utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.  

 

• A mesma conta com rampas de acesso a todas as salas de aulas, aos 

setores administrativos, biblioteca, laboratórios, auditórios, cantina e área de 

convivência. 

 

• Conta com sanitários devidamente adaptados em toda a instituição.  

 

• Todos os períodos que possuem alunos que apresentam algum tipo de 

deficiência física são remanejados para salas de fácil acesso.  

 

• Os laboratórios de informática e a biblioteca possuem máquinas 

adaptadas para o aluno.  

 

7.1.3. Necessidades Visuais  

 

É a redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho e após a 

melhor correção ótica. A deficiência visual pode manifestar-se como: 

 

Cegueira: perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1 no melhor olho 

após a correção, ou um campo visual não excedente a 20 graus, no maior 

meridiano do melhor olho, mesmo com o uso de lentes de correção. Sob o 

enfoque educacional, a cegueira representa a perda total ou o resíduo mínimo 

da visão que leva o indivíduo a necessitar do método Braille como meio de 
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leitura e escrita, além de outros recursos didáticos e equipamentos especiais 

para a sua educação; 

 

Visão reduzida: acuidade visual dentre 6/20 e 6/60, no melhor olho, após 

correção máxima. Sob o enfoque educacional, trata-se de resíduo visual que 

permite ao educando ler impressos a tinta, desde que empreguem recursos 

didáticos e equipamentos especiais.  

 

• A instituição disponibiliza o piso direcional indicando o caminho a ser 

percorrido e em espaços muito amplos e também o piso tátil de alerta que é 

usado para sinalizar situações que envolvem risco de segurança.  

 

• A instituição disponibiliza softwares instalados em máquinas específicas 

com fones de ouvido para atender ao aluno.  

 

• A Faculdade também disponibiliza caso necessário material didático 

impresso em tamanho diferenciado.  

 

• Caso necessário a instituição também tem à disposição do aluno um 

profissional capacitado para acompanhar o mesmo em sala de aula. 

 

7.2. Gabinetes de Trabalhos para Professores em Tempo Integral - TI  

 

A Faculdade disponibiliza gabinetes de trabalho individualizado para a 

realização das atividades dos professores com regime de contratação em 

tempo integral, que funciona em salas equipadas com armários, computador 

interligado à Internet para a utilização dos mesmos, com disponibilidade de 

rede Wireless para os docentes trabalharem nos seus notebooks, impressora, 

ar condicionado e demais materiais necessários, servindo de suporte para 

eventuais reuniões do curso, em excelentes condições de iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, conservação, privacidade e comodidade. Apresenta 

ainda o serviço de secretaria para o atendimento destes professores. 
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7.3. Espaço de Trabalho para a Coordenação do Curso  

 

O curso de Administração conta com uma sala ampla para os serviços 

acadêmicos do curso. Há ambientes propícios para a atuação da coordenação 

do curso. Este espaço encontra-se em condições adequadas de limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, privacidade, conservação e 

comodidade, possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de ordem técnico-

administrativa e acadêmica. O espaço é bem ventilado e refrigerado e há 

acesso à internet, além de estar posicionada em um local estratégico dentro do 

campus priorizando-se a proximidade entre a coordenação e os alunos do 

curso.  

 

7.4. Sala de Professores 

 

O Curso de Administração da Faculdade Cidade de João Pinheiro conta com 

uma sala ampla para os docentes, que oferece facilidades que possibilitam a 

preparação de aulas, consultas ao portal e ao sistema acadêmico. Este espaço 

encontra-se em condições excelentes de limpeza, iluminação, acústica, 

ventilação, acessibilidade, privacidade, conservação e comodidade, 

possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de ordem acadêmica. O espaço 

é bem ventilado (refrigerado), iluminado e há máquinas e acesso à internet 

através da rede de Wi-Fi, armários para a guarda dos bens pessoais com 

segurança, sofá, quadro branco, quadro de aviso, mesa do café, mês ade 

reunião além de contar com jogos para o lazer dos docentes. 

 

7.5. Salas de Aula 
 

A IES é equipada com rampas para dar melhor suporte tanto às pessoas que 

apresentam necessidades especiais quanto à locomoção em geral. O Campus 

possui salas de aulas que comportam o número de vagas ofertadas e também 

apresenta ótima iluminação artificial e natural, pintura em excelente estado de 

conservação, são bem arejadas e possuem climatização natural através de 

amplas janelas a ventiladores. Estão mobiliadas com carteiras individuais, 

mesa e cadeira para o docente, instalações elétricas para o uso de 
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equipamentos como: Tela de projeção, vídeo, DVD, TV, entre outros, sempre 

que necessários. As salas possuem quadro branco e Datashow fixos.  

 

7.6. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática 
 

A FCJP oferece aos discentes livre acesso aos equipamentos de informática, 

dispondo de um número suficiente de equipamentos, que atende às 

necessidades dos usuários para as devidas atividades. Os usuários contam 

com a ajuda de monitores nos laboratórios de informática. A IES ainda conta 

com uma rede de Wi-Fi que abrange toda a área educacional.  

 

7.7. Biblioteca 

 

7.7.1. Sistema Integrado de Biblioteca SIBI/FCJP 
 

A FCJP possui uma Biblioteca Central localizada na região central do campus. 

 

Disponibiliza aos seus usuários os acervos destas unidades, dispõem de 

recepção, salas de leitura, salas de estudo em grupo, salas de vídeo, salas de 

pesquisa informatizada, cabines de estudo individualizado e acervo com 

possibilidades de acesso físico e/ou virtual. 

 

7.7.2. Bibliografia Básica 

 

A indicação para a aquisição de acervos (bibliografia básica e complementar, 

periódicos e multimeios) atende a proposta pedagógica dos Cursos e é feita 

pela Coordenação do Curso e seu Colegiado. 

 

Para os estudantes estão disponíveis além dos livros básicos que atendem 

plenamente o conteúdo programático das disciplinas, todo o acervo das 

Bibliotecas do Sistema Integrado de Bibliotecas, denominadas setoriais. 

 

As Bibliografias Básicas são compostas por três títulos por unidade curricular, 

sendo um deles disponibilizado à comunidade acadêmica de forma virtual. O 

acervo físico é disponibilizado na proporção média de um exemplar para a faixa 
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de 10 a menos de 15 vagas, das 100 vagas anuais oferecidas, de acordo com 

previsto no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação. 

 

7.7.3. Bibliografia Complementar 
 

As Bibliografias Complementares são compostas por cinco títulos por unidade 

curricular, sendo todos ofertados na forma virtual. O acervo físico apresenta no 

mínimo 2 exemplares disponíveis de áreas afins.  

 

7.7.4. Periódicos Especializados 
 

A Biblioteca disponibiliza periódicos sob a forma virtual de livre acesso e 

assinaturas impressas com retroação de no mínimo os três últimos anos e full 

text. 

 

7.7.5. Bases de Dados Assinadas 

 

A IES conta com a assinatura da MINHA BIBLIOTECA, um consórcio firmado 

entre as principais editoras brasileiras e que oferta, com atualizações 

constantes, mais de 10.000 (dez mil) títulos que são disponibilizados aos 

acadêmicos, docentes e usuários da biblioteca através de qualquer aparelho 

eletrônico que possibilite acesso à internet. Esta assinatura visa suprir o acervo 

impresso, bem como facilitar o acesso à informação aos docentes e discentes. 

 

7.7.6. Base de Dados de Livre Acesso 
 

SCIELO 

Biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos 

científicos brasileiros. 

 

BVS 

A Biblioteca Central atua como Participante da Rede BVS, que permite acesso 

a fontes de informação na área de Saúde Pública. 

 

BDTD/IBICT 
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Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

 

LIVRE 

Periódicos de livre acesso na internet 

 

7.7.7. Informatização 

 

O acervo das Bibliotecas, composto por obras de referência, livros, folhetos, 

trabalhos de conclusão de cursos, periódicos e multimeios, nas várias áreas do 

conhecimento, é tratado tecnicamente segundo o Anglo American Cataloguing 

Rules - AACR2 e a Classificação Decimal de Universal - CDU e é sinalizado de 

modo a facilitar sua localização pelos usuários. 

 

7.7.8. Sistema LS Educação 
 

A informatização da Biblioteca utiliza o Sistema LS Educação, que contempla 

de forma integrada as principais funções de uma Biblioteca, com o objetivo de 

facilitar a gestão da informação, melhorando a rotina diária de seus usuários. 

 

Principais Módulos: 

 

Catalogação 

 

Permite catalogar de acordo com as regras do Anglo American Cataloguing 

Rules – AACR2 e da Classificação Decimal de Universal – CDU 

 

Circulação de Materiais 

 

Controla o empréstimo de qualquer tipo de documento com prazos e 

quantidades diferenciadas por categoria de usuário. 

 

Emite relatórios e estatísticas referentes ao processo de empréstimo.  

 

Empréstimo 
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Empréstimo para consulta local; 

Empréstimo domiciliar; 

Reserva local; 

Renovação online. 

 

Os padrões de utilização das Bibliotecas estão definidos no Regulamento do 

Sistema Integrado de Bibliotecas da FCJP. Disponível em: 

http://fcjp.edu.br/pdf/20150309141114biblio_regulamento.pdf 

 

7.7.9. Treinamentos 

 

A Biblioteca da FCJP oferece a seus usuários orientação quanto ao uso dos 

recursos informacionais disponíveis, normalização bibliográfica conforme ABNT 

e utilização do Sistema LS Educação para renovação de empréstimo e reserva 

on line. 

 

7.7.10. Programa de Atendimento a Alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais 
 

De acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do Ministério 

de Educação, o Sistema de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus usuários 

com necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação, 

mediante utilização de recursos diferenciados.  

 

Auditiva 

 

O atendimento aos portadores de necessidades educacionais auditivas é 

realizado por um intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS no período 

de 8h às 17h. 

 

Visual 

 

Aos portadores de necessidades educacionais visuais, as Bibliotecas 

disponibilizam o leitor de tela Orca baseado no uso intensivo de síntese de voz, 

que se destina a facilitar o acesso de deficientes visuais a microcomputadores.  
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Física 

 

As Bibliotecas têm acesso adequado, com a utilização de rampas e os espaços 

internos foram redimensionados para facilitar o deslocamento de cadeirantes. 

 

7.7.11. Serviços 
 

Aos usuários da Biblioteca são oferecidos os seguintes serviços: 

Elaboração de fichas catalográficas; 

Visitas guiadas à Biblioteca; 

Solicitação de artigos via COMUT ON-LINE (Programa de comutação 

bibliográfica on-line)/SCAD. 

Levantamento bibliográfico 

 

7.7.12. Livros da Bibliografia Básica  

 

A Biblioteca da Faculdade Cidade de João Pinheiro, cumprindo seu objetivo de 

apoio à pesquisa e suporte educacional, disponibiliza aos seus usuários um 

acervo em constante atualização e crescimento. Os livros da bibliografia básica 

são apresentados em 3 (três) ou mais por unidade curricular sendo que 1 (um) 

destes é disponibilizado através da biblioteca virtual. 

 

7.7.13. Livros da Bibliografia Complementar 

 

A bibliografia complementar proposta no projeto está em conformidade com as 

disciplinas e devidamente em consonância com as diretrizes curriculares 

atendendo as necessidades do curso inclusive propiciando a 

interdisciplinaridade dentro do curso e com outras áreas. Estes livros são 

apresentados em 5 (cinco) títulos por unidade curricular sendo todos 

disponibilizados através da biblioteca virtual. 

 

7.7.14. Periódicos Especializados, Indexados e Correntes 
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Possuímos assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, de 

forma impressa ou informatizada, abrangendo as principais áreas temáticas, 

distribuídos para o curso entre as principais áreas e a maioria deles assinados 

nos últimos três anos e, no último ano também possuímos revistas e periódicos 

específicos que passaram a fazer parte do acervo. 

 

7.8. Laboratórios Didáticos Especializados e suas Quantidades 
 

O curso de Administração da FCJP conta com 02 Laboratórios de Informática 

devidamente instalados e em funcionamento nas dependências do campus de 

funcionamento do curso.  

 

7.9. Laboratórios Didáticos Específicos 

 

Os laboratórios especializados implantados com suas respectivas normas de 

funcionamento, utilização e segurança atendem, de maneira excelente, aos 

aspectos: adequação ao currículo, acessibilidade plena, atualização de 

equipamentos e disponibilidade de insumos. 

 

No que diz respeito aos laboratórios específicos para o curso de Administração, 

destacamos: 

 

Laboratório de Informática 

 

A Instituição dispõe de dois laboratórios de informática. Com máquinas novas 

adequadas às necessidades de pesquisa dos discentes. Estes laboratórios 

ficam disponíveis para os alunos tanto no horário de aula quanto fora deste 

horário, sempre acompanhado pelos monitores. 

