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 INTRODUÇÃO 
 

O projeto político-pedagógico do Curso Superior de Tecnologia – CST em 

Marketing, construído coletivamente pelo Núcleo Docente Estruturante da Faculdade 

Estácio de Santo André, se caracteriza por detalhar objetivos, diretrizes e ações do 

processo educativo a ser desenvolvido no curso, expressando a síntese das 

exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e expectativas da 

comunidade acadêmica. 

A gestão democrática é a expressão da cultura da Faculdade Estácio de Santo 

André com a criação e desenvolvimento do PPC expressando crenças, valores, 

significados, modos de pensar e agir das pessoas que participaram da sua  elaboração. 

Assim, o projeto orienta a prática de produzir uma realidade. Para isso, é preciso 

primeiro conhecer essa realidade. Em seguida refletir sobre ela, para só depois 

planejar as ações para a construção da realidade desejada. É imprescindível que, 

nessas ações, estejam contempladas as metodologias mais adequadas para atender 

às necessidades sociais e individuais dos discentes. 

O projeto pedagógico exprime, assim, a articulação existente entre a educação 

superior, o compromisso profissional e as transformações sociais, possibilitando 

antever as condições de ensino oferecidas. Ele articula e integra todas as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão do curso, evitando a fragmentação do conhecimento. 

Integra professores e cria conteúdos mais consistentes. Permite também avançar na 

questão da interdisciplinaridade, pois os conteúdos disciplinares passam a refletir não 

a compartimentalização, mas sim o ensino integrado e sistêmico. 

Por fim, o projeto pedagógico do CST em Marketing integra-se ao projeto 

educacional global da Instituição. 

 

 CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES 
 

2.1. História Da IES: Sua Criação E Trajetória 
 

 

A Faculdade Estácio de Santo André é uma Instituição Privada de Ensino 

Superior, com limite territorial de atuação no município de Santo André, Estado de São 

Paulo, na Rua das Esmeraldas, 67, Bairro Jardim, Santo André; mantida pela IREP - 

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA., sociedade 

empresarial limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.608.755/0001-07, com sede e foro 

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Promotor Gabriel Nettuzzi Perez, 
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nº 108, bairro Santo Amaro. 

A instituição iniciou suas atividades em 2004, credenciada pela Portaria MEC n.º 

71, D.O.U. de 12/01/2004 e está no mercado há doze anos. Durante sua trajetória 

experimentou em sua cultura organizacional os preceitos pedagógicos de duas grandes 

Instituições de ensino: Centro Universitário Radial: no período de 2004 a 2007, e Estácio 

Participações: desde 2007 até o momento. Para melhor compreender a cultura e a 

identidade da Estácio Santo André cabe contextualizar a história do Centro Universitário 

Radial, atualmente Centro Universitário Estácio de São Paulo. 

O Centro Universitário Radial iniciou suas atividades em 1962, quando seu 

fundador iniciou suas atividades na área educacional com a oferta de cursos preparatórios 

e de especialização técnica na cidade de São Paulo. Em pouco mais de 10 anos, a 

IES aumentou sua abrangência, passando a oferecer novas modalidades de cursos 

técnicos em diversos pontos da Zona Sul da cidade de São Paulo, como os cursos de 

Contabilidade, Secretariado, Administração e Eletrônica. A instituição foi uma das pioneiras 

na implantação do curso técnico de Processamento de Dados. 

Em 1976 a Rede Radial começou a se formar e em 1977, com a abertura de mais 

uma unidade, a Rede Radial passou a contar com cinco mil alunos. 

A partir de 1989, a IES sentiu-se preparada para iniciar suas atividades com 

cursos superiores e iniciou esta etapa com o curso de Processamento de Dados, 

Administração com ênfase em Análise de Sistemas e Ciências Contábeis. 

Em 2001, a Radial credenciou-se como Centro de Educação Tecnológica, sendo 

uma das primeiras instituições particulares dessa natureza no Brasil. Passou, então, a 

oferecer também os cursos de graduação tecnológica, consolidando sua trajetória de 

sucesso na Educação Profissional e dando início aos primeiros cursos de pós-graduação 

lato sensu. 

Em 2003, o Centro Universitário Radial incorporou a Unidade Curitiba resultado da 

aquisição da antiga Faculdade Pitágoras que, até então, era mantida pelo grupo Pitágoras-

Apollo Internacional. Simultaneamente todas as unidades foram adequadas aos 

parâmetros de sustentabilidade e qualificação acadêmica para melhor atender às 

necessidades dos alunos e do mercado de trabalho. 

Em 2004 foram autorizados os primeiros cursos na, então, Faculdade de 

Tecnologia Radial de Santo André, que iniciaram suas turmas no 2º semestre de 2004. 

No ano de 2007, a Estácio Participações adquire em São Paulo o Centro 

Universitário Radial, com cerca de 10.000 alunos, com mais de 40 anos na educação 

paulista e paranaense, e as demais instituições mantidas pela IREP. Assim a atual 
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Faculdade Estácio de Santo André, antiga Faculdade de Tecnologia Radial de Santo 

André, é incorporada ao Grupo Estácio. 

Hoje, a Faculdade Estácio de Santo André oferece 09 cursos sendo Bacharéis – 

Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Engenharia Civil, Engenharia da Produção, 

e os CSTs em Recursos Humanos, Logística, Gestão Financeira e Marketing. 

 

2.2. Missão 
 

Enriquecer vidas por meio da aprendizagem, oferecendo ensino superior de 

qualidade para o desenvolvimento humano e profissional, por meio de práticas 

pedagógicas que fortalecem a vocação, lapidam as competências para o mercado de 

trabalho e contemplam o cenário da inclusão, da interação e da inovação. 

 
 

2.3. Articulação do PPC com o PDI e PPI 
 
 

No Plano de Desenvolvimento Institucional se consolidam as definições de missão, 

diretrizes e proposições políticas da IES e o Plano de Gestão evidenciando os princípios, os 

desafios a serem enfrentados e, definidos com base na análise situacional realizada e na 

visão dos diversos cenários possíveis, concentrando seu pensamento estratégico nos 

problemas, e não nos setores, e em políticas claramente direcionadas para a vida acadêmica 

em toda a sua amplitude. 

Com esta perspectiva, a gestão pretende que a IES, em todos os seus setores, 

seja capaz de desenvolver seu projeto institucional através de um processo de 

planejamento contínuo e participativo, que seja culturalmente incorporado ao seu cotidiano, 

de maneira que possa articular e desenvolver o máximo de sua qualificação técnica, 

formal com o máximo de sua missão de instituição de educação superior, produzindo, 

difundindo e fazendo avançar as fronteiras do conhecimento universal, sem descuidar do 

avanço e transformação da realidade local, da coletividade da região. Portanto, todos os 

que integram a comunidade acadêmica devem participar desse processo de gestão que 

pretende ser inovador, integrador e participativo. 

No mesmo sentido, o Projeto Pedagógico da IES preconiza que os cursos 

oportunizem aos estudantes uma sólida formação, com a capacidade de análise e 

articulação de conceitos e argumentos, de interpretação e valorização dos fenômenos 

sociais, aliadas a uma postura reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de 

trabalho em equipe, favoreça a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, além 

da qualificação para a vida, o trabalho e o desenvolvimento da cidadania. 
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O Projeto Pedagógico Institucional tem como foco o perfil humano de um profissional 

com competência técnica e política, com pensamentos humanísticos e lógicos, capacitado 

para a compreensão dos principais temas, problemas, que o leve à análise e reflexão crítica 

da realidade social em que se insere. 

A base ética na formação do profissional adota valores de respeito ao ser 

humano, e cultiva a responsabilidade social, a justiça, a integridade, o respeito às leis 

e regulamentos, qualidades e princípios inerentes e indispensáveis à formação do cidadão.  

Nessa perspectiva existe um grau de articulação entre o PDI e o PPI para as políticas de 

ensino, pesquisa e extensão da IES. 

Na esteira deste pensamento, este Projeto Pedagógico expressa uma proposta 

curricular que aponta para a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

configurando -se como um processo educacional único e integrado, garantindo, assim, a 

formação de um sujeito competente, crítico, reflexivo, criativo e propositivo capaz de intervir 

na sociedade em prol da transformação da realidade. 

 

2.4 Inserção Regional – Contexto Educacional   
 

 

Objetivando caracterizar o município e contextualizar a IES, destaca-se abaixo: 
 

1- Dados Gerais do município de Santo André; 
 

2- Perfil sociocultural dos alunos; 
 

3- Mercado de trabalho. 
 

 

2.4.1. Dados gerais do município de Santo André 
 

 

Santo André é um município da Região do Grande ABC, na Região Metropolitana de 

São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. Sua população estimada em 2009 era 

de 673.396 mil habitantes. Ocupa uma área de 175 km², o que resulta numa densidade 

demográfica de 3 816,52 hab/km2. Em 2011, estudos do IBGE revelaram que Santo 

André atingiu a população de 676.407 habitantes com 239.634 domicílios e com um PIB 

de R$15,20 bilhões, foi considerada a melhor cidade para se investir com 53.930 empresas 

atingiu US$ 669,69 milhões em exportações e US$ 662,56 milhões em importações gera 

193.991 de empregos formais. 

 

 

 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_do_Grande_ABC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_demogr%C3%A1fica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_demogr%C3%A1fica
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Os principais eixos viários são a Avenida dos Estados, a Avenida Industrial, a 

Avenida Pereira Barreto, o Anel Viário Metropolitano e a Estrada de Ferro Santos - 

Jundiaí, formando um centro regional que atende ao Grande ABC e parte das zonas 

Leste e Sudeste da capital paulista. 

O Rodoanel, uma das maiores obras de logística já realizada na Região 

Metropolitana de São Paulo passa por Santo André, o que permite chegar mais rápido ao 

interior, ao litoral e aos principais aeroportos do Estado. Com a inauguração da extensão 

da Linha 2 do Metrô ocorrida em 2010, o centro de Santo André está a 15 minutos da rede 

de metropolitana de Metrô. 

Santo André não tem bairros sancionados por lei, o mapa utilizado pelos órgãos 

públicos contempla 117 áreas censitárias que correspondem a 88 bairros na área urbana e 

29 na área de mananciais. Ainda não existem informações sobre a história dos Bairros. 

No município, 98% da água distribuída à população são tratados. Existem 32 reservatórios 

com capacidade de abastecimento de 102.900 m3. Além de distribuir água com qualidade, 

o município também coleta 96% do esgoto gerado. 

Figura 1: Vsta Panorâmica da cidade de Santo André em 2012 
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Figure 1: Região do Grande ABC Paulista 

 

Santo André possui uma excelente infraestrutura de saúde à população. Conta com 

dois hospitais municipais (CHM e Hospital da Mulher), o Hospital Estadual Mário Covas, além 

de 33 Unidades Básicas de Saúde e uma ampla rede de Pronto-Atendimentos. 

A maior parte da população está na faixa dos 20 aos 40 anos. A População 

Economicamente Ativa (PEA) da cidade é de 371.321 habitantes. Deste total, 193.991 

estavam formalmente empregados em 1º de janeiro de 2011, com uma renda média mensal 

de R$ 1.720,00 (R$ de dezembro de 2010), segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. 

A renda per capita anual verificada no município em 2008 foi de R$ 22.638,00, em 

valores atualizados pelo IPCA do IBGE de dezembro de 2010, superior à nacional de R$ 

19.016,00. O município possui 60% de sua população em plena idade produtiva. São 406.887 

habitantes com idade entre 20 e 59 anos. 

A qualidade de vida em santo André constitui um dos fatores mais destacados pela 

sua população. Este fator tem impulsionado a expansão imobiliária no município em ritmo 

maior que nas cidades vizinhas, inclusive a capital. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), calculado pela PNUD e composto por 

indicadores da educação (IDH-E), longevidade (IDH-L) e renda (IDHR), é considerado alto: 

0,835 em uma escala de 0 a 1. Com isso o município ocupa o 24º lugar no ranking dos 645 

municípios paulistas. 

O índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS), calculado a partir de indicadores 

de riqueza, escolaridade e longevidade, coloca a cidade em destaque no grupo I, 

caracterizado por um elevado nível de riqueza, escolaridade e longevidade. 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET) têm como 

objetivo promover o desenvolvimento econômico da cidade de Santo André de maneira 
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sustentável. Para atingir essa meta, a pasta vem adotando uma série de ações de 

fortalecimento das empresas, incentivando a vinda de novos empreendimentos e gerando 

informações socioeconômicas para balizar as decisões dos gestores públicos e privados. 

Santo André possui uma economia madura, moderna e diversificada, abrigando um 

importante polo produtivo industrial, comercial e de serviços. A chegada do trecho sul do 

Rodoanel em 2010, o aumento da produção do setor petroquímico e de gás derivado dos 

investimentos no pré-sal, programados até 2020, e as ações proativas da Prefeitura junto ao 

Governo do Estado para a implantação de um Parque Tecnológico colocam Santo André 

como a bola da vez para receber investimentos e aumentar a produção do seu polo 

petroquímico, atrai novas empresas do setor  de logística e desenvolver novas tecnologias 

fomentando o desenvolvimento da indústria do conhecimento. 

A Logística em Santo André é privilegiada devido à proximidade das principais 

rodovias estaduais e federais e entre duas das principais rodovias que dão acesso ao Porto 

de Santos e São Sebastião: a Via Anchieta e a Rodovia dos Imigrantes; e proximidade dos 

portos de Santos e de São Sebastião, bem como dos aeroportos de Congonhas e 

Cumbica, coloca Santo André numa posição estratégica para as ações de logística das 

empresas que necessitam de recebimento e escoamento rápido de mercadorias. Esse fato 

vem atender plenamente uma das principais preocupações das empresas na atualidade: os 

altos custos operacionais que podem reduzir a rentabilidade econômica. 

 

 

 

Além da forte presença do setor químico/petroquímico na indústria, os setores de 

borracha, material de transporte, metalurgia e bens de capital têm participações 

importantes na economia. 
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O setor de metalurgia da cidade irá se expandir fortemente nos próximos anos. 

Somente a empresa Paranapanema irá investir R$ 72,0 milhões na ampliação da sua 

capacidade produtiva para a fabricação de tubos de cobre e, ainda, pretende investir mais 

R$142,0 milhões na ampliação de 28 mil para 55 mil toneladas/ ano na fabricação de 

laminados. Serão, portanto, 214,0 milhões de investimentos na unidade localizada em 

Santo André, o que irá representar cerca de um terço do total de investimentos 

programados pela companhia entre 2011 e 2013. O setor de metalurgia arrecadou, em 

2010, R$ 44,7 milhões de IPI, 24,4% de toda arrecadação de IPI da indústria de 

transformação da cidade. Pelos últimos dados disponíveis da arrecadação do ICMS, o 

setor de metalurgia de Santo André recolheu aos cofres estaduais R$ 68,6 milhões no ano 

de 2008, valor que representou 14,7% do total da arrecadação da indústria de 

transformação da cidade. Considerando-se a efetivação dos investimentos já referidos, o 

setor de metalurgia se expandirá muito nos próximos anos e muito contribuirá para a 

geração de mais riqueza para o município juntamente com o setor petroquímico. 

O comércio desempenha papel importante na economia do município. São 19.573 

estabelecimentos comercias dos mais variados ramos e portes, incluindo grandes redes 

de hipermercados, lojas de departamentos e quatro shoppings centers (incluindo um 

especializado em veículos), os quais proporcionam aos consumidores ampla diversidade 

de produtos. Grandes redes de comércio varejista escolheram Santo André para ampliar 

seus negócios. 

É o caso da Telha Norte, C&C - Casa e Construção, Dicico, Atacadão Assai, 

Roldão, Rede Carrefour, Rede Extra, Wal-Mart, Sam´s Club, Rede Dia e Coop, entre 

outras. Esta evolução do comércio pode ser observada em todas as regiões da cidade. 

A área central é um dos mais importantes e tradicionais polos de comércio do Grande 

ABC, frequentada por moradores dos vários municípios vizinhos, inclusive da capital. 