 

Os alunos têm ao seu dispor 02 (dois) laboratório de Informática, instalados em 

condições adequadas para o processo de ensino-aprendizagem. A IES conta 

com uma rede de Wi-Fi em todas as áreas de acesso comum ao campus.  
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Destaca-se a preocupação da IES com a acessibilidade tanto para cadeirante 

quando para portadores de deficiência visual.  

 

A manutenção dos equipamentos é de responsabilidade direta do setor de 

Tecnologia da Informação que faz a manutenção dos laboratórios de 

informática quinzenalmente. A necessidade de reparos ou aquisição é 

informada pelos monitores do laboratório, podendo ser também informada 

pelos professores que utilizam o mesmo. O setor de Tecnologia da Informação 

tem um prazo de quinze dias úteis para realizar as operações necessárias e 

atender demais solicitações. 

 

Os referidos laboratórios atendem às necessidades do curso de Administração 

e ficam disponíveis para os alunos tanto no horário de aula quanto fora deste 

horário. Além disso, a IES conta com uma rede de Wi-Fi em todas as áreas de 

acesso comum ao campus. Os laboratórios contam com climatização através 

de ar condicionado e possuem data show fixo.  

 

 

RESOLUÇÃO SOBRE O REGIMENTO DOS LABORATÓRIOS DE 

INFORMÁTICA 

 

RESOLUÇÃO - DG 0020/2014 de 08 de Maio de 2014. Dispõe Sobre 

Regimento dos Laboratórios de Informática da Faculdade Cidade de João 

Pinheiro. 

 

O Diretor Geral da Faculdade Cidade de João Pinheiro, Paulo César de Sousa, 

no uso de suas atribuições estatutárias e nos termos do artigo 8º, inciso VIII do 

Regimento interno da Faculdade, resolve:  

 

CAPITULO I 

Da Finalidade 

 

Art. 1º - O Laboratório de Informática da Faculdade Cidade de João Pinheiro é 

constituído a serviço dos alunos, professores, funcionários e comunidade local. 
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CAPÍTULO II 

Do Pessoal 

 

Art. 2º - A administração dos Laboratórios se dá através do setor de 

Tecnologia da Informação, auxiliado por assistentes contratados ou 

Estagiários;  

 

Art. 3º - O Assistente de Laboratório deverá garantir, em conjunto com o setor 

de Tecnologia da Informação, o funcionamento e execução dos serviços 

técnicos e operacionais da estrutura, e o funcionamento contínuo da sala para 

usos relacionados com educação e experiências práticas em geral; 

 

Art. 4º- O Estagiário deverá auxiliar o setor de Tecnologia da Informação e o 

assistente na manutenção e funcionamento do Laboratório.  

 

CAPITULO III 

Do Horário de Funcionamento 

 

Art. 5º - O Laboratório deverá funcionar da seguinte forma: 

I- segunda à sexta-feira das 08h00 às 22h30; 

II- sábados das 08h00 às 12h00. 

 

CAPÍTULO IV 

Estrutura Operacional – Equipamentos e Reservas 

 

Art. 6º - São oferecidos computadores contendo a infraestrutura necessária 

para utilização durante aulas práticas conforme cursos na FCJP e também para 

uso em cursos de extensão e pós-graduação. 

 

Art. 7º - A reserva dos Laboratórios, por parte dos professores, deverá ser 

realizada com no mínimo três dias de antecedência à realização da aula. No 

caso de instalação de novos softwares, esta antecedência deverá ser de sete 

dias. 
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Art. 8º - Cada disciplina terá um período máximo de antecedência para 

marcação de aulas. Esta antecedência variável visa estabelecer um critério de 

prioridade ao acesso ao laboratório, devendo, portanto, os professores das 

disciplinas priorizadas utilizarem tal recurso para garantir o uso do laboratório. 

 

Art. 9º - Só será permitida nova reserva após 8 (oito) dias corridos contados a 

partir da última reserva feita pelo professor. Tal medida visa estabelecer um 

rodízio entre os professores que utilizam os laboratórios. A reserva é realizada 

através de agendamento no setor de Tecnologia da Informação caso haja 

disponibilidade dos mesmos. 

 

Art. 10º - Será garantida aos professores uma tolerância máxima de 15 

(quinze) minutos de atraso para início das aulas práticas previamente 

agendadas. Depois de decorrido essa tolerância, o laboratório será 

considerado disponível para o uso e o agendamento será considerado como 

não utilizado. 

 

CAPÍTULO V 

Usos - Finalidades e Público Alvo 

 

Art. 11º - A utilização dos laboratórios por alunos dos cursos da Faculdade 

Cidade de João Pinheiro fora dos horários de aula limita-se às atividades 

relacionadas a práticas e exercícios dos cursos aqui oferecidos, não sendo 

permitida então a utilização para interesses particulares. Não será cobrada 

nenhuma taxa pelo uso dos computadores a nenhum aluno de qualquer curso. 

O acesso só será permitido para alunos previamente cadastrados em nossos 

sistemas e matriculados na instituição. 

 

Art. 12º - O uso por alunos em atividades não vinculadas às aulas regulares 

(usos ocasionais) deve observar os horários de funcionamento bem como no 

inicio das aulas. Os laboratórios deverão ser desocupados com 20 (vinte) 

minutos de antecedência do inicio das aulas para organização e preparação 

das atividades para os professores. 
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Art. 13º - O uso dos laboratórios por professores e pesquisadores fora dos 

horários de aula estará autorizado mediante comunicação ao setor de 

Tecnologia da Informação contendo o programa efetivo de uso por intermédio 

de formulário padrão ou e-mail. 

 

Art. 14º - A utilização dos laboratórios, por funcionários da FCJP, para fins 

estritamente administrativos, estará autorizada mediante disponibilidade de 

equipamentos e comunicação formal, por memorando impresso, ao setor de 

Tecnologia da Informação. 

 

Art. 15º - O serviço de acesso à Internet ficará autorizado e disponibilizado, 

quando relacionado a atividades de caráter eminentemente educativas e que 

tenham relação com os conteúdos programáticos dos cursos oferecidos na 

instituição. Acessos a sites pornográficos, participação em Salas de Bate-papo 

(Chat), o uso de mecanismos fraudulentos contra a estrutura (vírus, sniffers, 

entre outros) serão criteriosamente banidos e podem desencadear processos 

punitivos e/ou suspensivos junto às Coordenações de Cursos, Coordenação 

Acadêmica e Direção Geral da Instituição. 

 

Art. 16º - A utilização dos laboratórios de forma indevida e, aqui não 

destacada, será tratada pela Coordenação Acadêmica. 

 

Art. 17º - Os acessos a internet são auditados ficando a critério da instituição 

verificar quais sites o aluno acessou, caso os links acessados caracterize 

“utilização indevida”, o aluno poderá ser punido conforme Regimento da IES. 

 

Art. 18º - Todo usuário é responsável pelo seu login e senha, bem como por 

qualquer acesso, adulteração ou utilização de sua senha, portanto, login e 

senha são de uso individual e intransferível. Sob suspeita de sua senha ter sido 

descoberta por terceiros, providenciar comunicação imediata para substituição. 

Nenhuma senha é trocada ou alterada por telefone, não existe suporte 

telefônico externo. 
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Art. 19º - Cada usuário, ao término de suas atividades, deverá efetuar o log-off 

(finalizar o sistema), no intuito de evitar que seu login e senha sejam utilizados 

por pessoas não autorizadas. 

 

CAPÍTULO VI 

Das Proibições 

 

Art. 20º - É proibida a entrada nas salas laboratoriais portando qualquer tipo de 

líquidos, alimentos, cigarros, balinhas e chicletes. 

 

Art. 21º - É proibida a instalação de programas, a manipulação de qualquer 

tipo de jogos para computadores, a participação em salas de Bate-papo (chats) 

e o mau uso dos equipamentos implicarão em punições ou suspensões 

conforme determinação do Regimento Interno da IES. 

 

Art. 22º - É proibido ligar ou desligar os seguintes dispositivos: estabilizador de 

tensão, nobreak, servidores, impressoras e os aparelhos de ar condicionado, 

senão por pessoas autorizadas. 

 

Art. 23º - É proibido a todos os usuários copiar os softwares existentes nos 

laboratórios, bem como seus discos de instalação, exceto aqueles que são de 

Domínio Público, Shareware ou Demonstrativos. 

 

Art. 24º - Qualquer utilização que não conste nos itens enumerados deste 

documento será desautorizada. 

 

Art. 25º - Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo 

Regimento Interno da FCJP. 

 

Art. 26º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 27º - Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação 
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ANEXO 1 
 

CORPO DOCENTE DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO FCJP 

DOCENTE TITULAÇÃO 
REGIME DE 

TRABALHO 

ANA CLARA FONSECA DO AMARAL MESTRE INTEGRAL 

ANDRÉ AUGUSTO LOCATELLI ESPECIALISTA HORISTA 

BRÁULIO EMÍLIO MACIEL FARIA ESPECIALISTA PARCIAL 

FÁBIO JOSÉ DA SILVA ESPECIALISTA HORISTA 

FÁBIO MARTINS DE OLIVEIRA ESPECIALISTA PARCIAL 

FERNANDO AMARAL RODRIGUES ESPECIALISTA INTEGRAL 

HUGO CHRISTIANO SOARES MELO DOUTOR PARCIAL 

MARIA CÉLIA DA SILVA GONÇALVES DOUTORA PARCIAL 

MARIA DE LOURDES DE A. FERREIRA MESTRE PARCIAL 

NEISE MARIA VERÇOSA MESTRE PARCIAL 

NELSON RUELA DE LIMA ESPECIALISTA PARCIAL 

RENATA SUZELLI DE S. GONÇALVES ESPECIALISTA PARCIAL 

SAULO GONÇALVES PEREIRA DOUTOR PARCIAL 

THALES FRANCO DA SILVA VIDA ESPECIALISTA HORISTA 

UNILSON GOMES SOARES ESPECIALISTA PARCIAL 

VANDEIR JOSÉ DA SILVA MESTRE PARCIAL 

VASTI MENDES DA SILVA ROCHA MESTRE PARCIAL 

WILLYDER LEANDRO ROCHA PERES MESTRE INTEGRAL 
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ANEXO 2 
MATRIZ CURRICULAR 

ADMINISTRAÇÃO 

1º Período 

Unidades Curriculares CH 

Teoria Geral da Administração 80 

Empreendedorismo 80 

Contabilidade I 80 

Matemática 80 

Direito Empresarial 80 

Subtotal 400 

 

2 º Período 

Unidades Curriculares CH 

Contabilidade II 80 

Direito Trabalhista 80 

Interpretação de Texto 40 

Metodologia Científica e da Pesquisa 40 

Estatística 80 

Economia 80 

Subtotal 400 

 

3º Período 

Unidades Curriculares CH 

Contabilidade III  80 

Psicologia do Trabalho 80 

Matemática Financeira I 80 

Cultura Afrobrasileira e Indígena 40 

Mercado de Capitais 40 

Departamento Pessoal 80 

Subtotal  400 

 

4º Período 
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Unidades Curriculares CH 

Gestão do Agronegócio 80 

Matemática Financeira II 80 

Direitos Humanos 40 

Sistemas de Informações 40 

Contabilidade IV 80 

Direito Tributário 80 

Subtotal 400 

 

5º Período 

Unidades Curriculares CH 

Administração Financeira I 80 

Administração da Produção I 80 

Gestão de Pessoas 80 

Logística 80 

Administração Mercadológica I 80 

Subtotal 400 

 

6º Período 

Unidades Curriculares CH 

Administração Financeira II 80 

Administração Mercadológica II 80 

Administração da Produção II 80 

Gestão da Qualidade 80 

Planejamento Estratégico 80 

Estágio Supervisionado I 200 

Subtotal 600 

 

7º Período 

Unidades Curriculares CH 

Formação de Preço 80 

Planejamento Orçamentário 80 

Plano de Negócios I 80 
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Trabalho de Conclusão de Curso – TCC I  80 

Educação Ambiental 80 

Estágio Supervisionado II 200 

Subtotal 600 

 

8º Período 

Unidades Curriculares CH 

Plano de Negócios II 80 

Trabalho de Conclusão de Curso II - TCC II  80 

Cooperativismo 80 

Optativa 80 

Gestão da Inovação 80 

Subtotal 400 

  

Estágio Supervisionado 400 horas 

Atividades Complementares 200 horas 

Carga Horária Total 3.800 horas 

Carga Horária Total Horas/Aula 60 Minutos 3.266 horas 

 

Disciplinas Optativas CH 

LIBRAS 80 

Gestão do Varejo 80 

Iniciação Científica 80 

 

Matriz curricular em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Resolução do Curso de Administração 04/2005. 

Carga horária prática do Estágio Supervisionado – 400h/a 

Atividades Complementares – 200 h/a  
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ANEXO 3 

EMENTÁRIO BIBLIOGRAFIAS ADMINISTRAÇÃO 

 

1º PERÍODO 

 

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO  

 

Ementa: Teorias clássicas da administração: Administração Científica, Teoria 

Clássica, Teoria da Burocracia. Teorias Humanísticas da Administração: Escola 

das Relações Humanas, Escola Comportamentalista e Teoria Estruturalista. 

Teorias Modernas de Administração: Teoria de Sistemas, Teoria da 

Contingência, Desenvolvimento Organizacional e Administração por Objetivos. 

Teoria Neoclássica e Perspectivas contemporâneas da Administração.  

Contexto Brasileiro; Tendências. 

 

Bibliografia Básica: 

MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração: da revolução urbana à 

revolução digital. 7. ed.  São Paulo:  Grupo GEN, 2012.   

MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração. São Leopoldo: Atlas, 

2008. [Minha Biblioteca] 

CHIAVENATO, I. Introdução á teoria geral da administração. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2003. 

 

Bibliografia Complementar:   

BERNANDES, C. Teoria Geral da Administração: gerenciando empresas 

brasileiras. São Paulo: Saraiva, 2014. [Minha Biblioteca] 

CLEGG, S.; KORNBERGER, M.; PITSIS, T. Administração e organizações: 

uma introdução à teoria e à prática. Porto Alegre: Bookman, 2014. [Minha 

Biblioteca] 

ARAUJO, L. C. G. de. Teoria Geral da Administração: aplicação e 

resultados nas empresas brasileiras. São Paulo: Atlas, 2014. [Minha 

Biblioteca] 

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. São Paulo: Grupo GEN, 

2012. [Minha Biblioteca] 
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LACOMBE, F. Teoria geral da administração. São Paulo: Saraiva, 2009. [Minha 

Biblioteca] 

 

EMPREENDEDORISMO  

 

Ementa: Conceitos. Mudanças nas relações de trabalho. Características 

empreendedoras. A motivação na busca de oportunidades. Empreendedorismo 

no Brasil. O funcionamento de um negócio. Introdução ao Plano de Negócios. 

 

Bibliografia Básica: 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Empreendedorismo: vocação, 

capacitação e atuação direcionadas para o plano de negócios. São Paulo : 

Atlas, 2014. [Minha Biblioteca] 

DORNELAS, J.; BIM, A.; FREITAS, G.; USHIKUBO, R. Plano de Negócios 

com o Modelo Canvas: Guia Prático de Avaliação de Ideias de Negócio a 

Partir de Exemplos.  Rio de Janeiro: LTC, 2015[Minha Biblioteca] 

MAXIMIANO, A. C. A. Administração para empreendedores. 2. ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.   

 

Bibliografia Complementar:  

AVENI, A. Empreendedorismo contemporâneo: teorias e tipologias. São 

Paulo: Atlas, 2014. [Minha Biblioteca] 

BESSANT, J; TIDD, J. Inovação e empreendedorismo: administração. Porto 

Alegre: Bookman, 2009. [Minha Biblioteca] 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo na Prática: Mitos e Verdades do 

Empreendedor de Sucesso. Rio de Janeiro: LTC, 2015. [Minha Biblioteca] 

HASHIMOTO, M.; BORGES, C. Empreendedorismo: Plano de negócios em 

40 lições. São Paulo: Saraiva, 2014. [Minha Biblioteca] 

PATRÍCIO, P.; CANDIDO, C. R. (orgs.). Empreendedorismo: Uma 

Perspectiva Multidisciplinar. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. [Minha 

Biblioteca] 

 

CONTABILIDADE I  
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Ementa: Noções Básicas de Contabilidade, estudo do patrimônio, estudo das 

variações patrimoniais, elenco de contas, Introdução ao estudo dos princípios 

fundamentais de contabilidade, introdução a estrutura conceitual básica, 

Procedimentos Básicos de escrituração, operações mercantis. 

 

Bibliografia Básica 

MARION, J. C. Contabilidade básica. São Paulo: São Paulo: Grupo GEN, 

2013.  [Minha Biblioteca] 

LEONE, G. S. G. Curso de contabilidade de custos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2000.  

RIBEIRO, O. M. Contabilidade Básica.  3. ed. São Paulo: Saraiva. 2003.  

 

Bibliografia Complementar 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de contabilidade básica: contabilidade 

introdutória e intermediária.  10. ed.São Paulo: Atlas, 2017. [Minha Biblioteca] 

OLIVEIRA, E. Contabilidade Digital. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. [Minha 

Biblioteca] 

QUINTANA, A. C. Contabilidade Básica: com Exercícios Práticos de 

Acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade do CFC.São Paulo: 

Grupo GEN, 2014. [Minha Biblioteca] 

RIBEIRO, O. M. Contabilidade geral fácil. São Paulo: Saraiva, 2013.  [Minha 

Biblioteca] 

VICECONTI, P. Contabilidade Básica, 16. ed. São Paulo: Saraiva.2013. 

[Minha Biblioteca] 

 

MATEMÁTICA  

 

Ementa: Funções. Equações de oferta e demanda. Funções de custo, receita e 

lucro, limites e continuidade. Derivadas. Aplicações de derivadas (funções 

custo marginal, receita marginal e lucro marginal) Integrais indefinidas e 

definidas. Aplicações de Integral à Administração. 

 

Bibliografia Básica: 
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LEITE, A. Aplicações da Matemática: Administração, Economia e Ciências 

Contábeis. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.   [Minha Biblioteca] 

GOLDSTEIN, L. L; LAY, D. C; SCHNEIDER, D. L. Matemática Aplicada: 

economia, administração e contabilidade. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2006.  

ASSAF NETO, A. Matemática financeira e suas aplicações. 8. ed. São 

Paulo: Atlas, 2003.  

 

Bibliografia Complementar: 

BRUNI, A. L.; FAMÁ, R. A matemática das finanças (v. 1) 3. ed. São Paulo: 

Grupo GEN, 2008. [Minha Biblioteca] 

BRUNI, A. L.; FAMÁ, R. As decisões de investimentos (v. 2) 3. ed. São 

Paulo: Grupo GEN, 2012. [Minha Biblioteca] 

MUROLO, A. C. Matemática aplicada: administração, economia, e 

contabilidade. 2. ed. SÃO PAULO: Cengage Learning, 2012. [Minha 

Biblioteca] 

HAZZAN, S.; BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Cálculo: função de uma e 

várias variáveis. São Paulo: Saraiva, 2010. [Minha Biblioteca] 

TOSI, A. J. Matemática Financeira com Utilização do Excel 2000: Aplicável 

Também Às Versões 5.0, 7.0, 97, 2002 e 2003. São Paulo: Grupo GEN, 2008. 

[Minha Biblioteca] 

 

DIREITO EMPRESARIAL 

 

Ementa: O Código Civil de 2002 e o novo Direito Empresarial. Conceito 

econômico de empresa. O empresário individual, Regime empresarial O 

estabelecimento empresarial e o exercício da empresa. Das sociedades 

empresárias e sua atual normatização. O tamanho da empresa e o tratamento 

diferenciado. A empresa individual de responsabilidade limitada e a sociedade 

limitada. A falência e a extinção da empresa. O exercício da atividade 

econômica e a proteção aos direitos do consumidor. 

 

Bibliografia Básica:  
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MAMEDE, G. Manual de Direito Empresarial.  9. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

[Minha Biblioteca]  

_____. Direito empresarial brasileiro: direito societário: sociedades simples e 

empresariais – v.2. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2012. [Minha Biblioteca]  

Venosa, Sílvio de Salvo. Direito empresarial  8. ed.   São Paulo: Atlas, 2018. 

[Minha Biblioteca] 

  

Bibliografia Complementar:  

NEGRÃO, R.Manual de Direito Empresarial. São Paulo: Saraiva, 2017. 

[Minha Biblioteca] 

GUSMÃO, M. Lições de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

[Minha Biblioteca] 

TOMAZETTE, M. Curso de Direito Empresarial - Vol. 1: Teoria Geral e 

Direito Societário. 7. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2016. [Minha Biblioteca] 

_____. Curso de Direito Empresarial- Vol. 2: Títulos de Crédito. 7. ed. Rio 

de Janeiro: Atlas, 2016. [Minha Biblioteca] 

_____. Curso de Direito Empresarial- Vol. 3: Falência e Recuperação de 

Empresas.4.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2016. [Minha Biblioteca] 

 

2º PERÍODO 

 

CONTABILIDADE II 

 

Ementa: Noções Básicas de Contabilidade, estudo do patrimônio, estudo das 

variações patrimoniais, elenco de contas, Introdução ao estudo dos princípios 

fundamentais de contabilidade, introdução a estrutura conceitual básica, 

Procedimentos Básicos de escrituração, operações mercantis. Legislação 

sobre e Livros contábeis; Legislação básica, espécie, utilização, classificação, 

formalidades, registros, documentação de apoio ao registro. Métodos de 

escrituração. Escrituração contábil. Lançamento no diário: elementos 

essenciais; fórmulas. Acerto de erros no diário: estorno, complementação e 

transferência, acerto no histórico. Livro razão: registro, acertos. Balancete de 

verificação. Formas jurídicas das empresas; Depreciação; provisões. 
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Bibliografia Básica 

MARION, J. C. Contabilidade básica. São Paulo: São Paulo: Grupo GEN, 

2013.  [Minha Biblioteca] 

LEONE, G. S. G. Curso de contabilidade de custos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2000.  

RIBEIRO, O. M. Contabilidade Básica.  3. ed. São Paulo: Saraiva. 2003.  

 

Bibliografia Complementar  

PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de contabilidade básica: contabilidade 

introdutória e intermediária.  10. ed. São Paulo: Atlas, 2017. [Minha Biblioteca] 

OLIVEIRA, E. Contabilidade Digital. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. [Minha 

Biblioteca] 

QUINTANA, A. C. Contabilidade Básica: com Exercícios Práticos de 

Acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade do CFC. São Paulo: 

Grupo GEN, 2014. [Minha Biblioteca] 

RIBEIRO, O. M. Contabilidade geral fácil. São Paulo: Saraiva, 2013. [Minha 

Biblioteca]  

VICECONTI, P. Contabilidade Básica, 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

[Minha Biblioteca] 

 

DIREITO TRABALHISTA 

 

Ementa: Empregador; Empregado; Normas Gerais de Tutela do Trabalho; 

Normas Especiais de Tutela do Trabalho; Contrato Individual de Trabalho; 

Associação Sindical e Convenção Coletiva do Trabalho; Justiça do Trabalho; 

Previdência e Assistência Social; Legislação Complementar. Panorama atual 

da Legislação Trabalhista e a flexibilização dos direitos do trabalhador. Direito 

Coletivo do Trabalho e Negociações Coletivas. 

 

Bibliografia Básica: 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 30. ed.São Paulo: Atlas 2014.   

MACHADO, A. C. da C. (org.); ZAINAGHI, D. S. (coord.) CLT Interpretada: 

Artigo por Artigo, Parágrafo por Parágrafo.  São Paulo: Manole. 2015 

[Minha Biblioteca] 
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DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 13.ed. São 

Paulo: LTr, 2014.   

 

Bibliografia Complementar:  

AGUIAR, A. C. Negociação Coletiva de Trabalho. São Paulo: Saraiva. 2010. 

[Minha Biblioteca] 

SILVA, M.L.; REZENDE, M.E.T. Rotinas Trabalhistas - Legislação e Práticas 

para Gestão de Pessoas. 2.ed. São Paulo: Érica, 2016. [Minha Biblioteca] 

CISNEIROS, Gustavo. Manual de Prática Trabalhista. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: MÉTODO, 2016. [Minha Biblioteca] 

CASSAR, V.B. Equipe Método (Org.). CLT Organizada: consolidação das 

leis do trabalho. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018. 

[Minha Biblioteca] 

NASCIMENTO, A.M. Curso de direito do Trabalho - História e Teoria, 29ª 

edição. São Paulo: Saraiva, 2014. [Minha Biblioteca] 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO  

Ementa  

 

Bibliografia Básica: 

MASIP, V. Fundamentos lógicos da interpretação de textos e da 

argumentação. Rio de Janeiro: LTC, 2015.  [Minha Biblioteca] 

FÁVERO, L. L. Coesão e coerência textual. São Paulo: Ática, 2000. 

CEGALLA, D. P. Novíssima gramática da língua portuguesa. 48.ed. São 

Paulo: Cia Editora Nacional, 2008. 

 

Bibliografia Complementar:  

ALVES, Adriano. Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de textos. 

Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: Método, 2014. [Minha Biblioteca]  

AIUB, T. Português: Práticas de Leitura e Escrita - Série Tekne. Porto Alegre: 

Penso, 2015. [Minha Biblioteca]  

ALMEIDA, A. F. A., ALMEIDA, V. S. Português básico: gramática, redação, 

texto. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. [Minha Biblioteca] 

MOYSÉS, Carlos Alberto Língua portuguesa: atividades de leitura e produção 



 
Projeto Pedagógico Administração - FCJP 

106 

 

de textos. 4. ed.   São Paulo : Saraiva, 2016. [Minha Biblioteca] 

AZEREDO, J. Fundamentos de Gramática do Português. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2010. [Minha Biblioteca]  

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA E DA PESQUISA 

 

Ementa: Fundamentos da Metodologia Científica. A ciência e a produção do 

conhecimento científico. Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. 