A prestação de serviços em Santo André encontra-se em franca expansão. Nos 

últimos dez anos os serviços mais que dobraram o seu faturamento, em termos reais, 

ampliando de R$ 2,7 bilhões em 1999 para R$ 6,4 bilhões em 2010. São 32.108 

estabelecimentos voltados para serviços em 2010, com forte presença de segmentos de 

alto valor agregado, como os serviços produtivos e distributivos ligados diretamente à 

produção de bens da indústria. Há também os serviços sociais ligados ao atendimento à 

coletividade, como educação, saúde e administração pública, além dos serviços pessoais. 

O setor de serviços, que representava 52% do PIB do município em 1999, em 2008 

representou 57% do PIB. 

Um total de 113 empresas de Santo André exportou em 2010. Aproximadamente 
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50% das exportações têm como destino os Estados Unidos e a Argentina. Em 2010, 

as exportações alcançaram US$ 669,6 milhões e as importações somaram US$ 662,5 

milhões. Entre 2000 e 2010 o fluxo de exportação aumentou 125,6% e as importações 

cresceram 69%. 

As ações desenvolvidas pelo Departamento de Relações Internacionais da Prefeitura 

têm auxiliado micros e pequenas empresas no acesso aos mercados externos. O 

departamento realiza palestras, cursos, visitas técnicas e coordena feiras e eventos 

internacionais. Santo André possui 5.030 vagas em escolas técnicas e 60% deste total 

destina-se à formação de mão de obra qualificada para o setor produtivo. Destacam-se 

os cursos de desenho de construção civil, edificações, técnico em eletroeletrônica, técnico 

em eletrônica, em mecânica, em mecatrônica, em informática, em logística, em web, além 

de técnico em meio ambiente com ênfase em saneamento ambiental. 

O grande diferencial competitivo para as empresas é a oferta de mão de obra 

qualificada. A procura por profissionais especializados é constante e nesse aspecto Santo 

André sai na frente. Afinal a modernização nacional, incluindo obras de construção de 

portos, aeroportos, estradas, usinas hidrelétricas e redes de transmissão elétrica, 

certamente irá ampliar a demanda por bons profissionais. Para atender a este mercado 

são oferecidos no município 27 cursos técnicos, com destaque para três escolas públicas 

de ensino técnico profissionalizante, as quais apresentaram 26.777 alunos e 443 

professores. Estes números praticamente dobraram nos últimos 14 anos. No ensino médio 

há 55 escolas estaduais e 43 particulares, com 22.281 e 9.211 alunos matriculados 

respectivamente. 

Os resultados obtidos no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) na cidade 

mostram- se mais elevados que a média nacional e os resultados do Estado de São 

Paulo. Para completar, o ensino fundamental conta com uma rede de 44 escolas 

municipais, 85 estaduais e 87 particulares. São respectivamente 17.649, 49.242 e 19.504 

alunos matriculados, totalizando 86.395 alunos de acordo com dados apurados em 2010. 

Nessa perspectiva, a política da Faculdade Estácio de Santo André para o ensino 

de Graduação está orientada para o enfrentamento de uma realidade marcada pela 

globalização e pela exclusão social, buscando disponibilizar oportunidades educacionais a 

uma parcela expressiva da população, independentemente da origem econômica, racial e 

cultural, oferecendo uma formação ampla, voltada para a aplicação dos conhecimentos 

aprendidos na resolução de problemas do cotidiano. 

Busca-se ensinar criticamente os conhecimentos, os métodos e as técnicas da 
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ciência, de modo a assegurar o domínio de um campo específico do saber científico e 

profissional, apreendido a partir de suas articulações com o contexto social. Nessa 

perspectiva, o CST em Marketing busca favorecer a formação de profissionais com uma 

visão ampla e crítica da realidade nacional, local e regional. 

Sobre o Mercado de Trabalho, a Estácio de Santo André informa que as Demandas 

Regionais no Estado de São Paulo comprovam que o mercado sempre busca profissionais 

com competências e habilidades e que o aluno deve incorporar no seu cotidiano 

consideramos, acima de tudo, a integração dos conhecimentos, das habilidades e das 

atitudes propostas pelas Diretrizes Curriculares em estreita relação com a prática de 

mercado. 

Neste contexto o CST em Marketing está a apto a atender ás demandas do setor 

produtivo local bem como as das regiões circunvizinhas, principalmente ao que tange às 

demandas de natureza mercadológica econômica e social, de forma a garantir a população 

desta região o direito à aquisição de competências profissionais que os tornem aptos para 

a inserção em setores profissionais nos quais haja utilização das tecnologias e coloque em 

prática todo o conhecimento teórico-prático adquirido no curso. 

 

2.4.2. Perfil sociocultural dos alunos da Faculdade Estácio de Santo André 
 

Os alunos do CST em Marketing provêm, em sua maioria, de escolas públicas. 

Muitos participam do programa PROUNI e de outros programas de Bolsas de Estudos. A 

IES ao participar desses programas do governo Federal e Estadual colabora para a inclusão 

dos alunos das classes mais baixa. A maioria dos alunos vem para a instituição de transporte 

público, trabalha durante o dia e estuda à noite. A dificuldade dos alunos reflete no seu 

desempenho no primeiro semestre do curso o que, às vezes, ocasiona abandono. 

Para melhorar o desempenho desses alunos, a IES promove o nivelamento por 

meio de cursos de extensão, principalmente nas disciplinas de Língua Portuguesa, Análise 

Textual e Matemática, disponíveis no ambiente virtual do aluno. Desde 2009, após a 

incorporação ao Grupo Estácio, oferta aos seus alunos gratuitamente cursos online de 

nivelamento e reforço por meio do programa Gabaritando. 

 
2.4.3. Mercado de trabalho 

 

Santo André é o A do ABC Paulista. Região que contempla as cidades de São 

Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. As três cidades são conhecidas pelo potencial 

econômico, pelas indústrias e pela qualidade de vida. A cidade de Santo André é considerada 
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a oitava cidade mais desenvolvida de São Paulo e conta com uma população estimada em 

quase 720 mil habitantes, segundo dados do IBGE.  

Sendo assim, a grandeza desta cidade pode ser medida pelo seu potencial de 

desenvolvimento e geração de empregos. 

O mercado de trabalho de Santo André é bastante diversificado com ofertas de 

empregos na indústria, no comércio e também em serviços, dependendo da qualificação e 

dos objetivos de cada candidato. Naturalmente, Santo André, por ser uma cidade bem 

desenvolvida e próxima dos maiores polos industriais de São Paulo, possui inúmeras 

oportunidades para quem deseja se destacar no mercado de trabalho. Vivemos em uma era 

volátil, em que a agilidade de adaptação ao mercado e a flexibilidade para acompanhar novas 

tecnologias, processos e metodologias são demandas cada vez mais frequentes. Com o 

mercado de trabalho cada vez mais competitivo, dinâmico e exigente, a qualificação 

profissional tem se tornado um assunto em constante evidência. 

Em um levantamento realizado pela revista “O ABC da Comunicação” indica que nas 

sete cidades que compõem o ABC Paulista (Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Santo 

André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema) existiam em 2014 187 

agências de Comunicação, Publicidade e Marketing, destas, 87 estão localizadas na cidade 

de Santo André. 

O CST em Marketing está apto para atender às demandas do setor local, bem como 

as da região do ABCD paulista e regiões circunvizinhas, principalmente ao que tange às 

demandas de natureza mercadológica, econômica e social, conforme já apresentado no item 

CONTEXTO EDUCACIONAL. 

 
 SÉRIE HISTÓRICA DO CST EM MARKETING 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) introduziu novos conceitos e filosofias 

para a educação superior no nível de graduação no Brasil. De acordo com a LDB, a graduação 

é uma etapa inicial da formação e não um momento de esgotamento do conhecimento. Este 

aspecto dinâmico só é viável dentro de uma estrutura flexível, que permita aos cursos 

definirem diferentes perfis para os seus egressos,  adaptando-os  às  rápidas  mudanças  do  

mundo  moderno  (BRASIL, 1996). 

Uma das propostas do sistema educacional brasileiro é a Educação Profissional 

Tecnológica, que propõe o desenvolvimento de cursos superiores de graduação com foco 

tecnológico específico em áreas do conhecimento, atendendo a demandas específicas do 

setor produtivo. 

Os Cursos Superiores de Tecnologia, atendendo a Educação Superior na modalidade 
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da Educação Profissional estão fundamentados nos diversos instrumentos jurídicos 

elaborados e aprovados pelos órgãos competentes do Ministério da Educação. 

A Resolução CNE-CP 3, de  18  de dezembro de  2002, que  Institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores 

de tecnologia, no seu Art 1º define “A educação profissional de nível tecnológico, integrada às 

diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, objetiva garantir aos 

cidadãos o direito à aquisição de competências  profissionais  que  os tornem  aptos para a  

inserção  em  setores profissionais nos quais haja utilização de tecnologias” (BRASIL, 2002). 

O Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004 (que revoga o decreto nº 2.208) estabelece 

que a educação profissional observará as premissas de organização, por áreas profissionais, 

em função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica e da articulação de esforços das 

áreas da educação, do trabalho e emprego, e da ciência e tecnologia (BRASIL, 2004). 

O parecer nº17/97 CNE/CEB (Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação 

Básica), aprovado em 03 de dezembro de 1997, que dispõe sobre as Diretrizes  Operacionais  

para  a  educação  Profissional  em  Nível  Nacional, esclarece que a Educação Profissional 

Tecnológica, acessível aos egressos do Ensino Médio, integra-se à Educação Superior e 

regula-se pela legislação referente a esse nível de ensino (BRASIL, 1997). 

Atenção especial merecem as observações contidas no Parecer nº 776/97 CNE/CES, 

relativas à estruturação dos cursos de graduação frente às inovações propiciadas pela 

tecnologia da informação e aos novos paradigmas tecnológicos e sua  inter-relação  com  o  

mercado  de  trabalho.  Enfatiza  o  Parecer  nº  776/97 CNE/CES que a orientação 

estabelecida pela LDBE (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), no que tange ao ensino em 

geral e ao ensino superior em especial, aponta no sentido de assegurar maior flexibilidade na 

organização de cursos e carreiras, atendendo à crescente heterogeneidade tanto da formação 

prévia como das expectativas e dos interesses dos alunos (BRASIL, 1997). 

Os CSTs são cursos de graduação e, portanto, devem atender aos parâmetros deste 

nível de ensino quando em concordância com os princípios da modalidade da Educação 

Profissional. Devem ter o tempo adequado para a formação na graduação e não se constituem 

apenas num encurtamento da formação superior ou, pior, numa formação superior 

“superficial".  Não é uma forma de abreviar ou acelerar uma formação, nem tão pouco forjar 

uma especialização precoce. É uma modalidade de ensino de graduação diferenciada e que 

deve ter sua identidade própria, constituindo-se num grande desafio para as instituições de 

ensino que, inicialmente, necessitam vencer as barreiras culturais e mercadológicas e, 

posteriormente, orientar a formação para o desenvolvimento do perfil do egresso com 

competências desejáveis e necessárias ao mercado de trabalho, tanto quanto possibilitar a 
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esse egresso pleno desenvolvimento e crescimento através da educação continuada, com 

bases em princípios de autonomia, autoaprendizado, inovação e empreendedorismo. 

A estruturação do CST em Marketing orienta-se para o atendimento às tendências do 

desenvolvimento tecnológico e de novos nichos do mercado de trabalho que demandem ou 

venham demandar formação de recursos humanos. Sua concepção prevê a possibilidade de 

incorporação de atividades que os mantenham atualizados com o desenvolvimento 

tecnológico (a partir  do  permanente  monitoramento  de  seu  desenvolvimento,  assim  como  

a reorientação  de  sua  modalidade  quando  determinadas  especialidades  não obtiverem 

mais perspectivas de demanda). 

 

 APRESENTAÇÃO DO CURSO 
 

A sociedade do século XXI, traz no seu bojo, uma característica marcante: a 

competitividade. O mundo corporativo em razão de tal competitividade exige que os 

profissionais sejam qualificados adequadamente para fazer frente à tal característica. É o 

mundo das estratégias visando atrair o consumidor envolvendo-o à ponto de fazê-lo decidir-

se pelo produto e ou serviço. 

 

A  estrutura  do  CST em Marketing  abarca  a capacidade orientadora do MEC, 

permitindo ao aluno que saia com condições de enfrentar competitivamente este mercado. 

O aluno da IES tem a competência necessária para propor ações de intervenção 

quando necessário, propor soluções para situações-problema; elaborar perspectivas 

integradoras; elaborar sínteses e administrar conflitos. 

No mundo onde a única certeza é a incerteza, é preciso estar atento às constantes  

mudanças ampliando a cada dia a capacidade  de  relacionar-se criando relacionamentos 

com o consumidor, antecipando tendências, aproveitando as oportunidades oferecidas pelo 

mercado, analisando os seus riscos. 

O profissional de Marketing deve também conhecer os aspectos da legislação que 

regulam as atividades de comercialização, consumo, contratos e normas. O CST em 

Marketing coloca no mercado profissionais com as qualificações necessárias a demanda do 

mercado. 

Ciente de seu papel no cenário da educação, a Faculdade Estácio de Santo 

André mantém um curso crítico e interdisciplinar, que forme profissionais 

comprometidos com uma aprendizagem permanente e empenhados nas mudanças 

sociais, como veremos no corpo deste documento. 

O curso está inserido no atual processo de expansão e democratização do 

ensino superior, cuja demanda de acesso, gerada pelo grande crescimento do ensino 
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médio, alcançou todos os níveis da sociedade, impondo ao Centro de Ensino Estácio  a 

abertura de suas portas a esse novo contingente. 

Devido à incapacidade do setor público em prover recursos para suportar tal 

demanda, o ensino privado foi o protagonista de uma expansão sem precedentes nos 

últimos anos e continua crescendo, alavancado, também, pelo retorno aos bancos 

escolares de parte da população economicamente ativa. 

O acesso de alunos de diferentes estratos socioeconômicos, a esse nível de 

ensino, dá-se pela percepção de que a sociedade deve fundar-se, cada vez mais, no 

conhecimento. Além disso, de que o capital humano tornou-se o elemento essencial 

para o desenvolvimento de uma nação. A formação de nível superior deixou de ser 

elemento opcional que agrega valor e passou a ser pré-requisito indispensável para o 

crescimento profissional e para a produção de novos conhecimentos. As instituições 

de educação superior são partes fundamentais do desenvolvimento cultural e social 

dos indivíduos, das comunidades e dos países. 

 
 CONCEPÇÃO DO CURSO 

 
Em coerência com a proposta institucional de implementar uma gestão 

institucional democrática e de construir um projeto acadêmico-administrativo 

integrado, o CST em Marketing se propõe a realizar uma gestão coletiva e dialogada, 

com a participação dos diferentes membros da comunidade universitária. 

A gestão acadêmica do curso, respeitando os princípios básicos que orientam a 

gestão institucional, busca promover a unidade acadêmica e pedagógica do curso, 

mediante as seguintes estratégias: reuniões de colegiado, reuniões com todo o corpo 

docente e discente, seminários de atualização. Entretanto, para atender aos 

dispositivos presentes nos instrumentos regulatórios do INEP/MEC (2008), foi criado 

o Núcleo Docente Estruturante (NDE) incorporando-se à gestão acadêmico-

administrativa do curso. O NDE é composto por professores mestres e doutores que 

têm uma dedicação integral ou parcial ao curso, atendendo às especificidades do 

mesmo. Esse núcleo tem como missão criar, implantar e consolidar o Projeto 

Pedagógico do Curso. Ele responde pela concepção e diretrizes norteadoras do curso 

em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais. O NDE está em 

permanente articulação com os professores responsáveis pelas  atividades  

acadêmicas  articuladas  à  formação  dos  alunos Este núcleo tem como compromisso 

básico norteador de suas ações a articulação para a atividade e organicidade dos 

processos de gestão, voltada para o cumprimento da missão do curso e articulada às 
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políticas mais amplas de gestão propostas na IES. O NDE pode ser alterado sempre 

que um dos membros solicitar o seu desligamento, e este deverá ser imediatamente 

substituído por outro membro. 