Métodos e técnicas de pesquisa. O pré-projeto e o Projeto de pesquisa. A 

comunicação científica; avaliação de projetos; CEP (comitê de ética em 

pesquisa); O Experimento. A Comunicação Científica. A organização do texto 

científico (normas ABNT). 

 

Bibliografia Básica: 

DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2009.  

ECO, U. Como se faz uma tese. 22. ed. São Paulo: Persperctiva, 2009.  

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Grupo GEN, 

2012. [Minha Biblioteca] 

 

Bibliografia Complementar:  

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia Científica. 6. ed. São 

Paulo: Grupo GEN, 2011. [Minha Biblioteca] 

MICHEL, M. H. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. São 

Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca] 

WALLIMAN, N. Métodos de Pesquisa. São Paulo: Saraiva, 2014. [Minha 

Biblioteca] 

FARIAS FILHO, Milton Cordeiro; ARRUDA FILHO, E.J.M. Planejamento da 

pesquisa científica 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. [Minha Biblioteca]  

ROESCH, S. M. A. Projetos de Estágio e de Pesquisa em Administração. 

São Paulo: Atlas, 2007. [Minha Biblioteca] 

 

ESTATÍSTICA  
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Ementa: Apresentação de Dados em Gráficos e Tabelas; Medidas de 

Tendência Central; Medidas de Dispersão para dados simples; Distribuição de 

Frequências; Medidas de Posição em Distribuição de Frequências; 

Probabilidade. 

 

Bibliografia Básica: 

FONSECA, J. S. D.; MARTINS, G. de A. Curso de Estatística. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2008.  

BUSSAB, Wilton de O. (org.). Estatística Básica São Paulo: Saraiva, 2008. 

SPIEGEL, M. R. et al. Probabilidade e Estatística. 3. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2009. [Minha Biblioteca] 

 

Bibliografia Complementar:  

CLARK, J.; DOWNING, D. Estatística Aplicada. Série Essencial. 3.ed. São 

Paulo: Saraiva. 2010. [Minha Biblioteca] 

MOORE, D. S.; NOTZ, W. I.; FLIGNER, M. A. A Estatística Básica e sua 

Prática. 6. ed. São Paulo: LTC, 2014. [Minha Biblioteca] 

DOANE, D. P.; SEWARD, L. E. Estatística aplicada à administração e à 

economia. São Paulo: McGraw Hill Brasil, 2008. [Minha Biblioteca] 

FONSECA, J. S. da; MARTINS, G. de A. Curso de estatística.  São Paulo: 

Grupo GEN. 2012. [Minha Biblioteca] 

TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística: Atualização da Tecnologia. 11. ed. 

São Paulo: LTC, 2013. [Minha Biblioteca] 

 

ECONOMIA  

 

Ementa: Oferta: conceito e fatores determinantes. Mecanismos de mercado. 

Dimensão de mercado: Tipos de Mercados Existentes; Definição da Dimensão 

de Mercado. Objetivo da Firma. Teoria da Produção. Teoria de Custo. Relação 

entre as Funções Produção e Custo. Inflação. A Formação da Demanda. 

Mudando Comportamento do Consumidor. Elasticidades. Decisão de consumo. 

Formação Econômica do Brasil: da colônia ao BRICX. Macroeconomia. Blocos 

Econômicos. Globalização. 
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Bibliografia Básica: 

DORNBUSCH, R. et al. Macroeconomia. 5. ed. São Paulo: Pearson, 1991. 

[Minha Biblioteca] 

HALL, Robert E. Microeconomia: Teoria e aplicações São Paulo. Pioneira 

Thomson, 2003. 

FROYEN, Richard T. Macroeconomia São Paulo: Saraiva, 2003.  

 

Bibliografia Complementar:  

VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de; GARCIA, Manoel E. 

Fundamentos de economia. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. [Minha 

Biblioteca] 

GREMAUD, Amaury Patrick  et al. Introdução à Economia.  São Paulo: Atals, 

2007. [Minha Biblioteca] 

SOUZA, N. A. de. Economia Internacional Contemporânea: Da Depressão 

de 1929 ao Colapso Financeiro de 2008. São Paulo: Grupo GEN. 2009. 

[Minha Biblioteca]  

RIANI, F. Economia do Setor Público uma Abordagem Introdutória.5.ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2009. [Minha Biblioteca]  

CARMO, Edgar Cândido do; MARIANO, Jefferson (orgs). Economia 

Internacional. 3.ed.São Paulo: Saraiva, 2016.  [Minha Biblioteca] 

 

3º PERÍODO 

 

CONTABILIDADE III 

 

Ementa: Estrutura de Capital da empresa; reorganização societária; Provisões 

e outras transações societárias; Ajuste a Valor Presente, Valor Justo; Redução 

ao valor recuperável dos ativos; Ativos e passivos Contingentes; Insubstanciais 

e Superveniências; Ganhos e Perdas e Capital; Dividendos Obrigatórios e 

Juros sobre capital próprio. 

 

Bibliografia Básica 

MARION, J. C. Contabilidade básica. São Paulo: São Paulo: Grupo GEN, 

2013.  [Minha Biblioteca] 
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LEONE, G. S. G. Curso de contabilidade de custos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2000.  

RIBEIRO, O. M. Contabilidade Básica.  3. ed. São Paulo: Saraiva. 2003.  

 

Bibliografia Complementar  

PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de contabilidade básica: contabilidade 

introdutória e intermediária.  10. ed.São Paulo: Atlas, 2017. [Minha Biblioteca] 

OLIVEIRA, E. Contabilidade Digital. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. [Minha 

Biblioteca] 

QUINTANA, A. C. Contabilidade Básica: com Exercícios Práticos de 

Acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade do CFC.São Paulo: 

Grupo GEN, 2014. [Minha Biblioteca] 

RIBEIRO, O. M. Contabilidade geral fácil. São Paulo: Saraiva, 2013. [Minha 

Biblioteca]   

VICECONTI, P. Contabilidade Básica, 16. ed. São Paulo: Saraiva.2013. 

[Minha Biblioteca] 

 

PSICOLOGIA DO TRABALHO  

 

Ementa: Aborda o ser humano em sua subjetividade, em suas relações com – 

as pessoas, as instituições e a sociedade focadas nas teorias e tendências no 

mundo do trabalho e a saúde psíquica. O poder, controle, participação e 

liderança nas organizações; motivação, satisfação e envolvimento no trabalho; 

comunicação nas organizações: desafios, problemas e perspectivas; grupos 

nas organizações: abordagens teóricas, modelos de intervenção, dinâmica de 

grupo, equipes de trabalho; clima, mudanças e cultura organizacional;     

organização     e     responsabilidade     social;     questões     éticas     e     

problemas contemporâneos da vida nas organizações. 

 

Bibliografia Básica: 

FIORELLI, José Osnir. Psicologia para administradores integrando teoria e 

prática. São Paulo: Atlas, 2004.   

COLELLA, Adrienne; HITT, Michael A.; MILLER, C. Chet Comportamento 

Organizacional abordagem estratégica. LTC, Rio de Janeiro, 2013. 
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ZANELLI, J. C.; BORGES-ANDRADE, J. E.; BASTOS, A. V. B. Psicologia, 

Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: AMGH, 2014. [Minha 

Biblioteca] 

 

Bibliografia Complementar:  

FRANÇA, A. C. L. Qualidade de vida no trabalho – QVT: conceitos e 

práticas nas empresas da sociedade pós-industrial. São Paulo: Grupo 

GEN, 2012. [Minha Biblioteca] 

BANOV, M. R. Psicologia no Gerenciamento de Pessoas. São Paulo: Atlas, 

2015. [Minha Biblioteca] 

BORGES, L. de O.; MOURÃO, L. O Trabalho e as Organizações: Atuações a 

partir da Psicologia. Porto Alegre: ArtMed, 2015. [Minha Biblioteca] 

BERGAMINI, C. W. Psicologia Aplicada à Administração de Empresas: 

Psicologia do Comportamento Organizacional. São Paulo: Grupo GEN, 

2015. [Minha Biblioteca] 

ZANELLI, J. C. Estresse nas organizações de trabalho: Compreensão e 

intervenção baseadas em evidências. Porto Alegre: ArtMed, 2011. [Minha 

Biblioteca] 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA I  

 

Ementa: Conceitos Fundamentais; Juros Simples; Juros Compostos 

Descontos; Inflação, Coeficientes de Financiamento. 

 

Bibliografia Básica: 

ASSAF NETO, A. Matemática Financeira e Suas Aplicações. 12. ed. São 

Paulo: Atlas, 2012.  

VERAS, L. L. Matemática financeira uso de calculadoras financeiras, 

aplicações ao mercado financeiro, introdução à engenharia econômica, 

300 exercícios resolvidos e propostos com respostas. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2001. 260p.  [Minha Biblioteca] 

HAZZAN, S.; POMPEO, J. N. Matemática financeira. São Paulo: Saraiva, 

2014. [Minha Biblioteca] 
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Bibliografia Complementar: 

AZEVEDO, Gustavo Henrique W. de. Matemática financeira: princípios e 

aplicações. São Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca] 

CAMARGOS, M. A. de. Matemática financeira: Aplicada a Produtos 

Financeiros e à Análise de Investimentos. São Paulo: Saraiva, 2013. [Minha 

Biblioteca] 

OLIVEIRA, G. F.  Matemática Financeira Descomplicada: para os Cursos 

de Economia, Administração e Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2013. 

[Minha Biblioteca] 

VIEIRA SOBRINHO, J. D. Manual de aplicações financeiras HP-12C: 

tradicional, platinum, prestigie. 3.ed. São Paulo: Grupo GEN, 2013. [Minha 

Biblioteca] 

DAL ZOT, W. D.; CASTRO, M. L. de. Matemática Financeira: Fundamentos 

e Aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2015. [Minha Biblioteca] 

 

CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA 

 

Ementa: Reflexões sobre os aspetos caracterizadores da formação cultural 

brasileira: história e memória dos povos afro-brasileiros e indígenas. As 

diversidades culturais delineadas através das singularidades nas línguas, nas 

religiões, nos símbolos, nas artes e nas literaturas. O legado dos povos 

Quilombolas e Guarani. 

 

Bibliografia Básica: 

GOMES, N. L.; ABRAMOWICZ, A. Educação e raça: Perspectivas políticas, 

pedagógicas e estéticas. São Paulo: Autêntica, 2010.    [Minha Biblioteca] 

KABENGELE, Munanga. Origens africanas do Brasil contemporâneo: 

histórias, línguas, cultura e civilizações. São Paulo: Global, 2009.  

MELATTI, J.C. Índios do Brasil. 9.ed. São Paulo: EdUsp, 2014.  

 

Bibliografia Complementar:  

GOMES, F. Negros e política, (1888-1937). São Paulo: Zahar, 2005.  [Minha 

Biblioteca] 
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MARCONI, M. de A.; PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia: uma introdução. 

São Paulo: Grupo GEN, 2012. [Minha Biblioteca] 

FISCHER, M. Futuros antropológicos: Redefinindo a cultura na era 

tecnológica. São Paulo: Zahar, 2011. [Minha Biblioteca] 

ELIAS, N. O Processo Civilizador 1: Uma História dos Costumes. São 

Paulo: Zahar, 1990. [Minha Biblioteca] 

ELIAS, N. O Processo Civilizador 2: Formação do Estado e Civilização. 

São Paulo: Zahar, 1993. [Minha Biblioteca] 

 

MERCADO DE CAPITAIS  

 

Ementa: Conceitos básicos do mercado financeiro, Moeda; Políticas 

Econômicas do Governo; Sistema Financeiro Nacional; Mercados Financeiros, 

Mercados de Câmbio; Produtos Financeiros; Mercado primário e Secundário de 

Ações. 

 

Bibliografia Básica: 

OLIVEIRA, V.I.; PINHEIRO, J.L.(orgs) Gestão de riscos no mercado 

financeiro São Paulo: Saraiva Educação, 2018. [Minha Biblioteca] 

PINHEIRO, J. L. Mercado de capitais: fundamentos e técnicas. 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. [Minha Biblioteca] 

VERAS, L. L. Matemática financeira: uso de calculadoras financeiras, 

aplicações ao mercado financeiro, introdução à engenharia econômica, 

300 exercícios resolvidos e propostos com respostas. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2001. 260p.  [Minha Biblioteca] 

 

Bibliografia Complementar:  

ALMEIDA, J. R. N. de. Economia Monetária: Uma Abordagem Brasileira. 