A  coordenação  do  CST  em  Marketing  é exercida  pelo  professor  Fábio 

Marques de Araújo. Possui  graduação em Ciências Contábeis, especialização em 

Didática e Metodologia no Ensino Superior e mestrado em Administração. Atualmente 

é professor da Faculdade Estácio de Santo André e coordenador dos CSTs em 

Marketing, Logística, Gestão Financeira e do Bacharel em Ciências Contábeis. Tem 

experiência na área de Administração de Empresas, atuando principalmente nos 

seguintes temas: Finanças e planejamento estratégico. 

O corpo docente do CST em Marketing é formado por mestres, doutores  e 

especialistas.  São profissionais da área de Marketing e gestão e estão em contato 

com o mercado de trabalho atual, proporcionando uma vivência mais real e prática dos 

alunos, já que esses docentes / profissionais trazem para o ambiente acadêmico a 

experiência do trabalho nesta área. O curso também possui professores das áreas de 

ciências sociais, psicologia e comunicação. Essas diversidade na formação do quadro 

docente proporciona troca de experiências permeando as áreas profissional e 

acadêmica. O corpo docente é dinâmico, podendo sofrer alterações nos semestres, 

mas sempre com atenção a aderência dos docentes ao  curso. 

Como Instituição de Ensino Superior a Faculdade Estácio de Santo André 

assume o papel de promover a disseminação do conhecimento e a formação de 

cidadãos aptos a contribuir para o desenvolvimento da sociedade, concebendo a 

Sustentabilidade como algo muito além de uma simples conduta de comunicação 

institucional com diferentes públicos. Sustentabilidade passou a ser um tema de 

fundamental presença e influência na sua atividade central, que perpassa de forma 

transversal todos os conteúdos trabalhados e todo o conhecimento construído: a 

educação para um mundo sustentável é o paradigma da formação para a cidadania 

consciente que a instituição se propõe a levar a seus alunos e às comunidades onde 

atua. 

Conscientes de que não são as alterações na matriz curricular, a inserção ou 

atualização de conteúdos que, por si só, produzirão as mudanças necessárias, mas um 

esforço conjunto de todos os atores envolvidos no processo, o CST em Marketing 

optou por implementar uma metodologia de ensino que exige uma mudança de atitude 

dos seus alunos e professores. A problematização e a interdisciplinaridade presentes 

no Estudo do Caso Concreto permitem transformar a sala de aula num lugar de 
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construção e apreensão do conhecimento, substituindo o uso exclusivo das aulas 

expositivas e o cumprimento de conteúdos programáticos por aulas em que é aguçado 

o raciocínio e é desenvolvida a autonomia intelectual do aluno, tornando-o partícipe 

ativo do processo de ensino aprendizagem. 

 
5.1. Pressupostos E Princípios Pedagógicos 

 
A identidade institucional foi sendo construída ao longo da história  da 

Faculdade Estácio de Santo André e pode ser expressa nos pressupostos 

filosóficos, psicopedagógicos e didático-metodológicos que norteiam sua prática 

pedagógica. 

O ser humano, visto como sujeito da educação, está inserido num contexto 

sócio-econômico-cultural-político e histórico. Tem uma dimensão ativa, criadora e 

renovadora e na sua interação com os outros seres e com o meio, produz 

conhecimento. A Faculdade Estácio de Santo André entende que o conhecimento é 

o produto desta interação social e que seu papel é trabalhá-lo na perspectiva da sua 

produção e preservação, colocando-o a serviço da sociedade. 

Dessa forma, a Faculdade Estácio de Santo André compreende a 

necessidade de promover a participação dos indivíduos como sujeitos da sociedade, 

da cultura e da história, priorizando a autonomia, a problematização e a 

conscientização. 

Considerando a aprendizagem como um processo eminentemente social, no 

qual se destaca a influência da cultura e das relações sociais, a Faculdade Estácio de 

Santo André vê o aluno como sujeito de seu processo educativo. Por isso, busca 

implementar uma prática pedagógica comprometida com a construção e reconstrução 

do conhecimento, com as dimensões social e afetiva, com o relacionamento teoria e 

prática e com a contextualização dos saberes. 

Em articulação com esses pressupostos, são considerados na organização dos 

cursos, os eixos estruturais “aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver, 

aprender a ser“, encaminhados pela Unesco. 

Pretende-se que as competências profissionais em formação sejam construídas 

processualmente, o que implica a adoção de métodos de ensino que envolva práticas 

de ação/reflexão/ação. Nesse sentido, a concepção curricular privilegia  a  adoção  de  

metodologias  ativas,  coerentes  com  os  objetivos  e  os conteúdos de ensino e que 

considerem a experiência concreta do estudante como ponto de partida. Para tanto, 

promove ações pedagógicas que articulem os saberes e as práticas, vinculando-os aos 
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ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do espírito 

coletivo, e direcionando-as ao atendimento das necessidades da comunidade regional 

e local. 

O ensino é concebido como um processo, intencional e sistemático, de 

investigação do conhecimento; visa, em última instância, ao desenvolvimento das 

capacidades cognitivas dos alunos e à sua preparação para a vida social e profissional 

e busca, no domínio científico e profissional de um determinado campo do 

conhecimento, a construção progressiva da autonomia do aluno. 

A política da Faculdade Estácio de Santo André para o ensino de Graduação 

está orientada para o enfrentamento da realidade social, buscando disponibilizar 

oportunidades educacionais a uma parcela expressiva da população, 

independentemente da origem econômica, racial e cultural, oferecendo uma formação 

generalista, voltada para a aplicação dos conhecimentos aprendidos na resolução de 

problemas do cotidiano. 

Nessa perspectiva, o CST em Marketing, orientado pelo seu Projeto Pedagógico, 

em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional e com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, pretende favorecer a formação de profissionais com uma visão 

ampla e crítica da realidade local e regional. 

No CST em marketing, ensino, pesquisa e extensão estão articulados, 

integrando as três vertentes que compõem o conhecimento: socialização, produção e 

diálogo com a sociedade. 

 
5.2. Objetivos Gerais Do Curso 

 
 

O CST em Marketing tem como objetivos gerais formar profissionais com 

autonomia profissional e intelectual para atender o mercado competitivo de Marketing;  que 

sejam capazes de articular a teoria com a prática, atendendo a contento o mercado; com 

capacidade empreendedora capazes de terem e gerirem o seu próprio negócio; que 

tenham sensibilidade de perceberem e avaliarem os impactos sociais, econômicos e 

ambientais de suas práticas; éticos e com responsabilidade social e ambiental. 

 
5.3. Objetivos Específicos Do Curso 

 

O Projeto Pedagógico do curso objetiva, especificamente, formar 

profissionais com as habilidades e competências necessárias para: a) Alinhar os planos 

operacionais aos planos estratégicos da empresa; b) Agregar valor aos negócios no 
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contexto da organização, alinhando-os às forças econômico-sociais, políticas e 

culturais; c) Analisar critica e permanentemente o cenário mundial dos negócios e suas 

tendências, projetando cenários políticos, econômicos e de mercado; d) Elaborar 

estudos de segmentação de mercado; e) Realizar pesquisa de mercado; f) Realizar 

trabalhos de consultoria na área de marketing empresarial; g) Utilizar  as  ferramentas  

da  tecnologia  da  informação  como  instrumento gerencial. 

 
5.4. Perfil Do Egresso 

 

O Curso Superior de Tecnologia em Marketing está constituído para proporcionar 

ao egresso uma formação que o capacite à análise crítica dos processos mercadológicos, 

bem como tomar decisões sobre os ciclos de Produtos; Preços; Promoção; Canais de 

Distribuição; Pesquisa de Mercado; Comportamento e Direito do Consumidor; Ética e 

Sustentabilidade. 

Portanto, o egresso do curso estará capacitado a ser um profissional com a 

compreensão de que o Marketing é parte integrante da estratégia corporativa, adquirindo 

conhecimentos para atuar na área, tendo em vista aspectos de racionalização contínua 

dos processos mercadológicos e na identificação de oportunidades de negócios, aumento 

de vendas e de rentabilidade. Deverá atuar com capacidade de reflexão, análise e síntese 

dos processos mercadológicos, por meio do entendimento global da cadeia de valor. 

Poderá ainda ter habilidade para criar a estrutura necessária de métodos, procedimentos 

e técnicas, que resultem em valores para clientes, fornecedores, acionistas, parceiros 

estratégicos e comunidade, desenvolvendo atitudes que privilegiem a visão estratégica 

para o gerenciamento de negócios, tanto em nível nacional quanto mundial. 

O egresso, ainda, poderá assessorar as organizações, na área de abrangência do 

marketing, para a tomada de decisão nos níveis estratégicos e táticos bem como conduzir 

a empresa na sua inserção nos diversos tipos de cadeias do atacado e varejo.  

Assim, pretende desenvolver as seguintes competências e habilidades gerais e 

específicas: 

- Propor sistemáticas e procedimentos de trabalho nos ciclos dos 

desenvolvimentos de produtos; 

- Planejar e coordenar o treinamento de equipes de trabalho envolvidas nas 

atividades e processos de precificação e de promoção;  

- Coordenar e acompanhar a alocação de operações voltadas à distribuição física, 

em consonância aos processos anteriormente citados; 

- Ordenar e seguir a alocação de operações relativas e correlacionadas (análise 
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do comportamento do cliente, tecnologia da informação aplicada e previsão e mensuração 

da demanda); 

- Desenvolver e acompanhar os processos de melhoria contínua das atividades e 

processos de marketing; 

- Contribuir nas tomadas de decisão nos níveis operacional e tático e da 

organização com ética e sustentabilidade; 

- Estar apto à atualização profissional constante, que permita superar os desafios 

e propor, com responsabilidade social e ética, soluções criativas para as atividades 

inerentes ao marketing nas esferas da administração dos setores público e privado; 

- Estar apto a compreender muito bem o papel da Internet e seus canais de 

distribuição, vendas e atendimento, a partir de um leque de competências que englobe o 

preparo da mão de obra para enfrentar os desafios de marketing digital. 

 

 INTRODUÇÃO A MATRIZ CURRICULAR 

 
6.1. Currículo Do Curso 

 
O CST em Marketing obedece ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia e está organizado de modo a oferecer ao aluno referenciais teórico-

práticos que colaborem na aquisição de competências cognitivas, habilidades e 

atitudes e que promovam o seu pleno desenvolvimento como pessoa, o exercício da 

cidadania e a qualificação para o trabalho.  

O currículo, desenvolvido na perspectiva da educação continuada, é concebido 

como uma realidade dinâmica, flexível, propiciando a integração teoria e prática, o 

diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da 

construção de competências.  

A organização dos currículos obedece aos princípios de:  

a) flexibilização,  

b) interdisciplinaridade,  

c) ação-reflexão-ação e  

d) contextualização.  

No que tange ao princípio de flexibilização, a estrutura curricular possibilita a 

ampliação dos horizontes do conhecimento e o desenvolvimento de uma visão crítica 

mais abrangente, pois permite ao aluno ir além de seu campo específico de atuação 

profissional, oferecendo condições de acesso a conhecimentos, habilidades e atitudes 

formativas em outras áreas profissionais. 
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A distribuição da estrutura curricular foi elaborada de forma que o aluno após 

cursar um determinado grupo de disciplinas, obtenha o reconhecimento concreto das 

competências profissionais adquiridas, que o torne apto a exercer as atividades 

relacionadas à certificação, com qualificação no mercado de trabalho. 

Outro princípio, o da interdisciplinaridade, propicia o diálogo entre os vários 

campos do conhecimento e a integração do conhecimento. Visa superar uma 

organização curricular tradicional, que coloca as disciplinas como realidades 

estanques, fragmentadas, isoladas e dificulta a apropriação do conhecimento pelo 

aluno. A interdisciplinaridade, ao contrário, busca favorecer uma visão contextualizada 

e uma percepção sistêmica da realidade, permitindo uma compreensão mais 

abrangente do saber. A interdisciplinaridade tem sua origem na necessidade de 

corrigir os desvios causados pela fragmentação disciplinar, resultante da 

compartimentalização que marca a produção científica de caráter positivista. A 

integração entre as disciplinas do currículo cria condições para a pesquisa e para a 

elaboração de modelos explicativos que efetivamente consigam captar a 

complexidade da realidade. Propicia a reorganização e a recomposição dos diferentes 

âmbitos do saber por meio do estabelecimento de intercâmbios cognitivos. A 

interdisciplinaridade, dessa forma, permite integrar o saber, propiciando a 

compreensão da relevância e do significado dos problemas estudados, favorecendo, 

consequentemente, os processos de intervenção e busca de soluções. Expressa ainda 

a necessidade de reconstruir o pensamento em novas bases, recuperando dimensões 

como a criatividade, a imaginação e a capacidade de lidar com a incerteza. A 

interdisciplinaridade não significa uma justaposição de saberes, nem implica uma 

comunicação reduzida entre as disciplinas. Envolve a elaboração de um contexto mais 

geral, no qual as disciplinas em contato são modificadas, passando a depender 

claramente uma das outras. Promove, portanto, intercâmbios mútuos e recíprocas 

integrações entre as disciplinas. As propostas de ensino baseadas na 

interdisciplinaridade têm um grande poder estruturador, pois as definições, os 

contextos e os procedimentos estudados pelos alunos passam a ser organizados em 

torno de unidades mais globais, que agregam estruturas de conceitos e metodologias 

compartilhadas por várias disciplinas, capacitando os alunos para enfrentar problemas 

que transcendem os limites de uma disciplina concreta e para detectar, analisar e 

solucionar novas questões. Além disso, a interdisciplinaridade favorece a realização 

de transferências das aprendizagens já adquiridas em outros contextos e contribui 

para ampliar a motivação para aprender. A interdisciplinaridade é inerente às unidades 
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de estudo no Curso devido à integração das operações mercadológicas na vida 

funcional. As interfaces das atividades relacionadas ao marketing refletem a 

interdisciplinaridade. Busca-se um trabalho interdisciplinar, procurando uma 

articulação maior entre as diferentes unidades de estudo, permitindo ao aluno construir 

caminhos de aprofundamento e ampliação de conceitos e relações sobre os diferentes 

temas da área, o que favorece o alcance das competências profissionais desejadas. 

Dentro desse contexto, durante a elaboração da matriz curricular houve a 

preocupação em organizar as unidades de estudo, de maneira a garantir a 

interdisciplinaridade e com isso oferecer os conhecimentos necessários para o 

domínio das atividades em torno de competências centrais indicadas pelo mercado. 

Norteados pela concepção da interdisciplinaridade, o NDE e o Colegiado do 

curso organizaram a matriz curricular do curso alinhando-a ao conceito da 

Administração de Marketing, agrupando as disciplinas aos conceitos de suas macros 

competências, Gestão, Comunicação e Marketing. Favorecendo, assim, um diálogo 

permanente entre essas três macro funções através das atividades desenvolvidas 

pelos professores das disciplinas que as contemplam. 

O currículo deste curso foi concebido também como um conjunto integrado e 

articulado de situações organizadas de modo a promover aprendizagens significativas, 

e seus conteúdos são apenas um dos meios para o desenvolvimento de competências 

que ampliem a formação dos alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica 

e dinâmica.  

No ensino por competências o conhecimento é trabalhado de forma 

intertransdisciplinar, contextualizado, privilegiando a construção de conceitos e a 

criação do sentido, visando mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, 

capacidades, informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série 

de situações. 

O princípio da contextualização permite pensar o currículo de forma abrangente, 

com uma ampla rede de significações, e não apenas como um lugar de transmissão e 

reprodução do saber. A contextualização envolve o estabelecimento de uma relação 

de reciprocidade entre o aluno e o objeto de conhecimento, favorecendo uma 

aprendizagem significativa, uma vez que está baseada nos diferentes âmbitos e 

dimensões da vida pessoal, social e cultural dos alunos. 

Cabe ressaltar, ainda, que foram introduzidas no curso disciplinas on-line, 

respeitando o disposto na Portaria MEC Nº 4059/2004, porque a Educação a Distância 

é uma modalidade educativa que permiti eliminar barreiras e atender níveis, ritmos e 
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estilos da aprendizagem.  

A decisão pela oferta das disciplinas on line, também, tem como objetivo 

oferecer aos alunos novas formas de aprendizagem e esta iniciativa estará 

proporcionando à formação dos alunos competências e habilidades necessárias ao 

enfrentamento das novas tecnologias da informação e da comunicação que vêm 

caracterizando a atual sociedade da informação. 

A estrutura curricular define-se por três eixos, em torno dos quais se articulam 

as disciplinas e atividades a serem desenvolvidas no decorrer do Curso, a saber: 

• Conteúdos de formação básica; 

• Conteúdos de formação profissional; 

• Conteúdos de formação complementar. 

Os Conteúdos de Formação Básica são os relacionados com estudos 

antropológicos, sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, 

comportamentais, técnico, bem como os relacionados com as tecnologias da 

comunicação e da informação. Destinam-se a desenvolver as habilidades básicas de 

análise, interpretação, reflexão crítica e a utilização de raciocínio lógico, frente ao 

fenômeno do mercado em suas diversas manifestações, integrando o educando no 

campo e estabelecendo as relações do Marketing com outras áreas do saber. 

 

Os Conteúdos de Formação profissional são os relacionados com as áreas 

específicas, envolvendo teorias de mercado e marketing e das organizações e a 

Desenvolvimento pessoal e Profissional,  das vendas e jurídicas, da propaganda e 

preços, e da distribuição. Apresenta o conhecimento e a aplicação, observadas as 

peculiaridades do Marketing e sua aplicação às mudanças sociais, econômicas, 

políticas e culturais da região e do país. 

Os Conteúdos de Formação complementar são estudos opcionais de caráter 

transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. 

DISCIPLINAS HORA/AULA 

Formação básica 

FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS 36 

LÍNGUA PORTUGUESA  36 

FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA 72 

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 36 

PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES 36 

ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING 72 
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DISCIPLINAS HORA/AULA 

 
 
 

Formação profissional 
 
 
 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO 
PROFISSIONAL 

36 

PROPAGANDA E PUBLICIDADE 36 

MARKETING DE SERVIÇOS E ANÁLISE DO 
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

72 

GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 72 

DATABASE MARKETING 36 

MARKETING DE RELACIONAMENTO 72 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM MARKETING 36 

FUNDAMENTOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR 36 

ENDOMARKETING 36 

PESQUISA DE MERCADO 72 

MARKETING PARA O TERCEIRO SETOR 36 

PLANEJAMENTO E PREVISÃO DE VENDAS 80 

FORMAÇÃO DE PREÇOS 36 

MARKETING DO VAREJO E CANAIS DE 
DISTRIBUIÇÃO 

72 

PREVISÃO E MENSURAÇÃO DA DEMANDA EM 
MARKETING 

72 

MARKETING DIGITAL 36 

GESTÃO DE VENDAS 72 

Formação Complementar 

FUNDAMENTOS DE GESTÃO 36 

FUNDAMENTOS DA CONTABILIDADE 36 

SISTEMA DE IN FORMAÇÃO EM MARKETING 36 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 36 

NOVOS NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO 72 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO 36 

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-
DESCENDENTES 

36 

 



 
     
 

 
 

 
     
 

P R O J E T O  P E D A G Ó G I C O  –  M A R K E T I N G 
   

   

 
    

     

 
 
 

27 
 
 
 
 

 

 

6.2. Matriz curricular 
 
 
- Nº de períodos: 4 

- Tempo de integralização mínimo: 2 anos Nº de disciplinas: 30 

- Carga horária total: 1642 

- Carga horária eletiva: 36 

- Carga horária de atividades acadêmicas complementares: 310 

- Tempo de integralização máximo: 4 anos 

- Carga horária obrigatória: 1296 

- Carga horária EAD: 252 
 

 
 
 

CST em Marketing – Estrutura Curricular 116 

1º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS MÍNIMA 36 0 0 

ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING MÍNIMA 72 0 0 

LÍNGUA PORTUGUESA MÍNIMA 36 0 0 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E 
SUCESSO PROFISSIONAL 

MÍNIMA 36 0 0 

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA MÍNIMA 72 0 0 

FUNDAMENTOS DE GESTÃO MÍNIMA 36 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     
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2º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL MÍNIMA 36 0 0 

PROPAGANDA E PUBLICIDADE MÍNIMA 36 0 0 

PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES MÍNIMA 36 0 0 

MARK. DE SERV. E ANÁLISE DO COMPORT. 
DO CONSUMIDOR 

MÍNIMA 72 0 0 

FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE MÍNIMA 36 0 0 

GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS MÍNIMA 72 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas     

 

3º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

DATABASE MARKETING MÍNIMA 36 0 0 

MARKETING DE RELACIONAMENTO MÍNIMA 72 0 0 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM 
MARKETING 

MÍNIMA 36 0 0 

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E 
AFRO-DESCENDENTES 

OPTATIVA 36 0 0 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO OPTATIVA 36 0 0 

FUNDAMENTOS DE DIREITO DO 
CONSUMIDOR 

MÍNIMA 36 0 0 

ENDOMARKETING MÍNIMA 36 0 0 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM 
MARKETING 

MÍNIMA 36 0 0 

PESQUISA DE MERCADO MÍNIMA 72 0 0 

MARKETING PARA O TERCEIRO SETOR MÍNIMA 36 0 0 

TOTAL: 10 Disciplinas     

4º PERÍODO  Carga Horária 

 Tipo T P AE 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS ELETIVA 36 0 0 

PLANEJAMENTO E PREVISÃO DE VENDAS ELETIVA 80 0 0 

NOVOS NEGÓCIOS E 
EMPREENDEDORISMO 

MÍNIMA 72 0 0 

FORMAÇÃO DE PREÇOS MÍNIMA 36 0 0 

MARKETING DO VAREJO E CANAIS DE 
DISTRIBUIÇÃO 

MÍNIMA 72 0 0 

PREVISÃO E MENSURAÇÃO DA DEMANDA 
EM MARKETING 

MÍNIMA 72 0 0 

MARKETING DIGITAL MÍNIMA 36 0 0 

GESTÃO DE VENDAS MÍNIMA 72 0 0 

TOTAL: 08 Disciplinas     
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É importante, também, destacar que em relação ao determinado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da 

história e cultura afro-brasileira e africana (CNE/CP Resolução 1/2004), que no Curso 

estas questões são tratadas da seguinte forma: 

Em disciplinas como Língua Portuguesa, que trata as questões socioculturais, 

refletidas por meio de textos; e Seminários Integrados em Marketing que desenvolvem 

o tema nas questões socioculturais e História dos Povos Indígenas e 

Afrodescendentes, que tem o objetivo de fornecer conhecimentos acerca da formação 

destas sociedades e da sua integração nos processos físico, econômico, social e 

cultural da Nação Brasileira.  

A disciplina de Seminários Integrados em Marketing também trata diretamente 

da Educação em Direitos Humanos De acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 1, de 30 de maio de 

2012). 

De acordo com a Lei Federal 9795, de 27/04/1999, que dispõe sobre a 

educação ambiental, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental, e o 

Parecer CNE/CP nº 14/2012, de 6 de junho de 2012, a educação ambiental (EA) está 

representada pelos processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem essencial à qualidade de vida e 

sua sustentabilidade. A Educação Ambiental envolve o entendimento de uma 

educação cidadã, responsável, crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com 

conhecimentos científicos e com o reconhecimento dos saberes tradicionais, 

possibilitando a tomada de decisões transformadoras, a partir do meio ambiente 

natural ou construído no qual as pessoas se integram. A EA avança na construção de 

uma cidadania responsável voltada para culturas de sustentabilidade socioambiental. 

Desta forma, o projeto pedagógico e a matriz curricular do CST em Marketing 

apresentam a educação ambiental como prática educativa integrada, contínua e 

permanente, representando um eixo transversal em atividades curriculares dos cursos, 

sobretudo na disciplina de Marketing para o Terceiro Setor. 

Além desta transversalidade, no CST em Marketing, a temática está 

contemplada na disciplina de Língua Portuguesa (que trata questões ambientais, 

refletidas por meio de textos). 

O currículo, desenvolvido na perspectiva da educação continuada, é concebido 

como uma realidade dinâmica, flexível, propiciando a integração teoria e prática, o 
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diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da 

construção de competências.  

É fundamental que os futuros profissionais tenham uma visão ampla e não 

fragmentada dos processos de trabalho que realizam. Nesse sentido, o Curso Superior 

de Tecnologia em Marketing procura contemplar as diferentes dimensões da 

formação, de modo articulado e complementar. O que se pretende é que os 

profissionais, independentemente das funções que irão desempenhar, tenham uma 

visão ampla das questões envolvidas no mercado de marketing, além de uma cultura 

geral e profissional abrangente. 

Dentro desse contexto, durante a elaboração da matriz curricular houve a 

preocupação em organizar as unidades de estudo, de maneira a garantir a 

interdisciplinaridade e com isso oferecer os conhecimentos necessários para o 

domínio das atividades em torno de competências centrais indicadas pelo mercado. 

O ensino nas novas bases tem um grande poder estruturador, pois as 

definições, os contextos e os procedimentos estudados pelos alunos passam a ser 

organizados em torno de unidades mais globais, que agregam estruturas de conceitos 

e metodologias compartilhadas por várias disciplinas, capacitando os alunos para 

enfrentar problemas que transcendem os limites de uma disciplina concreta e para 

detectar, analisar e solucionar novas questões.  

As disciplinas do curso proporcionam os conhecimentos, habilidades e atitudes 

relativas à todas as atividades de marketing que se integram e se inter-relacionam 

dentro dos módulos e entre os mesmos em função dos objetivos do curso e do perfil 

do egresso. 

Essa integração tem como objetivos: oportunizar aos alunos uma visão 

abrangente de conteúdos temáticos comuns que compõem os vários campos do 

saber; estimular uma prática docente que permita a transposição de conteúdos entre 

os diferentes campos do saber; proporcionar aos alunos a oportunidade de ampliar os 

horizontes do conhecimento e a aquisição de uma visão crítica que lhes permita 

transcender o seu campo de atuação profissional. 

Os professores são, predominantemente, profissionais que desenvolvem suas 

atividades na economia local. Além disso, as atividades complementares são 

desenvolvidas dentro do contexto local. 

Busca-se ainda desenvolver estratégias para articular o processo de ensino à 

realidade dos alunos, propiciando uma aprendizagem referida aos diferentes âmbitos 

e dimensões da vida pessoal, social e cultural dos discentes. Nessa perspectiva, as 
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práticas curriculares implementadas na Instituição estão pautadas no conhecimento 

das características dos alunos, buscando respeitar sua personalidade e sua 

identidade.  

Em obediência ao princípio da contextualização curricular, a IES optou também 

pela ampliação das ações educativas a distância, compreendendo a EAD como uma 

modalidade educativa que permite eliminar barreiras e atender níveis, ritmos e estilos 

de aprendizagem diferenciados, garantindo uma maior adaptação às características 

psicopedagógicas dos alunos e favorecendo uma aprendizagem mais significativa. 

As empresas cientes da importância da troca cooperativa de conhecimento na 

sua área de atuação, procuram manter uma força de trabalho em processo 

permanente de aprendizagem e redução das distâncias entre suas unidades. 

Além disso, as empresas também utilizam o espaço virtual para propiciar uma 

nova maneira de disponibilizar novos processos e procedimentos, informações de 

interesse da comunidade e realizar trabalhos em grupo de forma interativa e 

independente do tempo e lugar. 

Educação das relações étnico-raciais e o ensino da história e cultura afro-

brasileira 

É importante, também, destacar que em relação ao determinado nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da 

história e cultura afro-brasileira e africana - (CNE/CP Resolução 1/2004), que no Curso 

Superior de Tecnologia em Marketing, estas questões são tratadas da seguinte forma: 

No projeto pedagógico e na matriz curricular, incorporados nos conteúdos de 

diferentes disciplinas. 

Em disciplinas como Língua Portuguesa, que trata as questões socioculturais, 

refletidas por meio de textos; e Seminários Integrados em Marketing que desenvolvem 

o tema nas questões socioculturais e História dos Povos Indígenas e 

Afrodescendentes, que tem o objetivo de fornecer conhecimentos acerca da formação 

destas sociedades e da sua integração nos processos físico, econômico, social e 

cultural da Nação Brasileira.  

A disciplina de Seminários Integrados em Marketing também trata diretamente 

da Educação em Direitos Humanos de acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 1, de 30 de maio de 

2012) 

Educação Ambiental 

De acordo com a Lei Federal 9795, de 27/04/1999, que dispõe sobre a 
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educação ambiental, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental, e o 

Parecer CNE/CP nº 14/2012, de 6 de junho de 2012, a educação ambiental (EA) está 

representada pelos processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem essencial à qualidade de vida e 

sua sustentabilidade. A Educação Ambiental envolve o entendimento de uma 

educação cidadã, responsável, crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com 

conhecimentos científicos e com o reconhecimento dos saberes tradicionais, 

possibilitando a tomada de decisões transformadoras, a partir do meio ambiente 

natural ou construído no qual as pessoas se integram. A EA avança na construção de 

uma cidadania responsável voltada para culturas de sustentabilidade socioambiental. 

Desta forma, o projeto pedagógico e a matriz curricular do curso de Marketing 

apresentam a educação ambiental como prática educativa integrada, contínua e 

permanente, representando um eixo transversal em atividades curriculares dos cursos 

Atividades Acadêmicas Complementares, como tema de iniciação científica e 

pesquisa, em abordagens dos estágios etc. 

Vale destacar também o importante papel que desempenha no estudo da ética 

ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas por nossos estudantes.  

Além desta transversalidade, no curso de Marketing, a temática está 

contemplada diretamente na disciplina de Seminários Integrados em Marketing e na 

disciplina de Língua Portuguesa (que trata questões ambientais, refletidas por meio de 

textos). 

 
 

6.3. Ementário e Bibliografia 
 

As ementas e as bibliografias estão no quadro abaixo. 
 
 
 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

OBJETIVOS: Compreender os elementos básicos das Ciências Sociais que permitam a 
análise da realidade social, refletindo sobre as questões contemporâneas da sociedade 
brasileira e mundial; Analisar os vários processos sociais que propiciam a criação, 
manutenção, reprodução, crise, revolução e/ou inovação dos diversos fenômenos sociais; 
Relacionar, criticamente, as diferentes concepções de sociedade e visões de mundo, a partir 
do conhecimento da dinâmica das relações existentes entre as diversas formas de 
organização social e sua importância para a formação profissional. 

EMENTA: A sociedade como objeto de estudo. O estudo da cultura. Contexto histórico da 
formação das Ciências Sociais. Teorias sociológicas clássicas: Sociologia Francesa e 
Sociologia Alemã. Temas contemporâneos da Sociologia: Formação cultural e diversidade 

1º SEMESTRE 
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étnico-racial brasileira. Globalização. Exclusão social. Questões socioambientais. Novos 
padrões morais e culturais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: 
introdução a filosofia. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2005. 
 
COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 3 ed. São Paulo: 
Moderna, 2005. 
 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24. ed. Rio de 
Janeiro: J. Zahar, 2009. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. São Paulo: Prentice Hall - Br,, 2010. 
 
MARTINS, Carlos Benedito. Que é sociologia. São Paulo: Brasiliense., 2001. 
 
MATTA, Roberto da. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1987. 
 