São Paulo: Grupo GEN, 2009. [Minha Biblioteca] 

BITENCOURT, C. R. Crimes contra o sistema financeiro nacional e contra 

o mercado de capitais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. [Minha Biblioteca] 

FERREIRA, R. G. Matemática Financeira Aplicada: Mercado de Capitais, 

Análise de Investimentos, Finanças Pessoais e Tesouro Direto, 8ª edição 

São Paulo: Atlas, 2014. [Minha Biblioteca] 
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VASCONCELOS, M. A. S. de. Economia - Micro e Macro. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2011. [Minha Biblioteca] 

SANTOS, A.P.; OSÓRIO, F.M.; WELLISCH, J.S.M. Série EDB - Mercado de 

capitais. São Paulo: Saraiva, 2012. [Minha Biblioteca] 

 

DEPARTAMENTO PESSOAL 

 

Ementa: Habilitação para compreensão e tratamento dos processos de 

departamento de pessoal das empresas e apoio à gestão na área. Conhecer e 

praticar as rotinas do departamento.  

 

Bibliografia Básica: 

FIDELIS, G. J. Gestão de Pessoas: Rotinas Trabalhistas e Dinâmicas do 

Departamento de Pessoal. São Paulo: Érica, 2016. [Minha Biblioteca] 

DUTRA, J. S. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e 

perspectivas. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2016. [Minha Biblioteca] 

CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.   

 

Bibliografia Complementar:  

CARREIRA, D. Organização, Sistemas e Métodos: Ferramentas para 

racionalizar as rotinas de trabalho e a estrutura organizacional da 

empresa. São Paulo: Saraiva, 2009. [Minha Biblioteca] 

*GARCIA, R. G. Manual de rotinas trabalhistas: problemas práticos na 

atuação diária.10.ed. São Paulo: Atlas, 2018. [Minha Biblioteca] 

MACHADO, A. C. da C. (org.); ZAINAGHI, D. S. (coord.) CLT Interpretada: 

Artigo por Artigo, Parágrafo por Parágrafo.  São Paulo: Manole, 2015. 

[Minha Biblioteca] 

*SILVA, M.L.; REZENDE, M.E.T. Rotinas Trabalhistas - Legislação e Práticas 

para Gestão de Pessoas. 2.ed. São Paulo: Érica, 2016. [Minha Biblioteca] 

MANOLE EDITORIA JURÍDICA (org). CLT: Consolidação das Leis do 

Trabalho: Decreto-lei n. 5.452, de 1o de maio de 1943.  4. ed. Barueri : Manole, 

2019. [Minha Biblioteca] 
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4º PERÍODO 

 

GESTÃO DE AGRONEGÓCIO  

 

Ementa: Especificidades da produção agropecuária; Da agropecuária ao 

Agronegócio; Agronegócio no Brasil e no mundo; Conceitos relativos a 

Agronegócio; Visão sistêmica do Agronegócio; As cadeias e sistemas 

agroindustriais (SAG’s); APL – Arranjo Produtivo Local; Insumos (cadeias de 

suprimentos); Cadeias Produtivas no Agronegócio; Canais de distribuição; 

Transporte e Logística em Sistemas Agroindustriais; Integração vertical; Crédito 

rural; Fundamentos dos Mercados Futuros. 

 

Bibliografia Básica: 

ARAÚJO, M. J. Fundamentos de agronegócios. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2013.  

TEJON, J.L.; XAVIER, C. Marketing e agronegócio: a nova gestão, diálogo 

com a sociedade. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.  

RIZZARDO, Arnaldo. Direito do agronegócio. 4. ed. São Paulo: Forense, 

2018. [Minha Biblioteca] 

 

Bibliografia Complementar: 

MARINO, M.K.; NEVES, M.F. (orgs.) A revenda competitiva no agronegócio: 

como melhorar sua rentabilidade. São Paulo: Grupo GEN, 2008. [Minha 

Biblioteca] 

ZUIN, Luis Fernando Soares; QUEIROZ, Timóteo Ramos (orgs). 

Agronegócios: Gestão, Inovação e Sustentabilidade. São Paulo: Saraiva, 

2015. [Minha Biblioteca] 

ZYLBERSZTAJN, Decio; NEVES, Marcos Fava; CALEMAN, Silvia M. de 

Queiroz (orgs). Gestão de sistemas de agronegócios. São Paulo: Atlas, 

2015. [Minha Biblioteca] 

CAIXETA-FILHO, José Vicente; GAMEIRO, Augusto Hauber (orgs).Transporte 

e logística em sistemas agroindustriais. SãoPaulo : Atlas, 2001. [Minha 

Biblioteca] 
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REZENDE, Amaury José et al. Contabilidade financeira no 

agronegócio. São Paulo: Atlas, 2017. Organização Sílvio Hiroshi Nakao. 

[Minha Biblioteca] 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA II  

 

Ementa: Sistemas de Amortização de Empréstimos, Análise de Investimentos 

e reposição de ativos, Matemática Financeira e Avaliação de Ações, 

Matemática Financeira e produtos financeiros. 

 

Bibliografia Básica: 

ASSAF NETO, A. Matemática Financeira e Suas Aplicações. 12. ed. São 

Paulo: Atlas, 2012.  

VERAS, L. L. Matemática financeira uso de calculadoras financeiras, 

aplicações ao mercado financeiro, introdução à engenharia econômica, 

300 exercícios resolvidos e propostos com respostas. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2001. 260p.  [Minha Biblioteca] 

HAZZAN, S.; POMPEO, J. N. Matemática financeira. São Paulo: Saraiva, 

2014. [Minha Biblioteca] 

 

Bibliografia Complementar: 

AZEVEDO, Gustavo Henrique W. de. Matemática financeira: princípios e 

aplicações. São Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca] 

CAMARGOS, M. A. de. Matemática financeira: Aplicada a Produtos 

Financeiros e à Análise de Investimentos. São Paulo: Saraiva, 2013. [Minha 

Biblioteca] 

OLIVEIRA, G.F. Matemática Financeira Descomplicada: para os Cursos de 

Economia, Administração e Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2013. [Minha 

Biblioteca] 

VIEIRA SOBRINHO, J. D.Manual de aplicações financeiras HP-12C: 

tradicional, platinum, prestige, 3ª edição. São Paulo: Grupo GEN, 2013. 

[Minha Biblioteca] 

DAL ZOT, W. D.; CASTRO, M. L. de. Matemática Financeira:Fundamentos e 

Aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2015. [Minha Biblioteca] 
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DIREITOS HUMANOS 

 

Ementa: Sociedade internacional. Direitos humanos. Proteção internacional 

dos direitos humanos. Os tribunais internacionais.  

 

Bibliografia Básica: 

GARCIA, E. Proteção internacional dos direitos humanos. 3.ed. São Paulo: 

Atlas, 2015.  

MAZZUOLI,V. de O. Curso de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Método, 

2015. [Minha Biblioteca] 

COMPARATO., Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos 

humanos. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. [Minha Biblioteca] 

 

Bibliografia Complementar  

CASTILHO, R. Educação e direitos Humanos.1ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. [Minha Biblioteca] 

SIQUEIRA J. HAMILTON. P. Direitos Humanos - Liberdades públicas e 

cidadania. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. [Minha Biblioteca] 

MARMELSTEIN, G. Curso de Direitos Fundamentais. 6ª ed. Rio de Janeiro: 

Grupo Gen, 2016. [Minha Biblioteca] 

RACHELS, J. RACHELS, S. A Coisa Certa a Fazer: Leituras Básicas sobre 

Filosofia Moral. Porto Alegre: AMGH, 2014. [Minha Biblioteca] 

BRANDÃO, C. (coord.) Direitos humanos e fundamentais em perspectiva. 

São Paulo: Atlas, 2014. [Minha Biblioteca] 

 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO  

 

Ementa: Estrutura organizacional. Conceituação de processos. Integração de 

processos. Metodologias, técnicas e ferramentas para mapeamento e 

racionalização de processos organizacionais. 

 

Bibliografia Básica: 
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REZENDE, D. A. Tecnologia da informaçao aplicada a sistemas de 

informaçao empresariais: o papel estrategico da informação e dos sistemas 

de informação nas empresas. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2013. [Minha Biblioteca] 

O'BRIEN, J. A.; MARAKAS, G. M. Administração de sistemas de 

informação. 15. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. [Minha Biblioteca] 

CRUZ, T. Sistemas, organização e métodos: estudo integrado orientado a 

processos de negócio sobre organizações e tecnologias da informação. 

São Paulo: Grupo GEN, 2013.  

 

Bibliografia Complementar:  

TRENTIM, M. H. Manual do MS-PROJECT 2013 e Melhores Práticas do 

PMI®. São Paulo: Grupo ATLAS, 2015. [Minha Biblioteca] 

BALLESTERO-ALVAREZ, M. E. Manual de Organização, Sistemas e 

Métodos: Abordagem Teórica e Prática da Engenharia da Informação. São 

Paulo: Atlas, 2015. [Minha Biblioteca] 

GONÇALVES, R. C. M. G.; RICCIO, E. L. Sistemas de informação: ênfase 

em controladoria e contabilidade. São Paulo: Grupo GEN, 2009. [Minha 

Biblioteca]   

GRAEML, A. R. Sistemas de informação: o alinhamento da estratégia de TI 

com a estratégia corporativa. São Paulo: Grupo GEN, 2009.  [Minha 

Biblioteca] 

REZENDE, M. E. T.; SILVA, M. Planejamento de sistemas de informação e 

informática: guia prático para planejar a tecnologia da informação 

integrada ao planejamento estratégico das organizações. São Paulo: Érica. 

2011. [Minha Biblioteca] 

 

CONTABILIDADE IV  

 

Ementa: Terminologia em Contabilidade de Custos; Classificação dos Gastos; 

Departamentalização; Critérios de Rateio Simples; Critérios de Rateio por 

departamentos; Custeio Baseado em Atividades ABC. 

 

Bibliografia Básica: 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. São Paulo: Atlas, 2010.  
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LEONE, G. S. G. Curso de contabilidade de custos. 2. ed. Atlas, 2000.  

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade geral fácil. 25. ed. Saraiva, 2013. 

[Minha Biblioteca] 

 

Bibliografia Complementar:  

BRUNI, A. L.; FAMÁ, R. Gestão de custos e formação de preços: com 

aplicações na calculadora HP 12C e Excel. São Paulo: Grupo GEN, 2012. 

[Minha Biblioteca]  

SANTOS, Joel José dos. Fundamentos de custos para formação do preço e 

do lucro 5. ed. São Paulo: Atlas, 2012. [Minha Biblioteca] 

OLIVEIRA, L. M. de; PEREZ JUNIOR, J. H.; COSTA, R. G. Gestão estratégica 

de custos: textos, casos práticos e testes com as respostas. São Paulo: 

Grupo GEN, 2012. [Minha Biblioteca] 

LEONE, G. S. G. Custos: planejamento, implantação e controle. São Paulo: 

Grupo Gen, 2011. [Minha Biblioteca] 

FONTOURA, F. B. B. Gestão de custos: uma visão integradora e prática 

dos métodos de custeio. São Paulo: Grupo GEN, 2013. [Minha Biblioteca] 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO  

 

Ementa: A constitucionalização do Direito Tributário brasileiro. O Sistema 

Tributário e a atividade empresarial. Os princípios gerais do Sistema Tributário. 

O Direito Tributário disciplinado no Código Tributário Nacional e em leis 

esparsas. A carga tributária e o empresário. Mecanismos de recolhimento 

tributário objetivando facilitar a rotina empresarial. Limitações ao poder de 

tributar do Estado. Competência tributária. Isenção e imunidade tributária.  

 

Bibliografia Básica: 

CARNEIRO, C. Curso de direito tributário e financeiro. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2014. [Minha Biblioteca] 

FABRETTI, L.C.; FABRETTI, D.R. Direito Tributário para os cursos de 

administração e ciências contábeis.  São Paulo: Atlas, 2013.  [Minha 

Biblioteca] 
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COÊLHO, S. C. N. Curso de Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: 

Forense, 2014.  

 

Bibliografia Complementar: [Minha Biblioteca] 

AMARO, L. Direito tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2016.  

BRITO, E. Direito Tributário: Imposto, Tributos Sinalagmáticos, 

Contribuições, Preços e Tarifas, Empréstimo Compulsório. São Paulo: 

Atlas, 2015.  

MACHADO SEGUNDO, H.B. . Manual de Direito Tributário. 10. ed. São 

Paulo: Atlas, 2018. 

MARTINS, I. G. da S. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012.  

MAMEDE, G. Manual de Direito Empresarial.  12. ed. São Paulo: Atlas, 2018 

 

5º PERÍODO 

 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I  

 

Ementa: Objetivo e Ambiente da Administração financeira, Fundamentos 

básicos de finanças e seus conceitos. Demonstrações Contábeis, Tributação 

de Empresas e formação de preços, Demonstração de fluxo de caixa, análise 

vertical e análise horizontal.  

 

Bibliografia Básica: 

SANVICENTE, Antonio Zoratto. Administração financeira. São Paulo: Atlas, 

2008.  

GITMAN, L. J. Princípios de administração financeira.10. ed.São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2004.  

ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J.; LAMB, R. Administração 

Financeira. Porto Alegre: AMGH, 2015. [Minha Biblioteca] 

 

Bibliografia Complementar:  

BRITO, O. Guia prático de economia e finanças. São Paulo: Saraiva, 2016. 