QUINTANEIRO, Tânia et alii. Um toque de clássicos. Belo Horizonte: Editora da 
UFMG,, Editora da UFMG, 2009. 
 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING 

OBJETIVOS: Oferecer aos participantes do curso uma visão abrangente do contexto e das 
principais ferramentas da administração de marketing. Fornecer um nível elevado de 
conhecimento a partir do qual cada participante poderá desenvolver suas habilidades e 
competências na gestão de um negócio como um todo e na gestão específica de um 
departamento de marketing. 

EMENTA: Fundamentos de marketing, o processo de administração de marketing, marketing 
e valor para o cliente, pesquisa de marketing, sistema de informação de marketing, análise 
de mercado e identificação de mercados-alvo, posicionamento estratégico de valor, 
estratégias de marca, desenvolvimento de produtos e/ou serviços, gerenciamento de preços, 
gerenciamento de canais integrados de marketing, comunicação integrada de marketing, 
inovação, competição global e marketing socialmente responsável. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. Princípios de 
marketing.. 12. ed.. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. 
 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 14. ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013. 
 
SILVA, Lúcia Aparecida. Administração de Marketing. Rio de Janeiro: Estácio de Sá, 
2015. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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DIAS, Sérgio Roberto (Coodenador). Gestão de marketing.. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
HOOLEY, Graham J.; PIERCY, Nigel F.; NICOULAUD, Brigitte. Estratégia de 
marketing e posicionamento competitivo.. 4. ed.. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2011. 
 
HOYLE, Leonard H; BRANDÃO, Ailton Bomfim. Marketing de eventos: como promover 
com sucesso eventos, festivais, convenções e exposições. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
PINHEIRO, Duda. Comunicação integrada de marketing: gestão dos elementos de 
comunicação: suporte às estratégias de marketing e de negócios da empresa: 
fundamentos de marketing e visão de empresa.. 4. ed.. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
RODRIGUES, Ricardo Rosseto. Fundamentos de marketing. Fundamentos de 
marketing. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2014. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

OBJETIVOS: Desenvolver a competência leitora e a capacidade para a escrita à luz das 
perspectivas de estudos cognitivos e gramaticais; Desenvolver a capacidade de localizar 
informações relevantes do texto para entendimento da mensagem.  

EMENTA: Língua, fala, norma, variações e sociedade; Modalidades linguísticas falada e 
escrita; O português coloquial e a norma culta; Leitura e produção escrita; Estratégias de 
leitura: recuperação da informação; Compreensão e interpretação de textos; Reflexão sobre 
forma e conteúdo; O texto e sua funcionalidade; Textualidade: coesão e coerência, intenção 
comunicativa, habilidades de interpretação; Gêneros textuais; O estilo na escrita; Tipologia 
textual. Aspectos socioculturais (relações étnico-raciais e cultura afrobrasileira; política de 
educação ambiental e direitos humanos). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
GAMEIRO, Maria Beatriz. Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Estácio, 2015. 
 
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender - os sentidos do texto. 
São Paulo: Contexto, 2011. 
 
PAES, Roberto. Língua, uso e discurso: entremeios e fronteiras. Rio de Janeiro: 
Editora Universidade Estácio de Sá, 2013. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
ALVES, Castro. Os escravos. Domínio Público (MEC). Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/jp000009.pdf 
 
ASSIS, Machado de. Várias histórias. Domínio Público (MEC). Disponível em: 
http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn005.pdf 
 
ASSIS, Machado de. O caso da vara. Domínio Público (MEC). Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000219.pdf 
 
ASSIS, Machado de. "Pae contra mãe". In: Relíquias de Casa Velha. Rio de Janeiro, 
H.Garnier Livreiro Editor, 1906. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/jp000009.pdf
http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/contos/macn005.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000219.pdf
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http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=
1951 
 
AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de Gramática do Português. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2010. 
 
CEREJA. Willian; COCHAR Thereza; CLETO, Ciley. Interpretação de textos: 
construindo competências e habilidades em leitura. São Paulo: Atual, 2009. 
 
MORENO, Cláudio. Guia prático do português correto: volume 1 (ortografia), volume 2 
(morfologia), volume 3 (sintaxe), volume (pontuação). Porto Alegre, L&PM Pocket, 2010. 
 
PIACENTINI, M. T. Manual da boa escrita. Rio, Lexikon, 2014. 
 
SILVA, D. da. A língua nossa de cada dia. São Paulo, Novo Século, 2010. 

 
 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL 

OBJETIVOS: Desenvolver plenamente todas as possibilidades concretas da vida acadêmica 
no ensino superior. Planejar de modo eficaz sua vida financeira pessoal e profissional. 
Planejar sua carreira profissional de sucesso. 

EMENTA: Ambientação na Vida Universitária. Métodos de Estudos no Ensino Superior. 
Diversidade e Inclusão. Sustentabilidade. Planejamento financeiro – orçamento doméstico. 
Habilidades e Competências para a Empregabilidade. Mercado de Trabalho. 
Empreendedorismo. Inovação e Criatividade. Ética e Cidadania. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
CHALITA, G; CERBASI, G; GEHRINGER, M et al. SANTOS, Hugo (org). Da 
graduação para o mercado de trabalho: caminhos para o sucesso. (Biblioteca 
virtual). Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2013. 
 
DORNELAS, José. Introdução ao Empreendedorismo. 1a Ed.. São Paulo: 
Empreende,2018.  
 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Empreendedorismo (Biblioteca virtual). São 
Paulo: Pearson, 2012. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
LUQUET, Mara. O Meu Guia de Finanças Pessoais: Como gastar sem culpa e 
investir sem erros. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
 
ORLICKAS, Elizenda. Modelos de Gestão. Rio de Janeiro: IBPEX, 2010. 
 
SOUSA, Fabio; DANA, Samy. Como passar de devedor para investidor - Um guia de 
finanças pessoais.. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 
 
XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. Como Desenvolver Melhor Seus Talentos e 
Competências.. São Paulo: Pearson, 2005. 
 
ZABALA, Antoni. Como aprender e ensinar competências. Porto Alegre: Artmed, 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1951
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1951
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2010. 
 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA 

OBJETIVOS: Modelar e solucionar vários tipos de problemas com o uso do conhecimento 
matemático básico. Resolver situações-problema de matemática e de outras áreas de 
conhecimento, utilizando diferentes modelagens e soluções para desenvolver a interpretação 
e o Raciocínio Lógico; Desenvolver o jeito matemático de pensar nas soluções de problemas 
do cotidiano.  

EMENTA: Conjuntos. Conceitos fundamentais de álgebra e aritmética. Introdução ao estudo 
de função. Introdução ao estudo de função. Função afim ou polinomial do primeiro grau. 
Função de segundo grau. Função exponencial. Logaritmos e funções logarítmicas 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
CANDAL, Denise. Fundamentos de Matemárica. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 
 
LIMA, Mário Luiz Alves de. Matemática Básica. 1. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 
 
SILVA, Luiza Maria Oliveira da; MACHADO, Maria Augusta Soares. Matemática 
aplicada à administração, economia e contabilidade: Funções de uma e mais 
variáveis. São Paulo: Cengage, 2011. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
BONAFINI, Fernanda Cesar. Matemática. Brasil: Pearson, 2011. 
 
CANDAL, Denise. Lógica Matemática. 1. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 
 
JACQUES, Ian. Matemática para Economia e Administração. 6. Brasil: Pearson, 
2010. 
 
MACEDO, Luiz Roberto Dias de; CASTANHEIRA, Nelson Pereira; ROCHA, Alex. 
Tópicos de matemática aplicada. Curitiba: IBPEX, 2013. 
 
MARIANO, Fabricio; MENEZES, Anderson. Matemática Básica para Concursos. 1. Rio 
de Janeiro: Campus, 2011. 
 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 FUNDAMENTOS DE GESTÃO 

OBJETIVOS: Proporcionar ao aluno conhecimento teórico e prático sobre os modelos de 
gestão empresarial, assim como as competências inerentes aos Gestores, obedecendo 
sempre a ética e os valores competentes a profissão. 

EMENTA: Conceitos básicos; Desempenho das Organizações; Processo de Administração; 
Administração de Pessoas; Profissões de Gestão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
MARUJO, Marcelo Pereira; RODRIGUES, Marcus Figueiredo; PARREIRA, André 
Luiz; STAREC, Claudio. A Administração: Princípios Básicos e Contemporâneos. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Estácio, 2014. 
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MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Fundamentos da Administração Introdução à Teoria 
Geral e aos Processos da Administração. 3. ed. Rio de Janeiro: GEN/ LTC, 2015. 
 
PAGLIUSO, Antonio Tadeu; CARDOSO, Rodolfo; SPIEGEL, Thaís. GESTÃO 
ORGANIZACIONAL - O Desafio da Construção do Modelo. 1. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
BERNARDI, L. A. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, estratégias e 
dinâmicas.. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução a Teoria Geral da Administração.. 9ª Ed. São Paulo: 
Manole, 2014. 
 
FERREIRA, Ademir Antonio; REIS, Ana Carla Fonseca; PEREIRA, Maria Isabel. 
Gestão empresarial: de Taylor aos nossos dias: evolução e tendências da moderna 
administração de empresas.. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
 
MACHADO, Maria Augusta Soares; GASSENFERTH, Walter; KRAUSE, Walther. 
Gestão Empresarial em Gotas: Agite Depois de Ler.. São Paulo: Cengage Leaning, 2012. 
 
PINHEIRO, Duda; GULLO, José. Comunicação integrada de marketing: gestão dos 
elementos de comunicação: suporte às estratégias de marketing e de negócios da 
empresa: inclui fundamentos de marketing e visão de empresa. 5. ed.. São Paulo: Atlas, 
2014. 

 
2º SEMESTRE 

    

CÓDIGO DISCIPLINA 

 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

OBJETIVOS: Levar o aluno a compreender a centralidade da Comunicação Organizacional 
no ambiente produtivo atual. Embasar conceitualmente as práticas de Comunicação 
Organizacional. Ampliar a visão do aluno sobre a dimensão discursiva e estrategicamente 
integrada da Comunicação Organizacional. 

EMENTA: Conceito de Comunicação. Diferença de Comunicação e Informação.  
Cultura organizacional e Comunicação. - Comunicação e Cultura Organizacional. Plano de 
comunicação. Como montar um plano de comunicação. Comunicação e Marca. Identidade 
de Marca, Gestão e Comunicação. Comunicação e as Mídias Sociais. Mudanças trazidas 
pela era digital nas organizações. Impactos da era digital na Comunicação Organizacional. 
Comunicação corporativa: Destacando o Relacionamento com o Público. Comunicação 
Integrada. Comunicação Interna como ferramenta estratégica. Identificar ações práticas para 
desenvolver junto ao público interno. Comunicação interna e relação com RH. Comunicação 
em momentos de crise. Comunicação como ferramenta para mediação de conflitos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
MORAES, Rozangela. Comunicação nas empresas. Rio de Janeiro: SESES, 2014. 
 
NASCIMENTO, Renato Souza do. Comunicação empresarial integrada. Rio de 
Janeiro: SESES, 2016. 
 
VAZ, Élida Mattos. Comunicação Organizacional. Rio de Janeiro: SESES, 2017. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
ARGENTI, Paul. Comunicação Empresarial. Brasil: Elsevier, 2014. 
 
BUENO, Wilson da Costa(org.). Comunicação empresarial e sustentabilidade. Brasil: 
Manole, 2015. 
 
DENILSON, Daniel, HOOIJBERG, Robert, LANE, Nancy, LIEF, Colleen. A Força da cultura 
Organizacional nas Empresas Globais. São Paulos: Campus, 2012. 
 
FRANÇA, Ana Shirley (org.). Comunicação Empresarial. São Paulo: Atlas, 2014. 
 
NEGRINI, Vanessa. Comunicação Organizacional: Em Entidades Representativas de 
Classe. São Paulo: Baraúna, 2014. 
 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 

OBJETIVOS: Capacitar profissionais e pesquisadores que atuem de forma transformadora 
nos vários cenários comunicacionais contemporâneos. 
Preparar profissionais para elaborar, produzir e executar peças publicitárias e projetos de 
comunicação para o desenvolvimento e promoção da imagem de produtos e de serviços. 

EMENTA: Conceitos fundamentais, a importância e o impacto da propaganda. A estrutura e 
o funcionamento de uma agência, tipos de agências e os fornecedores principais. 
Planejamento e gerenciamento de campanhas. Documentação, formas de remuneração e 
legislação. São várias as competências e habilidades previstas para a habilitação em 
Publicidade e Propaganda. Como, por exemplo, conhecer e dominar as técnicas e processos 
de criação, produção, análise e desenvolvimento de projetos de comunicação e campanhas 
publicitárias; identificar as técnicas inerentes à profissão publicitária de acordo com as novas 
tecnologias e mercado; apreender criticamente teorias e conceitos pertinentes à área de 
Publicidade e Propaganda. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
BURTENSHAW, Ken; MAHON, Nik; BARFOOT, Caroline. Fundamentos de 
publicidade criativa. Porto Alegra: Bookman, 2011. 
 
PÚBLIO, Marcelo Abilio. Como planejar e executar uma campanha de propaganda. 
Como Planejar e Executar uma Campanha de Propaganda. 2. ED.. São Paulo: Atlas, 
2013. 
 
SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z: como usar a propaganda para construir 
marcas e empresas de sucesso. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
ARENS, William F. Propaganda: capítulo: mídias digitais.. 1.ed.. São Paulo: 
MCGAW - HILL (Material Didático-Estácio), 2013. 
 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 14.ed.. São 
Paulo: Pearson, 2013. 
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LUPETTI, Marcélia. Administração em publicidade: a verdadeira alma do negócio. 
2.ed.. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 
 
MARTINS, Zeca. Propaganda é isso aí!. 1.ed.. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
NUNES, Daniela Lompa; CASAGRANDE, Miguel; MONTEIRO, Roger. Desconstruindo 
marcas: um mergulho bem (ou mal) humorado no universo do branding. São Paulo: 
Entrementes Editorial, 2012. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES 

OBJETIVOS: Compreender a Psicologia como ciência que estuda o comportamento e os 
processos mentais relacionados ao campo organizacional, de maneira que possa formar 
gestores devidamente preparados para identificarem problemas mais frequentes neste 
contexto e saber fazer uso das ferramentas para superá-los. 

EMENTA: Psicologia Aplicada ao espaço organizacional. Processos mentais e as 
organizações de trabalho. Comunicação. Processos de Grupo. Comportamento 
organizacional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
BEHAR, Cláudia Brandão; CAMPOS Luís Antônio Monteiro. Psicologia nas 
Organizações. Rio de Janeiro: SESES, 2014.  
 
BERGAMINI, Cecília Whitaker. Psicologia aplicada à administração de empresas: 
psicologia do comportamento organizacional. 5. São Paulo: Atlas, 2015. 
 
ROTHMANN, Ian; COOPER, Cary. Fundamentos de psicologia organizacional e do 
trabalho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas 
organizações. Brasil: Manole, 2014. 
 
FERREIRA, Patrícia. Clima organizacional e qualidade de vida no trabalho. Rio de 
Janeiro: LTC, 2014. 
 
MINICUCCI, A. Relações humanas: psicologia das relações interpessoais. 6. São 
Paulo: Atlas: Atlas, 2012. 
 
MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal: treinamento em grupo. 23. Rio de 
Janeiro: J. Olympio, 2015. 
 
ZANELLI, José Carlos; BORGES-ANDRADE, Jairo E.; BASTOS, Antonio Virgílio 
Bittencourt (Orgs). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. 2. 2. Porto Alegre: 
ARTMED, 2014. 
 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 MARK. DE SERV. E ANÁLISE DO COMPORT. DO CONSUMIDOR 

OBJETIVOS: A disciplina Marketing de Serviços e Comportamento do Consumidor se 
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constitui de elementos teóricos capazes de fundamentar a interpretação da prestação de 
serviços, na condição de operações capazes de materializar a subjetividade de um serviço 
em resultados operacionais para as organizações, considerando a necessidade do 
estabelecimento de controles efetivos e estratégias de qualidade em serviços, bem como 
possibilitar ao aluno o entendimento das variáveis antropológicas, psicológicas e sociológicas 
que afetam o Comportamento do Consumidor e das implicações desse comportamento na 
estratégia e nos Programas de Marketing da empresa. 