[Minha Biblioteca] 
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EITEMAN, D. K.; STONEHILL, A. I.; MOFFETT, M. H. Administração 

Financeira Internacional. Porto Alegre: Bookman, 2012. [Minha Biblioteca] 

HOJI, M. Administração Financeira na Prática: Guia para Educação 

Financeira Corporativa e Gestão Financeira Pessoal. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2014. [Minha Biblioteca] 

MORANTE, A. S.; JORGE, F. T. Administração financeira: decisões de curto 

prazo, decisões de longo prazo, indicadores de desempenho. São Paulo: 

Grupo GEN, 2012. [Minha Biblioteca] 

VICECONTI, P.E.V.; NEVES, S. Contabilidade Avançada e análise das 

demonstrações financeiras. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. [Minha 

Biblioteca] 

 

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO I  

 

Ementa:  Evolução do Processo Produtivo na Produção; Estrutura da área de 

Produção. Formulação de estratégias de produção e operações nos diferentes 

ambientais de configuração produtiva (redes de empresas, cadeias de 

produção, arranjos produtivos, consórcio de produção) Planejamento e 

Controle da Cadeia de Suprimentos. Planejamento e Controle da Capacidade 

Produtiva. 

 

Bibliografia Básica: 

CORRÊA, H. L.CORRÊA, C. A. Administração de Produção e Operações: 

manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 

2019  [Minha Biblioteca] 

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 

São Paulo: Atlas, 2018. [Minha Biblioteca]   

BALLOU, R. H. Logística empresarial; transportes, administração de 

materiais e distribuição física. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

Bibliografia Complementar:  

CORREA, H. L. Administração de Cadeias de Suprimentos e Logística: O 

Essencial. São Paulo: Grupo GEN, 2009. [Minha Biblioteca] 
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CORREA, H. L. Teoria geral da administração: abordagem histórica da 

gestão de produção e operações. São Paulo: Grupo GEN, 2003. [Minha 

Biblioteca] 

MONDEN, Y. Sistema Toyota de Produção: Uma Abordagem Integrada ao 

Just-in-time. Porto Alegre: Bookman, 2015. [Minha Biblioteca] 

PAOLESCHI, B. Logística Industrial Integrada - Do Planejamento, 

Produção, Custo e Qualidade à Satisfação do Cliente. São Paulo: Érica, 

2011. [Minha Biblioteca] 

TUBINO, D. F. Planejamento e Controle da Produção: Teoria e Prática. São 

Paulo: Grupo GEN, 2009. [Minha Biblioteca] 

 

 

GESTÃO DE PESSOAS  

 

Ementa: Conceitos e evolução da Gestão de Pessoas nas organizações. Os 

Subsistemas de Administração de Recursos Humanos (Planejamento, 

Recrutamento, Seleção, Treinamento, Desenvolvimento, Cargos e Salários, 

Benefícios), Distribuição de Lucro, Negociação Sindical. Cultura, Poder, 

Cultura, Valores, e Comportamento Organizacional; Qualidade de Vida no 

Trabalho, Tendências na área de Gestão de Pessoas. 

 

Bibliografia Básica: 

CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  

DUTRA, J. S. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e 

perspectivas. São Paulo: Atlas, 2009. [Minha Biblioteca] 

VERGARA, S. C. Gestão de Pessoas. 16.ed. São Paulo: Atlas, 2016. [Minha 

Biblioteca] 

 

Bibliografia Complementar:  

BORGES-ANDRDE, J. Medidas de Avaliação em Treinamento, 

Desenvolvimento e Educação - Ferramentas para gestão de pessoas. 

Porto Alegre: ArtMed, 2014.  [Minha Biblioteca] 

FIDELIS, G. J. Gestão de Pessoas - Estrutura, Processos e Estratégias 

Empresariais. São Paulo: Érica, 2014. [Minha Biblioteca] 
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FERREIRA, P. I. Série MBA Gestão de Pessoas - Clima Organizacional e 

Qualidade de Vida no Trabalho. Rio de Janeiro: LTC, 2013. [Minha Biblioteca] 

FERREIRA, P. I. Série MBA Gestão de Pessoas - Atração e Seleção de 

Talentos. Rio de Janeiro: LTC, 2013. [Minha Biblioteca] 

GIL, A. C. Gestão de Pessoas - Enfoque nos Papéis Estratégicos. São 

Paulo: Atlas, 2016. [Minha Biblioteca] 

 

LOGÍSTICA  

 

Ementa: Visão Estratégica da Logística. Canais de Distribuição de Produtos. 

Nível de Serviço ao Cliente. Gestão de Transportes. Gestão de Armazenagem. 

Gestão de Estoques. Gestão de Custos (inclusive ABC e ABM). Logística 

aplicada ao Comércio Exterior. Infraestrutura e Logística. Logística e 

Competitividade. Tecnologia da Informação (TI) aplicada à Logística de 

Distribuição de Produtos. Logística e Sustentabilidade.  

 

Bibliografia Básica: 

NOGUEIRA, Amarildo de Souza. Logística empresarial – um guia prático de 

operações logísticas 2. ed. São Paulo: Atlas, 2018. [Minha Biblioteca] 

BALLOU, R. H. Logística empresarial; transportes, administração de 

materiais e distribuição física. São Paulo: Atlas, 2008. 

FLEURY, P. F; WANKE, P; FIGUEIREDO, K. F. Logística Empresarial: 

perspectiva brasileira. São Paulo: Atlas, 2007.  

 

Bibliografia Complementar:  

CASTIGLIONI, J. A. de M. Logística Operacional: Guia Prático. São Paulo: 

Saraiva, 2013. [Minha Biblioteca] 

CAXITO, F. Logística: Um Enfoque Prático: 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 

2014. [Minha Biblioteca] 

POZO, H. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Um 

Enfoque para os Cursos Superiores de Tecnologia. Rio de Janeiro: Grupo 

Gen, 2015. [Minha Biblioteca] 

VALLE, R.; SOUZA, R. G. de (Orgs.). Logística reversa: processo a 

processo. São Paulo: Grupo Gen, 2013.  [Minha Biblioteca] 
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WANKE, P. F. Estratégia Logística Em Empresas Brasileiras: Um Enfoque 

Em Produtos Acabados. São Paulo: Grupo GEN, 2010. [Minha Biblioteca] 

 

ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA I  

 

Ementa: Introdução principais conceitos de marketing, conceitos e definições, 

ambiente de marketing, o mercado consumidor, o mercado empresarial, 

segmentação do mercado, o composto de marketing, o plano de marketing. 

 

Bibliografia Básica: 

CHURCHILL JR., G. A. Marketing: criando valor para clientes. São Paulo: 

Atlas, 2000.    

KOTLER, P. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

LAS CASAS, A. L. Marketing de Nichos. São Paulo: Grupo GEN, 2015. 

[Minha Biblioteca] 

 

Bibliografia Complementar:  

LAS CASAS, A. L. Marketing de Serviços. São Paulo: Grupo GEN, 2012. 

[Minha Biblioteca] 

LAS CASAS, A. L. Administração de Marketing: Conceitos, Planejamento e 

Aplicações à Realidade Brasileira. São Paulo: Grupo GEN, 2011. [Minha 

Biblioteca] 

LIMA, G. B. Marketing Internacional: Teoria e Casos Brasileiros. São Paulo: 

Grupo GEN, 2015. [Minha Biblioteca] 

MALHOTRA, N. Pesquisa de Marketing: Uma Orientação Aplicada. Porto 

Alegre: Bookman, 2015. [Minha Biblioteca] 

WOOD, M.B. Planejamento de Marketing. São Paulo: Saraiva, 2015. [Minha 

Biblioteca] 

 

6º PERÍODO 

 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II  
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Ementa: Decisões de financiamento de curto prazo e análise do capital de giro; 

Decisões de Financiamento de longo prazo; Estrutura e Custo de Capital; 

Custo, Volume, Lucro e Alavancagem, Análise estatística do risco empresarial. 

 

Bibliografia Básica: 

SANVICENTE, Antonio Zoratto. Administração financeira. São Paulo: Atlas, 

2008.  

GITMAN, L. J. Princípios de administração financeira.10. ed.São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2004.  

ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J.; LAMB, R. Administração 

Financeira. Porto Alegre: AMGH, 2015. [Minha Biblioteca] 

 

Bibliografia Complementar:  

BRITO, O. Guia prático de economia e finanças.São Paulo:Saraiva, 2016. 

[Minha Biblioteca] 

EITEMAN, D. K.; STONEHILL, A. I.; MOFFETT, M. H. Administração 

Financeira Internacional. Porto Alegre: Bookman, 2012. [Minha Biblioteca] 

HOJI, M. Administração Financeira na Prática: Guia para Educação 

Financeira Corporativa e Gestão Financeira Pessoal. 5. ed. São Paulo: 

Atlas, 2014. [Minha Biblioteca] 

MORANTE, A. S.; JORGE, F. T. Administração financeira: decisões de 

curto prazo, decisões de longo prazo, indicadores de desempenho. São 

Paulo: Grupo GEN, 2012. [Minha Biblioteca] 

VICECONTI, P.E.V.; NEVES, S. Contabilidade Avançada e análise das 

demonstrações financeiras. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2013. [Minha 

Biblioteca] 

 

ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA II  

 

Ementa: Administração de linhas de produtos e marcas; Ciclo de vida do 

produto; desenvolvimento de novos produtos; Dinâmica do canal de Varejo e 

Atacado; Marketing de Serviços, Distribuição e Pesquisa em Marketing. 

 

Bibliografia Básica: 
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CHURCHILL JR., G. A. Marketing: criando valor para clientes. São Paulo: 

Atlas, 2000.    

YASUDA, Aurora; OLIVEIRA, D.M.T. Pesquisa de marketing : guia para a 

prática de pesquisa de mercado. São Paulo: Cengage Learning, 2012. [Minha 

Biblioteca] 

LAS CASAS, A. L. Marketing de Nichos. São Paulo: Grupo GEN, 2015.  

[Minha Biblioteca] 

 

Bibliografia Complementar: 

ROCHA, Angela da; FERREIRA, J.B.; SILVA, J.F. Administração de 

marketing: conceitos, estratégias, aplicações São Paulo: Atlas, 2012. [Minha 

Biblioteca] 

LAS CASAS, A. L. Administração de Marketing: Conceitos, Planejamento e 

Aplicações à Realidade Brasileira. São Paulo: Grupo GEN, 2011. [Minha 

Biblioteca] 

LAS CASAS, A. L. Marketing de Serviços. São Paulo: Grupo GEN, 2012. 

[Minha Biblioteca] 

LIMA, G. B. Marketing Internacional: Teoria e Casos Brasileiros. São Paulo: 

Grupo GEN, 2015. [Minha Biblioteca] 

WOOD, M.B. Planejamento de Marketing. São Paulo: Saraiva, 2015. [Minha 

Biblioteca] 

 

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO II  

 

Ementa: Toyotismo, Volvismo e Fordismo, Planejamento e Controle da 

Capacidade Produtiva Avançada. Produção Mais Limpa, Arranjo Produtivo 

Local, Lay Out de Linha de Produção. 

 

Bibliografia Básica: 

CORRÊA, H. L.CORRÊA, C. A. Administração de Produção e Operações: 

manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 

2019  [Minha Biblioteca] 

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 

São Paulo: Atlas, 2018. [Minha Biblioteca]   
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BALLOU, R. H. Logística empresarial; transportes, administração de 

materiais e distribuição física. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

CORREA, H. L. Administração de Cadeias de Suprimentos e Logística: O 

Essencial. São Paulo: Grupo GEN, 2009. [Minha Biblioteca]  

CORREA, H. L. Teoria geral da administração: abordagem histórica da 

gestão de produção e operações. São Paulo: Grupo GEN, 2003. [Minha 

Biblioteca] 

MONDEN, Y. Sistema Toyota de Produção: Uma Abordagem Integrada ao 

Just-in-time. Porto Alegre: Bookman, 2015. [Minha Biblioteca]  

PAOLESCHI, Bruno. Logística Industrial Integrada - Do Planejamento, 

Produção, Custo e Qualidade à Satisfação do Cliente. São Paulo: Érica, 

2011. [Minha Biblioteca] 

TUBINO, D. F. Planejamento e Controle da Produção: Teoria e Prática. São 

Paulo: Grupo GEN, 2009. [Minha Biblioteca] 

 

 

GESTÃO DA QUALIDADE  

 

Ementa: A Evolução do Conceito da Qualidade. Gerenciamento da Qualidade 

Total. Custo da Qualidade. Os efeitos do Gerenciamento da Qualidade sobre a 

Produtividade. Diretrizes da Qualidade e seus desdobramentos. 

Desdobramento da Função Qualidade. Gerenciamento pelas Diretrizes, 

Processos e Rotinas. Ferramentas de Gestão da Qualidade.  Tendências 

atuais e Modelos para Gerenciamento da Qualidade. 

 

Bibliografia Básica: 

PALADINI, E. P.; BRIDI, E. Gestão e avaliação da qualidade em serviços 

para organizações competitivas: estratégias básicas e o cliente misterioso. 

São Paulo: Atlas, 2012. [Minha Biblioteca] 

LAS CASAS, A. L. Qualidade total em serviços: conceitos, exercícios, casos 

práticos. São Paulo: Atlas, 2008.  
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BRITTO, E. Qualidade total.  São Paulo, SP: Cengage, 2016. [Minha 

Biblioteca] 

 

Bibliografia Complementar:  

MONDEN, Y. Sistema Toyota de Produção: Uma Abordagem Integrada ao 

Just-in-time. Porto Alegre: Bookman, 2015. [Minha Biblioteca]  

OLIVEIRA, O. J. de Gestão da Produção e Operações: Bases para 

Competitividade. São Paulo: Atlas, 2014. [Minha Biblioteca] 

TUBINO, Dalvio Ferrari. Manufatura enxuta como estratégia de produção: a 

chave para a produtividade industrial. São Paulo: Atlas, 2015. [Minha 

Biblioteca] 

REIS, J. G. M. Qualidade em Redes de Suprimentos: A Qualidade Aplicada 

ao Supply Chain Management. São Paulo: Atlas, 2012. [Minha Biblioteca] 

TOLEDO, J. C. de; BORRÁS, M. Á. A; MERGULHÃO, R. C; MENDES, G. H. 

Qualidade - Gestão e Métodos. Rio de Janeiro: LTC, 2012. [Minha Biblioteca] 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

 

Ementa: Conceitos de planejamento e sistema; Metodologia de elaboração e 

implementação do planejamento estratégico; Projetos e planos de ação. 

Controle e avaliação do planejamento estratégico; visão baseada em recursos 

(R); Modelos de gestão estratégica. 

 

Bibliografia Básica: 

LUCENA, M. D. da S. Planejamento Estratégico e Gestão do Desempenho 

para Resultados. São Paulo: Grupo GEN, 2012. [Minha Biblioteca] 

CAVALCANTI, M.; FARAH, O.E.; MARCONDES, L.P. (orgs). Gestão 

estratégica de negócios: estratégias de crescimento e sobrevivência 

empresarial 3. Ed. São Paulo: Cengage, 2018. [Minha Biblioteca] 

OLIVEIRA, D. de P. R. de. Planejamento Estratégico: Conceitos, 

Metodologia e Práticas. 33ª edição. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

Bibliografia Complementar:  
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ALMEIDA, M. I. R. de. Manual De Planejamento Estratégico: 

Desenvolvimento De Um Plano Estratégico Com A Utilização De Planilhas 

Excel: 3ª edição. São Paulo: Grupo GEN, 2010. [Minha Biblioteca] 

CRUZ, Tadeu. Manual de planejamento estratégico: ferramentas para 

desenvolver, executar e aplicar. São Paulo: Atlas, 2017. [Minha Biblioteca] 

MÜLLER, C. J. Planejamento Estratégico, Indicadores e Processos: Uma 

Integração Necessária. São Paulo: Grupo GEN, 2013. [Minha Biblioteca] 

FISCHMANN, A.A.; ALMEIDA, M.I.R. Planejamento estratégico na prática. 

2.ed. São Paulo: Atlas, 2013. [Minha Biblioteca] 

PEREIRA, M. F. Planejamento Estratégico: Teorias, Modelos E Processos 

(V.1). São Paulo: Grupo GEN, 2010. [Minha Biblioteca] 

 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I  

 

Ementa  

Orientação e aplicação de conhecimentos teóricos. Desenvolvimento de 

projetos. Prática profissional assistida. Elaboração de projetos de trabalho. 

Identificação de tecnologias de gestão. Elaboração e apresentação do relatório 

de estágio.   

 

Bibliografia Básica: 

YIN, R. K. Pesquisa Qualitativa do Início ao Fim. Porto Alegre: Grupo A, 

2016. [Minha Biblioteca] 

DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2009.   

ECO, U. Como se faz uma tese. 22. ed. São Paulo: PERSPERCTIVA, 2009.   

 

Bibliografia Complementar:  

ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação, 10ª edição. São Paulo: Grupo Gen, 

2012. [Minha Biblioteca] 

VERGARA, S. C. Métodos de coleta de dados no campo, 2ª edição. São 

Paulo: Grupo GEN, 2011. [Minha Biblioteca] 
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SILVA, A. Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais - Paradigmas, 

estratégias e métodos, 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2011. [Minha 

Biblioteca] 

DEMO, P. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Grupo Gen, 

2008. [Minha Biblioteca] 

MARTINS, G. de A. Estudo de Caso: Uma Estratégia de Pesquisa, 2ª 

edição 2. ed. São Paulo: Grupo Gen, 2008.  [Minha Biblioteca] 

 

7º PERÍODO 

 

FORMAÇÃO DE PREÇO  

 

Ementa 

Planejamento e Classificação Tributária; Custos para formação de preço; 

Formação do Preço de Venda; Planejamento de Caixa para vendas a prazo; 

Planejamento do Capital de Giro para vendas a prazo; Impactos Inflacionários 

sobre o Preço; Gestão estratégica do Preço e Posicionamento. 

 

Bibliografia Básica: 

GARCIA, L. M. Exportar: rotinas e procedimentos, incentivos e formação 

de preços. 9. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2008.  

LEONE, G. S. G. Curso de Contabilidade de custos. 4. ed. São Paulo: 

ATLAS, 2010.  

YANASE, João. Custos e formação de preços: importante ferramenta para 

tomada de decisões. São Paulo: Trevisan Editora, 2018. [Minha Biblioteca] 

 

Bibliografia Complementar:  

SANTOS, J. J. dos. Fundamentos de custos para formação do preço e do 

lucro.5 ed. São Paulo: Grupo GEN, 2012. [Minha Biblioteca] 

WERNKE, R. Análise de custos e preços de venda. São Paulo: Saraiva, 

2013. [Minha Biblioteca] 

BERNARDI, L. A. Formação de preços: estratégias, custos e 

resultados.5.ed. São Paulo: Atlas, 2017. [Minha Biblioteca] 
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BRUNI, A. L.; FAMÁ, R. Gestão de custos e formação de preços: com 

aplicações na calculadora HP 12C e Excel, 6ª edição. São Paulo: Grupo 

GEN, 2012. [Minha Biblioteca] 

FABRETTI, L. C. Contabilidade Tributária. 16ª edição. São Paulo: Grupo 

GEN, 2017. [Minha Biblioteca]  

 

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO  

 

Ementa: Pré-requisitos para planejamento Orçamentário; Orçamento de 

Investimento, Orçamento de Vendas, Orçamento de Produção, Orçamento de 

Matérias Primas, Aplicações em Planilhas eletrônicas. 

 

Bibliografia Básica: 

FREZATTI, F. Orçamento empresarial: planejamento e controle 

gerencial. 3. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2011.  [Minha Biblioteca] 

MOREIRA, J. C. Orçamento Empresarial: manual de elaboração. 5. ed. 

2009. 

WELSCH, G. A. Orçamento empresarial. 4. ed. São Paulo: ATLAS, 2009.  

 

Bibliografia Complementar: 

CREPALDI, S. A. Orçamento Público: planejamento, elaboração e controle. 

São Paulo: Saraiva, 2013. [Minha Biblioteca]  

GIACOMONI, J. Orçamento público. 17. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2017. 

[Minha Biblioteca] 

HOJI, M. Administração financeira e Orçamentária: matemática financeira 

aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial. 11. ed. São 

Paulo: Atlas, 2014. [Minha Biblioteca]  

SANVICENTE, A. Z. Orçamento na administração de 

empresas: planejamento e controle. 2. ed. S: Grupo GEN, 2012. [Minha 

Biblioteca] 

SOBANSKI, J. J. Prática de Orçamento Empresarial: um exercício 

programado. São Paulo: Grupo GEN, 2010. [Minha Biblioteca] 
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SOUZA, A. B. de. Curso de administração financeira e 

orçamento: princípios e aplicações. São Paulo: Atlas, 2014. [Minha 

Biblioteca] 

 

PLANO DE NEGÓCIOS I  

 

Ementa: Modelos de Negócios; Pesquisa de Mercado; Modelo Plano de 

Negócios; Modelo Canvas. 

 

Bibliografia Básica: 

DORNELAS, J.; BIM, A.; FREITAS, G.; USHIKUBO, R. Plano de Negócios 

com o Modelo Canvas: Guia Prático de Avaliação de Ideias de Negócio a 

Partir de Exemplos. Rio de Janeiro: LTC, 2015. [Minha Biblioteca] 

BIAGIO, Luiz Arnaldo; BATOCCHIO, A. Plano de negócios: estratégia para 

micro e pequenas empresas 2. ed.  Barueri, SP : Manole, 2012. [Minha 

Biblioteca] 

MAXIMIANO, A. C. A. Administração para empreendedores. 2. ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.  

 

Bibliografia Complementar:  

BERNARDI, L. A.. Manual de Plano de Negócios: Fundamentos, Processos 

e Estruturação, 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2014. [Minha Biblioteca] 

BIAGIO, L. A. Como Elaborar o Plano de Negócios. São Paulo: Manole, 

2013. [Minha Biblioteca] 

HASHIMOTO, M.; BORGES, C. Empreendedorismo - Plano de negócios em 

40 lições. 1ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  [Minha Biblioteca] 

LENZI, F. C. A Nova Geração de Empreendedores: guia para elaboração 

de um plano de negócios. São Paulo: Grupo GEN, 2009. [Minha Biblioteca]  

OLIVEIRA, D. de P. R. de. Empreendedorismo: vocação, capacitação e 

atuação direcionadas para o plano de negócios. São Paulo: Atlas, 2014. 

[Minha Biblioteca] 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I  
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Ementa: Desenvolvimento teórico-prático, relevante para a área específica, 

com o uso de conhecimentos básicos adquiridos ao longo do curso, a fim de 

definir as etapas de elaboração da pesquisa e oferecer subsídio para que o 

aluno possa escolher o tema que irá desenvolver, bem como elabore, 

apresente seu projeto de pesquisa e inicie o seu desenvolvimento. 

 

Bibliografia Básica: 

YIN, R. K. Pesquisa Qualitativa do Início ao Fim Porto Alegre: Grupo A, 

2016. [Minha Biblioteca] 

DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2009.   

ECO, U. Como se faz uma tese. 22. ed. São Paulo: PERSPERCTIVA, 2009.  

 

Bibliografia Complementar:  

ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação, 10ª edição. São Paulo: Grupo Gen, 

2012. [Minha Biblioteca] 

VERGARA, S. C. Métodos de coleta de dados no campo, 2ª edição. São 

Paulo: Grupo GEN, 2011. [Minha Biblioteca] 

SILVA, A. Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais - Paradigmas, 

estratégias e métodos, 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2011. [Minha 

Biblioteca] 

DEMO, P. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Grupo Gen, 

2008.  [Minha Biblioteca] 

MARTINS, G. de A. Estudo de Caso: Uma Estratégia de Pesquisa, 2ª 

edição 2. ed. São Paulo: Grupo Gen, 2008. [Minha Biblioteca] 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Ementa: Desenvolvimento histórico do conceito de sustentabilidade; 

Desenvolvimento Sustentável; Aspectos essenciais da sustentabilidade; 

Educação Ambiental. 

 

Bibliografia Básica: 
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PHILIPPI JR., A.; PELICIONI, Mª C. F. (edit). Educação ambiental e 

sustentabilidade. 2. ed. Barueri: Manole, 2014. [Minha Biblioteca] 

DIAS, G.F.D. Educação ambiental: princípios e práticas. 9.ed. São Paulo: 

Gaia, 2004.  

MACEDO, R.K.  Ambiente e Sustentabilidade: Metodologias para Gestão. 

Rio de Janeiro: LTC, 2015. [Minha Biblioteca] 

 

Bibliografia Complementar:  

DIAS, R. Gestão Ambiental: Responsabilidade Social E Sustentabilidade. 

2ª Edição. São Paulo: Grupo GEN, 2011. [Minha Biblioteca]  

MIHELCIC, J. R.; ZIMMERMAN, J. Engenharia Ambiental: Fundamentos, 

Sustentabilidade e Projeto. Rio de Janeiro: LTC, 2012. [Minha Biblioteca]  

PEREIRA, T. da S.; OLIVEIRA, G. de; ALDA, M. de C. Cuidado e 

Sustentabilidade. São Paulo: Grupo GEN, 2013. [Minha Biblioteca]  

LAASCH, Oliver; CONAWAY, Roger N. Fundamentos da gestão 

responsável: sustentabilidade, responsabilidade e ética. São Paulo: Cengage 

Learning, 2015. [Minha Biblioteca] 

ROSA, A. H.; FRACETO, L. F.; MOSCHINI, C. Meio Ambiente e 

Sustentabilidade. Porto Alegre: Bookman, 2012. [Minha Biblioteca] 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II  

 

Ementa:  Orientação e aplicação de conhecimentos teóricos. Desenvolvimento 

de projetos. Prática profissional assistida. Elaboração de projetos de trabalho. 