EMENTA: A importância dos serviços. Conceito e classificação dos serviços. Características 
dos serviços e suas implicações de Marketing. O Comportamento do consumidor. O 
Comportamento do consumidor em serviços. Qualidade de Melhoria do sistema de serviços. 
Planejamento de serviços. Estratégias de serviços. Aspectos táticos do marketing de 
serviços: desenvolvimento do produto serviço, preço, promoções e distribuição. 
Planejamento e Controle do sistema de serviços. Gerenciamento dos serviços: 
relacionamento, manutenção, resgate e fidelização de clientes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 14. ed.. São 
Paulo: Pearson, 2013. 
 
MARANGONI, Suzana. Marketing de serviços. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 
 
ZEITHAML, Valarie A.; BITNER, Mary Jo; GREMLER, Dwayne. Marketing de 
Serviços: capítulo: 3-as expectativas do cliente com o serviço.. 6. ed.. São Paulo: 
McGraw- Hill - (Material Didático-Estácio)., 2014. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing de serviços. 5. ed.. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
LOVELOCK, Christopher H. Marketing de serviços: pessoas, tecnologia e estratégia. 7. 
ed.. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. 
 
MATTAR, Fauze Najib et al. Gerência de produtos: estratégias e ações para o 
sucesso:. 2. ed.. São Paulo: Elsevier, 2013. 
 
MELO NETO, Francisco Paulo de. Criatividade em eventos. 5. ed.. São Paulo: 
Contexto, 2012. 
 
SPILLER, Eduardo Santiago; PLÁ, Daniel; LUZ, João Ferreira da; SÁ, Patricia Riccelli 
Galante de. Gestão de serviços e marketing interno. 4. ed.. Rio de Janeiro: FGV, 2012. 

 
 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE 

OBJETIVOS: Compreender os sistemas contábeis utilizando os demonstrativos 
padronizados e interpretando seus resultados. Utilizar a contabilidade como fonte de 
informações nas organizações. 

EMENTA: A contabilidade e sua aplicação; O patrimônio; Contas; Razonete e balancete; 
Apuração do resultado e regimes de contabilidade; Demonstrações contábeis. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
BORGES, Vanessa Aneli; SILVA, JOSÉ MARCOS DA; CIOF José Leandro. 
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CONTABILIDADE BÁSICA.. 1. ed.. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 
 
MARION, José Carlos. Contabilidade básica. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
BAZZI, Samir. Contabilidade em ação.. Curitiba: Intersaberes, 2014. 
 
DANTAS, Inácio. Contabilidade: introdução e intermediária.. Rio de Janeiro: Freitas 
Bstos, 2015. 
 
FERREIRA, Ricardo J. Contabilidade Básica: teoria e questões comentadas.. 15. ed. 
Rio de Janeiro: Ferreira, 2017. 
 
LIMA, Arievaldo Alves de. Contabilidade Básica: Teoria & Pratica.. 1. ed.. Rio de 
Janeiro: Pod Editora, 2016. 
 
SANTOS, Antônio Sebastião dos [org]. Contabilidade.. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2014. 
 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 

OBJETIVOS: Compreender a evolução da cadeia de suprimentos, as estruturas e 
fundamentos, os principais conceitos de ciclos de atividades e atividades logísticas, assim 
como o importante papel desempenhado pela Tecnologia da Informação. 

EMENTA: Cadeias de Suprimentos: Conceitos e Objetivos. Fundamentos da Logística: 
Ciclos de Atividades Logísticas. Cadeias de Suprimentos: Identificação e Visão Integrada dos 
Fatores Chaves. Nível de Serviços ao Cliente: Marketing e Logística. Tecnologia da 
Informação: Papel e Importância. Estratégias de Estoque: Características, Tipos, Funções e 
Custos de Manutenção. Gerenciamento de Depósitos (Centros de Distribuição). Embalagem 
e Manuseio. Infraestrutura de Transportes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística 
empresarial.. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
 
BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento.. 
3. ed. rev. e atual.. São Paulo: Saraiva, 2016. 
 
GALHARDI, Antonio Cesar. Logística e distribuição.. Rio de Janeiro: SESES, (Livro 
Próprio Estácio)., 2016. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
DIAS, Alexandre Aparecido. Planejamento e controle da produção integrado a logística. 
Planejamento e controle da produção integrado a logística.. Rio de Janeiro: SESES, 
2015. 
 
DIAS, Marco Aurelio P. Logística, transporte e infraestrutura: armazenagem, 
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operador logístico, gestão via TI, multimodal.. São Paulo: Atlas, 2016. 
 
GRANT, David B. Gestão de logística e a cadeia de suprimentos.. São Paulo: Saraiva, 
2014. 
 
LIMA, R.P. Gestão da Cadeia de Suprimentos. Rio de Janeiro: SESES, 2014. 
 
NOVAES, Antonio Galvão. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: 
estratégia, operação e avaliação.. 4. ed.. Rio de Janeiro: ELSEVIER, 2015. 

 
3º SEMESTRE 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 DATABASE MARKETING 

OBJETIVOS: Compreender os conceitos básicos de Tecnologia de Informação e Sistemas 
de Informação e como impactam as decisões nas organizações; identificar como ocorrem a 
gestão de recursos nas organizações e as formas de utilização do banco de dados 
destinados a atividades de Marketing; analisar o Marketing de Relacionamento; entender as 
principais tecnologias de apoio; e conhecer a relação entre Database Marketing e CRM - 
Customer Relationship Management. 

EMENTA: Tecnologia de Informação e Sistemas de Informação; conceitos e objetivos do 
Database Marketing; relacionamento com o cliente; Marketing e Banco de Dados; Gestão do 
Relacionamento com os Clientes (CRM - Customer Relationship Management); Tecnologia 
de apoio; e Database Marketing em campanhas de Marketing. .Podemos considerar como a 
grande área do estudo da disciplina a relação entre os conceitos 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
FOINA, Paulo Rogério. Tecnologia de informação: planejamento e gestão.. 2. ed.. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
 
O'BRIEN, James A; MARAKAS, George M. Administração de sistemas de 
informação.. 15. ed.. Rio de Janeiro: AMGH,, 2013. 
 
PIMENTEL, Júlio Cesar. Database marketing.. São Paulo: Estácio/UNISEB,, 2015. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
FEROLLA, Luna Marquez. Técnicas de venda.. Rio de Janeiro:: Universidade Estácio de 
Sá / UNISEB Centro Universitário, 2015. 
 
GONÇALVES, Fabiano; SOUZA, Helcimara Affonso de; VIANA, Delaine. Engenharia de 
software, gestão mercadológica e CRM e Libras : módulo 3.2. São Paulo: UNISEB 
INTERATIVO, 2015. 
GORDON, Steven R.; GORDON, Judith R. Sistemas de informação: uma abordagem 
gerencial.. 3. ed.. Rio de Janeiro.: LTC, 2013. 
 
MADRUGA, Roberto. Guia de implementação de marketing de relacionamento e CRM: 
o que e como todas as empresas brasileiras devem fazer para conquistar, reter e 
encantar seus clientes. 2. ed.. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
ROMEO, Renato. Vendas B2B: como negociar e vender em mercados complexos e 
competitivos. São Paulo: SENAC, 2017. 
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CÓDIGO DISCIPLINA 

 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

OBJETIVOS: Compreender o conceito de Marketing de Relacionamento; Conhecer a 
segmentação no Marketing de Relacionamento. Analisar o comportamento do consumidor; 
Estabelecer critérios para relacionamento com clientes, através do Banco de Dados; Planejar 
estratégias para um plano de Marketing de Relacionamento eficaz. 

EMENTA: Novos paradigmas do Marketing no século XXI. Conceitos e definições de 
Marketing de Relacionamento e fidelização de clientes. Marketing de Relacionamento em 
IES. Princípios para retenção de clientes na empresa. Noções sobre o uso de bancos de 
dados no marketing empresarial. Conceito de CRM: suas 
técnicas, ferramentas e princípios para implantação. Noções sobre aprendizagem 
organizacional com o CRM. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
BERGATON, Leandra. Marketing de Relacionamento. Rio de Janeiro: Universidade 
Estácio de Sá, 2015. 
 
MADRUGA, Roberto. Guia de implementação de marketing de relacionamento e CRM: 
o que e como todas as empresas brasileiras devem fazer para conquistar, reter e 
encantar seus clientes. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
SILVA, Roberto Pessoa Madruga da. Guia de implementação de marketing de 
relacionamento e CRM. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
CRESCITELLI, Edson; Barreto, Iná Futino. Marketing de Relacionamento. São Paulo: 
Pearson, 2012. 
 
KOTLER, P.; KELLER, K.L. Administração de Marketing.. 14. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2013. 
 
NICOTARI, Marco Antonio. Endomarketing.. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 
2015. 
 
SILVA, Lúcia Aparecida da. Administração de marketing.. Rio de Janeiro: 
UNISEB/Universidade Estácio de Sá, 2014. 
 
ZENONE, Luiz Claudio. Customer Relationship Management ( CRM ). São Paulo: 
Novatec, 2012. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM MARKETING 

OBJETIVOS: Propiciar ao aluno a discussão do Marketing como ciência e profissão. 
Apresentar o Ciclo SINAES e sua respectiva importância. Apresentar aos discentes a 
integração dos conteúdos ministrados durante o curso, proporcionando-lhes a reflexão de 
suas interfaces, correspondências e diferenças, bem como fornecer ao discente 
possibilidade de avaliar suas habilidades e competências que são necessárias ao seu 
desenvolvimento profissional, em relação ao conteúdo do curso. 

EMENTA: O Ciclo SINAES; Formação Geral; Integração Curricular; Administração de 
Marketing; Pesquisa de Mercado; Comportamento do Consumidor; Marketing de Serviços; 
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Marketing de Relacionamento; Endomarketing; Marketing Digital; Economia Criativa; 
Economia Colaborativa; Economia Compartilhada; Economia Multivalor. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
BERGANTON, Leandra. Marketing de relacionamento.. Rio de Janeiro: 
Estácio/Uniseb,, 2015. 
 
INTRODUÇÃO a administração. 1. Rio de Janeiro: Estácio/UNISEB, 2014. 
 
INTRODUÇÃO a administração. 1.. 1.ed.. Rio de Janeiro: Estácio/UNISEB, 2014. 
 
KOTLER, P.; KELLER, K.L. Administração de Marketing. 14. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2013. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
FEROLA, Luna. Marketing para o terceiro setor.. Rio de Janeiro: Universidade 
Estácio de Sá / UNISEB Centro Universitário, 2015. 
 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing: a bíblia do 
marketing.. 12. ed.. São Paulo: Pearson, 2012. 
 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing de varejo. 4. ed.. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
PINHEIRO, Duda. Comunicação integrada de marketing: gestão dos elementos de 
comunicação: suporte às estratégias de marketing e de negócios da empresa: 
fundamentos de marketing e visão de empresa. 4. ed.. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
SILVA, Lúcia Aparecida. Administração de Marketing. Rio de Janeiro: Ed. Estácio de Sá, 
2015. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-DESCENDENTES 

OBJETIVOS: Compreender as relações raciais brasileiras. Reconhecer a importância 
cultural dos povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses. Refletir sobre 
a introdução dos africanos na economia nacional, suas estratégias de resistência à 
escravidão e sua a luta pelo acesso à cidadania nos séculos XX e XXI. Compreender o 
impacto de índios e negros no processo físico, econômico, social e cultural de construção da 
Nação Brasileira. 

EMENTA: O impacto cultural do contato entre europeus e índios. As semelhanças e 
diferenças entre a escravidão indígena e a escravidão negra. A guerra justa e a ocupação 
do interior do território. A abolição da escravatura e a negação da cidadania negra. A política 
indigenista. As contribuições do índio e do negro à cultura brasileira. O movimento negro e 
as políticas afirmativas. Índios e afro-descendentes como sujeitos históricos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
BALIEIRO, Fernando de F.; BORTOLOTI, Karen F. História dos povos indígenas e 
afrodescendentes. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. 
 
MONTEIRO, John Manuel. Negros da Terra. São Paulo: Cia. das Letras, 1994. 
 
VAIFAS, Ronaldo. A Heresia dos Índios. São Paulo: Cia. das Letras, 1995. 



 
     
 

 
 

 
     
 

P R O J E T O  P E D A G Ó G I C O  –  M A R K E T I N G 
   

   

 
    

     

 
 
 

45 
 
 
 
 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
CUNHA, Manuela C. da. História dos índios no Brasil. Editora: Cia. das Letras, 1992. 
 
FLORENTINO, M. Em Costas Negras. Editora: Cia das Letras. GOMES, F. Histórias de 
quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro - século XIX. 
Arquivo nacional, 1995 
 
GADOTTI, M. Diversidade cultural e educação para todos. Rio de Janeiro: Graal, 1992. 
 
SILVA, T.T. (Org.). Alienígenas em sala de aula: uma introdução aos estudos culturais 
em educação. Petrópolis: Vozes, 1995. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO 

OBJETIVOS: Construir elementos teórico-práticos que permitam a ampliação do 
conhecimento acerca do uso e das práticas educativas inerentes à LIBRAS, tendo como 
referência as categorias especificidades linguísticas e elementos socioculturais. 

EMENTA: Diferença, inclusão e identidade na sociedade contemporânea; aspectos 
sociolinguísticos da Língua Brasileira de Sinais; especificidades linguísticas e 
noções instrumentais em LIBRAS. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
MAFFEI, Gabriela. Tópicos em libras: surdez e inclusão. Rio de Janeiro: SESES, 2014. 
 
QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais 
brasileiras: estudos lingüísticos. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 
 
SKLIAR, Carlos. SKLIAR, Carlos. 3. ed. Belo Horizonte: Mediação, 2005. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
CAPOVILLA, F. C. ; RAPHAEL, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da 
língua 
de sinais brasileira. São Paulo: EDUSP, 2001, 2 V. 
 
LIMA,Maria Cecília et. al. Fonoaudiologia: surdez e abordagem bilíngue. São Paulo: 
Plexus, 2000.  
 
PIMENTA, N.; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de libras básico. Rio de Janeiro: LSB 
Vídeo, 2006.  
 
SÁ, Nídia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. Manaus: EDVA, 
2002 
 
GESSER, Audrei. Libras? Que língua é essa? São Paulo, Editora Parábola: 2009. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 FUNDAMENTOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR 

OBJETIVOS: Possibilitar ao aluno o entendimento da ciência jurídica, bem do Código de 
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Proteção e Defesa do Consumidor. Analisar, segundo o Código do Consumidor, as 
ferramentas utilizadas no Marketing. 

EMENTA: Direito do Consumidor. Noções de Direito, Ramos do Direito, Fontes do 
Direito, Eficácia da Lei no Tempo e no Espaço. A Proteção das Relações de Consumo no 
Brasil. Teoria Geral do Consumidor. O Marketing e a Sociedade de 
Consumo. Análise Jurídica dos 4 Ps. Responsabilidade Civil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de direito do consumidor.. 4. ed.. São Paulo: 
Atlas, 2014. 
 
FILOMENO, Jose Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. 14. ed.. São 
Paulo: Atlas, 2016. 
 
GALLI, Rafael Altafin. Fundamentos De Direito Do Consumidor. Editora Estácio De Sá: 
Rio De Janeiro, 2015. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
BOLZAN, Fabrício. Direito do consumidor esquematizado.. 5. ed.. São Paulo: Saraiva, 
2017. 
 
BRASIL. Código de Defesa do Consumidor (1990). Código de proteção e defesa do 
consumidor: Lei N.8.078, de 11 de Setembro de 1990. 25. ed.. São Paulo: Saraiva, 
2015. 
 
NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Comentários ao código de defesa do consumidor.. 8. 
ed.rev. atual. e ampl.. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
SILVA, Lúcia Aparecida Da. Análise do comportamento do consumidor.. Rio de Janeiro: 
SESES, 2015. 
 
TARTUCE, Flávio. Manual de direito do consumidor: direito material e processual: 
volume único. 4. ed. atual e ampl.. São Paulo: Método, 2015. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 ENDOMARKETING 

OBJETIVOS: Criar modelos de gestão da comunicação interna capaz de motivar os 
colaboradores internos. Aplicar programas de endomarketing adequados à realidade das 
empresas. Desenvolver o envolvimento/comprometimento através das ferramentas do 
endomarketing. 

EMENTA: O conceito do cliente em primeiro lugar - como filosofia de marketing. Princípios do 
Endomarketing e sua dimensão estratégica para a gestão de empresas. A importância do 
público interno e a humanização dos processos de gestão. Aspectos conceituais de uma 
política de Endomarketing. A aplicação do Endomarketing nas empresas. Condições e 
obstáculos do Endomarketing. Instrumentos e programas de implantação do Endomarketing. 
O Endomarketing e o relacionamento com os clientes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
BEKIN, Saul Faingaus. Endomarketing: como praticá-lo com sucesso.. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2010. 
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BRUM, Analisa de Medeiros. Endomarketing de A a Z: como alinhar o pensamento das 
pessoas à estratégia da empresa.. 2. ED.. São Paulo: INTEGRARE, 2010. 
 
NICOTARI. Marco Antonio. Endomarketing. Rio De Janeiro: Universidade Estácio De Sá, 
2016. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
COBRA, Marcos. Marketing básico: uma perspectiva brasileira.. 4. ed.. São Paulo: Atlas, 
2010. 
 
ENDOMARKETING [ESTÁCIO]. ENDOMARKETING [ESTÁCIO].. Rio de Janeiro: 
ESTÁCIO DE SÁ, 2015. 
 
KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0: do 
tradicional ao digital.. Rio de Janeiro: Sextante, 2017. 
 
LOVELOCK, Christopher H. Marketing de serviços: pessoas, tecnologia e estratégia.. 7. 
ed.. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE MARKETING 

OBJETIVOS: Capacitar o aluno a analisar e sintetizar: O papel dos sistemas de informação 
na era digital. As aplicações dos sistemas de informação. Os benefícios do uso dos SI. 

EMENTA: Fundamentos de sistemas de informação na era digital. O papel e o uso dos SI na 
integração organizacional. Os SI e a vantagem competitiva. As aplicações dos SI. A sinergia 
dos aplicativos integrados. Os benefícios dos SI na tomada de decisão e na gestão do 
conhecimento. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
LAUDON, Kenneth C; LAUDON, Jane Price. Sistemas de informação gerenciais.. 11. ed.. 
São Paulo: Pearson Education, 2015. 
 
O'BRIEN, James A; MARAKAS, George M. Administração de sistemas de 
informação. 15. ed.. Rio de Janeiro: AMGH, 2013. 
 
PIMENTEL, Júlio Cesar. Sistema de informação em marketing. Rio de Janeiro: 
SESES, 2016. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
ARAÚJO, Luis Cesar Gonçalves de. Organização, sistemas e métodos e as tecnologias 
de gestão organizacional. 5.ed. rev. e atual.. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
CASSARRO, Antônio Carlos. Sistemas de informações para tomadas de decisões.. 4.ed. 
rev. e ampl.. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
 
FERNANDES, Aguinaldo Aragon; ABREU, Vladimir Ferraz de. Implantando a 
governança de TI: da estratégia à gestão dos processos e serviços. 4. ed.. Rio de 
Janeiro: Brasport, 2014. 
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GORDON, Steven R.; GORDON, Judith R.; MARIANO, Sandra Regina Holanda 
(Revisão técnica); KRONMEYER FILHO, Oscar Rudy (Revisão técnica) ((Trad.)). 
Sistemas de informação: uma abordagem gerencial. 3. ed.. Rio de Janeiro: Rio de 
Janeiro, 2015. 
 
REZENDE, Denis Alcides. Planejamento de sistemas de informação e informática: guia 
prático para planejar a tecnologia da informação integrada ao planejamento 
estratégico das organizações.. 5. ed.. São Paulo: Atlas, 2016. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 PESQUISA DE MERCADO 

OBJETIVOS: Analisar a importância da Pesquisa de Marketing no apoio à tomada de 
decisões. Avaliar as ações a serem desenvolvidas na elaboração de um projeto de pesquisa 
de mercado avaliando diferentes tipos e métodos de pesquisa. 

EMENTA: Pesquisa de Mercado, Tipos e origens de dados, Sistema de Informação de 
Marketing, Processo de pesquisa, Pesquisa Qualitativa e Pesquisa Quantitativa, Elaboração 
de Questionários, Censo e Amostragem. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
AAKER, David A.; KUMAR, V.; DAY, George S. Pesquisa de marketing.. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2013. 
 
ROCHA, Ismael; MALHOTRA, Naresh k.; LAUDISIO, Maria Cecília; ALTHEMAN, 
Édman; BORGES, Fabio Mariano. Introdução à Pesquisa de Marketing. São Paulo: 
Pearson Prentice-Hall, 2013. 
 
ROSSETTO, Ricardo. Pesquisa de Mercado. Rio de Janeiro: Estácio de Sá, 2015. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
DIAS, Sergio Roberto (Coord.). Pesquisa de mercado.. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
DIAS, Sérgio Roberto. Pesquisa de mercado: Capítulos: Coletas de dados; O 
questionário; Apresentação dos resultados da pesquisa.. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
LAS CASAS, Alexandre Luizzi e GUEVARA, Arnoldo José de Hoyos. Pesquisa de 
Marketing.. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
MALHOTRA, Naresh K. et al. Introdução à pesquisa de marketing.. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2012. 
 
SAMARA, Beatriz Santos; BARROS, José Carlos de. Pesquisa de marketing: 
conceitos e metodologia.. 4. ed.. São Paulo: Prentice-Hall,, 2012. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 MARKETING PARA O TERCEIRO SETOR 

OBJETIVOS: Entender o Terceiro Setor e seus impactos sobre a sociedade; Compreender os 
fatores impulsionadores das ações de responsabilidade social pelas empresas; Estudar o 
Marketing como ferramenta estratégica para o Terceiro Setor; Conhecer a metodologia e os 
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instrumentos requeridos para o planejamento de Marketing para o Terceiro Setor. 

EMENTA: O Terceiro Setor; Responsabilidade Social; Marketing no Terceiro Setor; 
Planejamento de Marketing para o Terceiro Setor; Segmentação e Posicionamento de 
Mercado; Pesquisa e sistema de informações; Estudos de Casos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
FEROLA, Luna. Marketing para o terceiro setor. Rio de Janeiro: Universidade 
Estácio de Sá / UNISEB Centro Universitário, 2015. 
 
SILVA, Lúcia Aparecida da. Administração de marketing. Rio de Janeiro: 
UNISEB/Universidade Estácio de Sá, 2014. 
 
TACHIZAWA, Takeshy. Organizações não governamentais e terceiro setor: criação de 
ONGs e estratégias de atuação. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
BOCCHI, Olsen Henrique. O terceiro setor: uma visão estratégica para projetos de 
interesse público. Curitiba: InterSaberes, 2013.  
 
CAVALCANTI, Marly (Org.). Gestão social, estratégias e parcerias: redescobrindo a 
essência da administração brasileira de comunidades para o terceiro setor. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 
 
MANZIONE, Sydney. Marketing para o terceiro setor: guia prático para implantação de 
marketing em organizações filantrópicas.. São Paulo: Novatec, 2012. 
 
MARKETING estratégico: módulo 4.2. MARKETING estratégico: módulo 4.2.. São 
Paulo: UNISEB, 2014. 
 
MONTANO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão emergente de 
intervenção social. 6. ed.. São Paulo: Cortez, 2010. 

 
4º SEMESTRE 

    

CÓDIGO DISCIPLINA 

 MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 

OBJETIVOS: Contextualizar a mediação como uma prática acessível para o futuro operador 
do Direito. 

EMENTA: Introdução aos meios de resolução de conflitos. Métodos alternativos de resolução 
de conflitos. Contextualização da mediação nível internacional e nacional. Fundamentos e 
princípios da mediação. Teoria geral do conflito. Pré-mediação. Mediação: procedimentos. 
Contextos de aplicação da mediação. Código de Ética dos mediadores. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
DIAS, A.; MITIE, M.; MAEMURA, D. Mediação e Resolução de Conflitos. Rio de 
Janeiro: SESES, 2016. 
 
MUSZKAT, M.E. Guia prático de mediação de conflitos em famílias e organizações. 2. 
ed. Rev. São Paulo: Summus Editorial, 2008. 
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SARAFATI, G.; DIAS, C.C. et al. Manual de Negociação. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
FIORELLI, José Osmir; FIORELLI, Maria Rosa; MALHADAS JUNIOR, Marcos Julio Olivé. 
Mediação e solução de conflitos. Teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
GRINOVER, Ada Pelegrini. WATANABE, Kazuo. NETO, Caetano Lagrasta. Mediação e 
Gerenciamento do Processo. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
RODRIGUES Jr, W.E. A prática da mediação e o acesso à Justiça. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2006. 
 
SALES, L.M. de M. Justiça e Mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 
 
SIX, J.F. Dinâmica da Mediação. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 PLANEJAMENTO E PREVISÃO DE VENDAS 

OBJETIVOS: Desenvolver metodologia de previsão e planejamento de vendas, orientada 
para a realidade empresarial, considerando análises quantitativas e qualitativas. 

EMENTA: A ementa considera a importância do processo de planejamento da demanda, 
organização do processo de planejamento da demanda. Técnicas Qualitativas de previsão de 
demanda; Técnicas Quantitativas de previsão de demanda. Motivadores para implementação 
de iniciativas de colaboração no processo de planejamento da demanda; Desafios na 
implantação de iniciativas de colaboração no planejamento da demanda; Julgamento e 
tomada de decisão no planejamento da demanda; Planejamento de vendas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
BUZZO, Everton José. Planejamento e previsão de vendas. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 
 
KOTLER, P.; KELLER, K.L. Administração de Marketing. 14. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2013.  
 
LIVEIRA, Renê de. Previsão e mensuração da demanda em marketing. Rio de 
Janeiro: SESES, 2016. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
CASTRO, Luciano Thomé e; NEVES, Marcos Fava. Administração de vendas: 
planejamento, estratégia e gestão.. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
FUTRELL, Charles M. Vendas: fundamentos e novas práticas de gestão.. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 
 
LIVEIRA, Renê de. Previsão e mensuração da demanda em marketing.. Rio de 
Janeiro: SESES, 2016. 
 
Philip Kotler, Kevin Lane Keller; tradução Sônia Midori Yamamoto; revisão técnica 
Edson Crescitelli. Administração de Marketing. 14. ed. São Paulo: Pearson Education, 
2012. 
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REIBSTEIN, David J., FARRIS, Paul W., BENDLE, Neil T., PFEIFER, Phillip 
E. Tradutor: SARDENBERG, Rodrigo. METRICAS DE MARKETING. Edição. 2. 
ed. São Paulo: Bookman Companhia Ed, 2012. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 NOVOS NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO 

OBJETIVOS: Conceitos de Empreendedorismo; oportunidades de negócio; os pequenos 
empreendimentos e empresas familiares; organização da empresa; gestão operacional, de 
pessoas, contábil e financeira; Plano de Negócio: estruturação, mercado, marketing/vendas, 
estratégias, plano operacional e financeiro; necessidade de financiamento; assessoria para o 
negócio; aspectos legais para a constituição da empresa; empreendedorismo 
social/ambiental; e Franchising. 

EMENTA: Empreendedorismo (conceito e fatores históricos); oportunidades de negócio: 
ambiente em transformação e tendências de mercado; os pequenos empreendimentos e 
empresas familiares; organização da empresa; gestão operacional, de pessoas, contábil e 
financeira; Plano de Negócio: estruturação, mercado, marketing/vendas, estratégias, plano 
operacional e financeiro; necessidade de financiamento; assessoria para o negócio; aspectos 
legais para a constituição da empresa; empreendedorismo social/ambiental; e Franchising. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
BELMIRO, Luiz Alberto Gravina; Meirelles, MEIRELLES, Durval Corrêa; THIVES 
JÚNIOR, Juarez Jonas; PACÍFICO, Ornella. Administração de Novos Negócios. Rio de 
Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015. 
 
DORNELAS, José Carlos Assis; TIMMONS Jeffry A.; SPINELLI, Stephen. Criação de 
Novos Negócios. São Paulo: Elsevier, 2010. 
 
SILVA, Alexandre Márcio Melo da. Inovação tecnológica e empreendedorismo. Rio de 
Janeiro: SESES, 2016. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor: prática e princípio. 
Inovação e espírito empreendedor: prática e princípio. São Paulo: Cengage, 2011. 
 
LOPES, Rose (org.). Educação empreendedora: conceitos, modelos e práticas. São 
Paulo: SEBRAE, 2010. 
 
MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Administração para empreendedores. 2.ed.. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 
 
SALIM César Simões; SILVA, Nélson Caldas. Introdução ao empreendedorismo: 
Construindo uma atitude empreendedora. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 
 
SEBRAE. Como elaborar um Plano de Negócios. BRASÍLIA: SEBRAE, 2013. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 FORMAÇÃO DE PREÇOS 

OBJETIVOS: Estabelecer o preço do produto considerando os custos e condições de 
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mercado, baseados em diversos critérios visando o lucro; Identificar as variáveis relevantes 
na formação do preço de venda; Calcular o preço à vista e o preço a prazo de um produto ou 
serviço; Entender as estruturas de mercado e sua influência sobre a formação de preços. 

EMENTA: Formação do preço de venda. A formação de preços e a percepção do valor. Preços 
de venda e estruturas de mercado. Abordagem estratégica de custos e de preços para tomada 
de decisões. Análise da relação do Custo x Volume x Lucro. Formação do Preço e de Custos 
de Produtos e Serviços. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
ASSEF, R. Guia prático de formação de preços: aspectos mercadológicos, tributários 
e financeiros para pequenas e médias empresas.. 4. ed e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2011. 
 
BERNARDI, L. A. Manual de formação de preços: políticas, estratégias e 
fundamentos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
DINIZ, Natália. Formação de preços. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
BRUNI, Adriano Leal; FAMA, Rubens. Gestão de custos e formação de preços: com 
aplicações na calculadora HP 12C e Excel. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
 
COGAN, Samuel. Custos e Formação de Preços: Análise e Prática. São Paulo: Atlas, 
2013. 
 
GARCIA, Luiz Martins. Exportar: rotinas e procedimentos, incentivos e formação de 
preços. 9. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2011. 
 
Jorge, Fauzi Timaco; Morante, Antonio Salvador. Formação de Preços de Vendas. São 
Paulo: Atlas, 2012. 
 
Merchede, Alberto; Moreira, Francisco Otávio. Custos e Formação de Preços Para 
Instituições de Ensino - Tributos e Análise de Investimentos. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 MARKETING DO VAREJO E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

OBJETIVOS: Estimular o aluno à prática de análise e reflexão como elemento definidor de 
ações. Proporcionar uma visão global e detalhada do varejo, ressaltando a sua importância 
dentro do contexto econômico, dada a sua representatividade. Introduzir conceitos da gestão 
de distribuição nas empresas, fornecendo o embasamento teórico para a discussão 
específica dos canais de distribuição. Levar o aluno a conhecer o uso das ferramentas de 
logística em marketing e no ambiente organizacional, utilizando-as nas práticas de varejo e 
nos canais de distribuição. Apresentar ao aluno formas de programar ações de planejamento 
e execução da atividade de logística empresarial, que assegurem benefícios para a área de 
marketing. 