Identificação de tecnologias de gestão. Elaboração e apresentação do relatório 

de estágio.  Elaboração, apresentação e entrega do Relatório Final. 

 

Bibliografia Básica: 

YIN, R. K. Pesquisa Qualitativa do Início ao Fim. Porto Alegre: Grupo A, 

2016. [Minha Biblioteca] 

DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2009.   

ECO, U. Como se faz uma tese. 22. ed. São Paulo: PERSPERCTIVA, 2009. 

 

Bibliografia Complementar:  
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ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação, 10ª edição. São Paulo: Grupo Gen, 

2012. [Minha Biblioteca] 

VERGARA, S. C. Métodos de coleta de dados no campo, 2ª edição. São 

Paulo: Grupo GEN, 2011. [Minha Biblioteca] 

SILVA, A. Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais - Paradigmas, 

estratégias e métodos, 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2011. [Minha 

Biblioteca] 

DEMO, P. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Grupo Gen, 

2008.  [Minha Biblioteca] 

MARTINS, G. de A. Estudo de Caso: Uma Estratégia de Pesquisa, 2ª 

edição 2. ed. São Paulo: Grupo Gen, 2008.  [Minha Biblioteca] 

 

8º PERÍODO 

 

PLANO DE NEGÓCIOS II  

 

Ementa: Decisões tributárias; Estruturação Financeira; Posicionamento de 

Preço; Estudos de Viabilidade Financeira. 

 

Bibliografia Básica: 

DORNELAS, J.; BIM, A.; FREITAS, G.; USHIKUBO, R. Plano de Negócios 

com o Modelo Canvas: Guia Prático de Avaliação de Ideias de Negócio a 

Partir de Exemplos. Rio de Janeiro: LTC, 2015. [Minha Biblioteca] 

BIAGIO, Luiz Arnaldo; BATOCCHIO, A. Plano de negócios: estratégia para 

micro e pequenas empresas 2. ed.  Barueri, SP: Manole, 2012. [Minha 

Biblioteca] 

MAXIMIANO, A. C. A. Administração para empreendedores. 2. ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.  

 

Bibliografia Complementar:  

BERNARDI, L. A.. Manual de Plano de Negócios: Fundamentos, Processos 

e Estruturação, 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2014. [Minha Biblioteca] 
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BIAGIO, L. A. Como Elaborar o Plano de Negócios. São Paulo: Manole, 

2013. [Minha Biblioteca] 

HASHIMOTO, M.; BORGES, C. Empreendedorismo - Plano de negócios em 

40 lições. 1ed. São Paulo: Saraiva, 2014. [Minha Biblioteca]  

LENZI, F. C. A Nova Geração de Empreendedores: guia para elaboração 

de um plano de negócios. São Paulo: Grupo GEN, 2009. [Minha Biblioteca] 

OLIVEIRA, D. de P. R. de. Empreendedorismo: vocação, capacitação e 

atuação direcionadas para o plano de negócios. São Paulo: Atlas, 2014. 

[Minha Biblioteca]  

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II  

 

Ementa: Orientação e aplicação de conhecimentos teóricos. Desenvolvimento 

de projetos. Prática profissional assistida. Elaboração de projetos de trabalho. 

Identificação de novas tecnologias de gestão. Elaboração e apresentação do 

relatório de estágio. Aprimoramento da prática profissional. 

  

Bibliografia Básica: 

YIN, R. K. Pesquisa Qualitativa do Início ao Fim. Porto Alegre: Grupo A, 

2016. [Minha Biblioteca] 

DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2009.  

ECO, U. Como se faz uma tese. 22. ed. São Paulo: PERSPERCTIVA, 2009.  

 

Bibliografia Complementar:  

ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: 

elaboração de trabalhos na graduação, 10ª edição. São Paulo: Grupo Gen, 

2012. [Minha Biblioteca] 

VERGARA, S. C. Métodos de coleta de dados no campo, 2ª edição. São 

Paulo: Grupo GEN, 2011. [Minha Biblioteca] 

SILVA, A. Qualitativa em Estudos Organizacionais - Paradigmas, 

estratégias e métodos, 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2011. [Minha 

Biblioteca] 

DEMO, P. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Grupo Gen, 

2008. [Minha Biblioteca] 
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MARTINS, G. de A. Estudo de Caso: Uma Estratégia de Pesquisa, 2ª 

edição 2. ed. São Paulo: Grupo Gen, 2008. [Minha Biblioteca] 

 

 

COOPERATIVISMO  

Ementa: Origem e evolução do cooperativismo/associativismo. Constituição e 

gestão de cooperativas e associações. Avaliação de eficiência econômica e 

social da empresa cooperativista/associativista. 

 

Bibliografia Básica: 

OLIVEIRA, D.P.R. Manual de consultoria empresarial: conceitos, 

metodologia, práticas. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

OLIVEIRA, D. de P. R.  Manual de Gestão das Cooperativas: Uma 

Abordagem Prática, 7ª edição. São Paulo: Gruo GEN, 2015. [Minha 

Biblioteca] 

BALESTRIN, A.; VERSCHOORE, J. Redes de cooperação empresarial: 

estratégias de gestão na nova economia. 2. ed.  Porto Alegre: Bookman , 2016. 

[Minha Biblioteca] 

 

Bibliografia Complementar: 

ZDANOWICZ, J. E. Gestão Financeira para Cooperativas: Enfoque Contábil 

e Gerencial. Rio de Janeiro: Atlas, 2014. [Minha Biblioteca] 

OLIVEIRA, D. de P. R. de. A moderna administração integrada: abordagem 

estruturada, simples e de baixo custo. São Paulo: Grupo GEN, 2013. [Minha 

Biblioteca] 

AMATO NETO, J. Redes de cooperação produtiva e clusters regionais: 

oportunidades para pequenas e médias empresas. São Paulo: Atlas, 2008. 

[Minha Biblioteca] 

REIS, J. G. M. Qualidade em Redes de Suprimentos: A Qualidade Aplicada 

ao Supply Chain Management. São Paulo: Atlas, 2012. [Minha Biblioteca]  

CROCCO, Luciano; GUTTMANN, E.  Consultoria empresarial 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 

 

OPTATIVA  
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Ementa 

Disciplina com intuito de manter a flexibilidade curricular que será escolhida 

através de lista pré-definida. As disciplinas oferecidas pelo curso são: 

 

Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

Gestão do Varejo 

Iniciação Científica 

 

GESTÃO DA INOVAÇÃO  

 

Ementa: Conceito de inovação. Tipos de inovação. Evolução conceitual e 

teórica da relação entre Ciência, Tecnologia e Inovação. Estratégias de 

Inovação. Inovação e Competitividade. Difusão de Inovações. Inovação e 

especificidades setoriais. Inovação e internacionalização de empresas. 

Planejamento e gestão do processo de inovação. Indicadores de inovação. 

Políticas públicas para inovação. 

 

Bibliografia Básica: 

CHESBROUGH, H.; VANHAVERBEKE, W.; WEST, J. Novas fronteiras em 

inovação aberta São Paulo: Blucher, 2018. [Minha Biblioteca]  

BESSANT, J.; TIDD, J. Inovação e Empreendedorismo: Administração. 

Porto Alegre: Bookman, 2009. [Minha Biblioteca] 

DAGNINO, Renato. Gestão Estratégica da Inovação. São Paulo: Cabral, 

2002.  

 

Bibliografia Complementar:  

FREITAS FILHO, F. L. Gestão da Inovação: Teoria e Prática para 

Implantação. São Paulo: Grupo GEN, 2013. [Minha Biblioteca] 

BEZERRA, C. A Máquina Da Inovação. Porto Alegre: Bookman, 2011. [Minha 

Biblioteca] 

CARRETEIRO, R. P. Série Gestão Estratégica - Inovação Tecnológica: 

Como Garantir a Modernidade do Negócio. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

[Minha Biblioteca] 
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TEIXEIRA, T.; LOPES, A.M. (coords). Startups e inovação: direito no 

empreendedorismo Barueri: Manole, 2017. [Minha Biblioteca] 

FIGUEIREDO, Paulo N. Gestão da inovação: conceitos, métricas e 

experiências de empresas no Brasil 2. ed.   Rio de Janeiro: LTC, 2015. [Minha 

Biblioteca] 

 

Ementário e Bibliografias das Disciplinas Optativas 

 

LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS  

 

Ementa Princípios básicos do funcionamento da Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS. Estrutura linguística em contextos comunicativos (diálogos curtos). 

Aspectos peculiares da cultura das pessoas surdas. 

 

Bibliografia Básica: 

FERNANDES, E. (org). Surdez e bilingüismo. Porto Alegre: Mediação, 2007.  

CAPOVILLA, F.C. et al. Novo deit libras: dicionário enciclopédico ilustrado 

trilíngue. 2009.   

QUADROS, R. M. de. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. Porto 

Alegre: Grupo A, 2011. [Minha Biblioteca] 

 

Bibliografia Complementar:  

ESTELITA, M. ELiS - Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais. 

Porto Alegre: Grupo A, 2015. [Minha Biblioteca] 

QUADROS, R. M.; CRUZ, C. R. Língua de Sinais: Instrumento de Avaliação. 

Porto Alegre: Grupo A, 2011. [Minha Biblioteca] 

QUADROS, R. M. de. Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem. 

Porto Alegre: Grupo A, 2011. [Minha Biblioteca] 

MOURA, M. C. Educação para Surdos: Práticas e Perspectivas II. São 

Paulo: Grupo GEN, 2011. [Minha Biblioteca] 

PACHECO, J. Pequeno Dicionário de Absurdos em Educação. Porto 

Alegre: Grupo A, 2009. [Minha Biblioteca] 
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GESTÃO DO VAREJO 
 
 

Ementa: Conceitos básicos de Varejo e Serviços. Fundamentos da gestão de  varejo 

e serviços; Conceito e Classificação dos Serviços.  Empresas de Serviços. 

Evolução e formato do Varejo. Gestão do Varejo. Terceirização de Serviços. 

 

Bibliografia Básica: 

LAS CASAS, A.L. Marketing de varejo. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2013. [Minha 

Biblioteca] 

PARENTE, J. Varejo no Brasil: gestão e estratégia. São Paulo: Altas, 2007.  

ANGELO, C. F. Finanças no varejo: gestão operacional: exercícios práticos 

com respostas. 2.ed. São Paulo: Altas, 2000.  

 

Bibliografia Complementar 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística 

empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. [Minha Biblioteca] 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi.  Administração de marketing: conceitos, 

planejamento e aplicações à realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2013. 

[Minha Biblioteca] 

_____.  Plano de marketing para micro e pequena empresa 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. [Minha Biblioteca] 

FRANCO JR., Carlos F. E-business na Infoera: o impacto da Infoera na 

Administração de Empresas: Internet e telecomunicação, comunicação 

multimídia digital, tecnologia e sistemas de informação. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 

2006. [Minha Biblioteca] 

MERLO, E.M. (org). Administração de varejo com foco em casos 

brasileiros. Rio de Janeiro: LTC, 2011. [Minha Biblioteca] 

BUHAMRA, Cláudia. Gestão de marketing no varejo: conceitos, orientações 

e práticas São Paulo: Atlas, 2012. [Minha Biblioteca] 

 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
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Ementa: Promover a compreensão dos pressupostos teóricos da investigação 

científica; Introduz ao aluno na investigação científica na aprendizagem pela 

resolução de problemas assim como estabelecer a relação entre o objeto de 

investigação científica, os referenciais teóricos e os métodos de investigação; 

promover a distinção dos tipos de pesquisa científica e a realizar planejamento 

e desenvolvimento da pesquisa e a buscar a compreensão da atitude e do 

fazer científicos. Instrumentalizar ao aluno para a produção de um artigo 

científico fruto de produção a partir de pesquisa de campo. 

 

Bibliografia Básica 

MARCONI, M.A., LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 

8ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. [Minha Biblioteca]. 

SANTOS, E. E. Manual de métodos e técnicas de pesquisa científica. 

12.ed. Niterói: Impetus, 2016.  

MEDEIROS, J. B. Redação Científica: A Prática de Fichamentos, Resumos, 

Resenhas. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

 

Bibliografia Complementar  

MICHEL, M. H. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais. 3ª 

ed. São Paulo: Atlas, 2015.  [Minha Biblioteca] 

APOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a 

produção do conhecimento científico. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.  [Minha 

Biblioteca] 

FERREIRA, G. Redação científica: como entender e escrever com facilidade. 

São Paulo: Atlas, 2011. [Minha Biblioteca] 

LAKATOS, E.M., MARCONI, M. A. Metodologia científica. 6ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2011.  [Minha Biblioteca] 

RODRIGUES, R.M. Pesquisa acadêmica: como facilitar o processo de 

preparação de suas etapas. São Paulo: Atlas, 2007.  [Minha Biblioteca] 

 

 

 

 

 