EMENTA: A disciplina Marketing do Varejo e Canais de Distribuição apresenta uma 
complementação da visão empresarial no planejamento, organização e distribuição de 
produtos ao cliente final. Para tanto, são apresentados conceitos que englobam a introdução 
ao Marketing do varejo e definições, assim como tipos de canais de vendas e distribuição. A 
tipologia do varejo, a sua administração, os mercados de atuação e as etapas de 
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administração e gerenciamento dos processos são investigados à luz de autores, 
apresentam estratégicas, tendências e ferramentas de ação empresarial. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
ARAÚJO, Carolina Almeida de. Trade marketing: estratégias de distribuição e 
execução de vendas. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
BERNARDINO, Eliane de Castro. Marketing de varejo. 4. ed. Rio de Janeiro: FGV, 
2011. 
 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing de varejo. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
ARBACHE, Fernando Saba. Gestão de logística, distribuição e trade marketing. 4.ed. 
Rio de Janeiro: FGV, 2011. 
 
BUZZO, Everton José. Canais de distribuição. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 
 
BUZZO, Everton José. Planejamento e previsão de vendas. Rio de Janeiro: SESES, 
2016. 
 
COBRA, Marcos. Marketing básico: uma perspectiva brasileira. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
 
NICOTARI, Marco Antonio. Marketing de varejo. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 PREVISÃO E MENSURAÇÃO DA DEMANDA EM MARKETING 

OBJETIVOS: Fornecer ao aluno as informações necessárias à compreensão das indicações 
e formas de previsão e mensuração da demanda. Fornecer ao aluno as informações 
necessárias à sua habilitação para a aplicação de uma abordagem qualitativa e quantitativa 
de pesquisa de mercado. 

EMENTA: Aplicação de teorias e autores que mostram a importância de desenvolver os 
conceitos gerais de previsão e mensuração da demanda, abrangendo os seguintes itens: 
Administração das Informações de Marketing e mensuração da Demanda de Mercado - 
Conceitos do SIM / Sistema de Informações de Marketing - Subsistemas do SIM / Sistemas 
de registros internos - Análise de às decisões de marketing / Inteligência de marketing- 
Pesquisa de mercado / - Formas de mensurar a demanda de mercado – Que mercado 
mensurar - Vocabulário para mensuração da demanda / Análise das necessidades e 
tendências do macro ambiente / Identificação e respostas às principais forças / Ambiente 
demográfico - Ambiente econômico - Ambiente natural –Ambiente tecnológico - Ambiente 
político e legal - Ambiente sociocultural / Previsão da Demanda - Conceituação e 
características Requisitos / Classificação dos métodos de previsão - Métodos de previsão - 
Métodos qualitativos / Métodos de previsão – Métodos quantitativo / Avaliação das 
oportunidades de mercado – A busca primária - A demanda primária potencial /- Curvas de 
demanda agregada - Demanda de mercado - Demanda da empresa - Exemplo de demanda 
de mercado - A estratégia de vendas e a curva de demanda / Potencial de mercado - 
reposição de nomenclatura - Usos do potencial de mercado / A importância do cálculo do 
potencial - Determinação do potencial de mercado - As diversas configurações de potencial 
de mercado. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
BUZZO, Everton José. Planejamento e previsão de vendas. Rio de Janeiro: SESES, 
2016. 
 
KOTLER, P.; KELLER, K.L. Administração de Marketing. 14. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2013. 
 
LIVEIRA, Renê de. Previsão e mensuração da demanda em marketing. Rio de 
Janeiro: SESES, 2016. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
BUZZO, Everton José. Canais de distribuição. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 
COBRA, Marcos. Marketing básico: uma perspectiva brasileira. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
 
KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0: do 
tradicional ao digital.. Rio de Janeiro: Sextante, 2017. 
 
NICOTARI, Marco Antonio. Marketing de varejo. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 
 
Paul W. Farris [et al]; tradução: Rodrigo Sadenbereg; revisão técnica: Càssio Sclovsky 
Grinberg. Métricas de Marketing: o guia definitivo de avaliação de desempenho de 
marketing. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 MARKETING DIGITAL 

OBJETIVOS: Compreender como a as novas mídias podem auxiliar empresas gerando ROI 
(return on investiment = retorno sobre investimento). Desenvolver a capacidade nos alunos 
de criar e executar estratégias de marketing na Web Estudar o mercado da Internet criando 
a capacidade de antecipar tendências. Conhecer amplamente a capacidade da Internet de 
gerar resultados nos negócios com capacidade reduzida de investimento. 

EMENTA: O início da Internet. A dinâmica da internet. Como a Web transformou a relação 
com os consumidores. A criação e o planejamento de ações na Internet. As mudanças 
impostas pelas Redes Sociais. As maneiras de se trabalhar nas Mídias Sociais. Análise de 
dados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; Marketing 4.0: do tradicional ao 
digital. Rio de Janeiro: Sextante, 2017. 
 
LOVELOCK, Christopher H. Marketing de serviços: pessoas, tecnologia e estratégia. 7. 
ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. 
 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução 
urbana à revolução digital. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
HOOLEY, Graham J.; PIERCY, Nigel F.; NICOULAUD, Brigitte. Estratégia de marketing e 
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posicionamento competitivo.. 4. ed.. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 
 
LONGO, Walter. Marketing e comunicação na era pós-digital. As regras mudaram. São 
Paulo: HSM, 2014. 
 
MOSSO, Mário Manhaes. Sun Tzu, Maquiavel, Musashi, Jomini, Clausewitz: 
Administração de Guerra. Rio de Janeiro: Autor, 2012. 
 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos, 
metodologias, práticas.. 32.ed.. São Paulo: Atlas, 2014. 
 
ROTONDARO, Roberto G. (coord). Seis sigma: estratégia gerencial para a melhoria de 
processos, produtos e serviços. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

CÓDIGO DISCIPLINA 

 GESTÃO DE VENDAS 

OBJETIVOS: Propiciar ao aluno a discussão da Gestão de Vendas como ciência e profissão. 
Fornecer ao discente possibilidade de avaliar suas habilidades e competências em gestão 
de vendas, a partir de conteúdo programático atualizado com a realidade mercadológica que 
se apresenta nos dias de hoje. 

EMENTA: Introdução à administração de vendas; Um método de planejamento e gestão da 
força de vendas; Análise de necessidades do comprador e compreensão do papel de vendas 
em marketing; Análise ambiental, da concorrência e benchmarking em Administração de 
vendas; Determinação de quotas e potencial de vendas; Organização de vendas: 
Especialização de vendas; desenho de territórios e números de vendedores; Análise do 
modo de governança da força de vendas e plano de remuneração; Administração de clientes 
e informações; Gestão de talentos em vendas: recrutamento, seleção, treinamento e 
motivação; Controle de vendas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
CASTRO, Luciano Thomé e; NEVES, Marcos Fava. Administração de vendas: 
planejamento, estratégia e gestão.. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
Everton José Buzzo. Gestão de Vendas. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 
2016. 
 
FUTRELL, Charles M. Vendas: fundamentos e novas práticas de gestão. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
ARAÚJO, Carolina Almeida de. Trade marketing: estratégias de distribuição e 
execução de vendas. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
Castro, Luciano Thomé. Administração de Vendas: planejamento, estratégia e gestão. 
São Paulo: Atlas, 2012. 
 
Cobra, Marco. Administração de Vendas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
Las Casas, Alexandre Luzzi. Técnica de Vendas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
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ZAMBERLAN, Luciano. Gestão estratégica do ponto de venda: decisões para 
qualificar a performance no varejo. São Paulo: Ijui: Unijuí, 2010. 
 

 
 

 DISCIPLINAS ELETIVAS 
 

A matriz curricular oferece, também, disciplinas eletivas para que, os educandos 

escolham 01 (uma) do rol, contemplando aprofundado conhecimento sobre certos 

temas do mercado. 

É importante dizer que as disciplinas eletivas contemplam conteúdos de 

formação complementar e profissional em torno de determinados temas, podendo o 

educando escolher dentre elas a que deseja cursar, a saber:  

1. Mediação de Conflitos; 

2. Planejamento e previsão de vendas; 

A disciplina eletiva "Mediação de Conflitos" surgiu da necessidade de qualificar 

os profissionais do Marketing para a pacificação social por meios alternativos à 

resolução e/ou amenização de todos os conflitos no âmbito profissional e social.  

A disciplina eletiva “Planejamento e previsão de vendas” surgiu da necessidade 

da realização do planejamento em toda a atividade do profissional de marketing. 

No desenvolvimento de todas as disciplinas que compõem o currículo, a 

abordagem que se privilegia rompe com o modelo tradicional que resume o estudo do 

Marketing a um estudo específico do mercado. A metodologia adotada, ao contrário, 

privilegia a perspectiva interdisciplinar e o pensamento crítico. Assim, é possível 

estimular o processo de apropriação crítica e inteligente do conhecimento, de forma a    

ajudar o educando a compreender o mundo, sua realidade e posicionar-se diante de 

seus problemas vitais e sociais de forma autônoma e dinâmica. 

 

 DISCIPLINAS OPTATIVAS 
 

As disciplinas optativas constituem um elenco de possibilidades de 

enriquecimento curricular oferecido aos educandos do CST em Marketing. A 

oportunidade de frequentar uma instituição de ensino superior é restrita a um pequeno 

grupo de estudantes, diante do enorme contingente de brasileiros tirados do sistema 

de educação pública e particular em nosso país.  De tal modo, compete às IES ofertar 

aos educandos o acesso ao conhecimento nas mais diversas áreas do saber. 

Os alunos do CST em Marketing podem cursar disciplinas optativas, sem limite 

mínimo ou máximo, em diversos cursos oferecidos na IES, sendo o resultado incluído 
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no histórico escolar. Por conseguinte, dá-se maior flexibilização curricular permitindo 

ao mesmo incorporar conhecimentos de seu interesse específico que agregam valor 

a sua formação universitária. 

 

 METODOLOGIAS DE ENSINO 
 

Em algumas disciplinas do curso é empregada a Metodologia de Estudo do 

Caso Concreto que, por aproximar o educando da realidade que ele enfrentará, 

desenvolve o raciocínio para solução de problemas de forma a atender às exigências 

sociais. Os casos concretos, foram inseridos nos Planos de Aula das disciplinas e 

estão disponíveis para os educandos, no ambiente on line. 

Cabe aos educandos o estudo prévio dos casos, sendo que, durante as aulas, 

o educador deve conduzir o debate entre os educandos, contextualizar o tema da 

discussão, orientar a pesquisa e estabelecer a relação entre a teoria e a prática, para 

a resolução dos problemas. O uso da metodologia do estudo de casos proporciona a 

formação de profissionais inseridos no contexto da realidade regional e nacional, 

analíticos, críticos e reflexivos. 

O Projeto Pedagógico do CST em Marketing prevê, no plano de ensino de 

determinadas disciplinas, a inserção de Atividades Estruturadas, que implicam a 

construção de conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho discente. A 

concepção destas atividades privilegia a articulação entre a teoria e a prática, a 

reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem. Para atender a este propósito, o 

ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o educador como mediador entre o 

conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do educando. 

O currículo foi concebido como um conjunto integrado e articulado de situações 

organizadas de modo a promover aprendizagens significativas e seus conteúdos são 

apenas um dos meios para o desenvolvimento de competências que ampliem a 

formação dos educandos e sua interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica. 

No ensino por competências o conhecimento é trabalhado de forma 

inter/transdisciplinar, contextualizado, privilegiando a construção de conceitos e a 

criação do sentido, visando mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, 

capacidades, informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série 

de situações (PERRENOUD). Para tanto, as atividades foram estruturadas em 

projetos, bem como por resolução de problemas, além de pesquisas. Privilegiam 

análises, sínteses, inferências, generalizações, analogias, associações e 

transferências. As tarefas propostas constituem desafios que incitam os educandos a 
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mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores. 

As Atividades Estruturadas são metodologias que atendem também ao 

paradigma da complexidade (MORIN, 2001), propondo um ensino fundamentado em 

múltiplas visões que proporcionem aos educandos aprendizagens que desenvolvam a 

visão crítica, criativa e transformadora. Nesse contexto, situa-se a problematização 

que possibilita uma visão pluralista, tendo como ponto de partida o questionamento 

que vincula articulações diferenciadas, com a finalidade de produzir conhecimento. 

(BEHRENS, 2006) 

O que se pretende estimular nos alunos não é a memorização de informações 

e, sim, a investigação e compreensão dos problemas, a construção de seu próprio 

conhecimento por meio da participação ativa neste processo. (DAVINI). 

Isto não quer dizer também que os conhecimentos em si sejam negligenciados. 

Pelo contrário, além de eles serem imprescindíveis, a atividade assimiladora do sujeito 

que aprende se aplica sempre a um objetivo ou assunto que requer ser assimilado. 

Com as atividades estruturadas pretende-se preparar o educando como sujeito 

ativo, reflexivo, criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. 

O fundamental é criar condições para que o educando possa construir ativamente o 

seu próprio conhecimento. Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado do 

aprendizado ativo, com base na própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças 

provocadas pela informação gradativamente assimilada. Assim,  foram  indicados  

como  objetivos  específicos  de   aprendizagem,  que      o educando compare, 

diferencie, classifique, busque causas e consequências, identifique princípios ou 

regularidades, priorize objetivos de ação, selecione métodos e técnicas adequadas, 

execute, analise, avalie etc. 

Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer 

uma mudança no processo de aprendizagem, integrando sociedade – ensino – 

trabalho, com o planejamento de atividades que surgem das situações do próprio 

cotidiano social do educando e do trabalho profissional, envolvendo participação 

individual e em grupo, convivência com a diversidade de opiniões, oportunidade de 

autonomia de estudos e o acesso a diferentes modos de aprender, especialmente, de 

aprender a aprender. 

Como exemplo de algumas atividades estruturadas contempladas nos planos 

de aula, podemos citar estudos dirigidos, com exercícios de autocorreção, debates, 

pesquisas orientadas para a busca de informações específicas na internet, pesquisas 

sobre os temas da aula, elaboração de artigos individuais ou coletivos etc. 
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 EDUCAÇÃO ON LINE 
 

O grande desafio do planejamento pedagógico nessa ambiência tecno- 

científica é entender que as novas tecnologias não constituem a solução em si, mas 

apenas os instrumentos que permitirão a superação de alguns problemas, contribuindo 

para a preparação do educando para a vida a partir de diálogos e experiências. 

De acordo com a identidade da IES e seu conceito de sociedade, ser humano 

e educação, a concepção de Educação on line incorpora o rompimento dos paradigmas 

de tempo e espaço, as novas tecnologias de informação e comunicação e uma proposta 

pedagógica alicerçada na concepção do sujeito sócio-histórico de Vygotsky (1984)[1], 

que considera a aprendizagem como fruto da interação entre indivíduos em contextos 

sócio-técnicos específicos (Lévy, 1993)[2] e objetiva um processo de aprendizagem no 

qual o aprendiz seja capaz de construir conhecimentos  e  aprender  a  aprender,  

aprender  a  ser,  aprender  a  conviver e aprender a fazer. 

Além de todas as metodologias apresentadas, a Educação a Distância (oline), 

integrada ao cotidiano da IES no ensino presencial, num percentual que nunca excede 

a 20% (vinte por cento) da carga horária do curso, atende às novas exigências de 

formação dos estudantes e de acesso à informação qualitativa, resultantes das novas 

estruturas de trabalho em um entorno em constante movimento. Além disso, agrega 

um novo cenário de ensino e aprendizagem no qual se encontra inovação das práticas 

pedagógicas, redesenho da proposta metodológica e mudança no papel docente visto 

que todos – professores e alunos – ensinam e aprendem em uma construção coletiva. 

Aprender e ensinar nos entornos educativos a distância da IES, constituídos de 

atores humanos e tecnológicos organizados em rede (Latour, 1992), nos quais é 

necessário aprender permanentemente em contínuas trocas de conhecimento, exige 

uma nova forma de educar que carece de novas estratégias para aprender e ensinar, 

de forma cooperativa. 

Os pressupostos metodológicos que baseiam a listagem das etapas para o 

design didático-instrucional estão relacionados com os conceitos de interação social, 

zona de desenvolvimento proximal, abordados por Vygotsky e com o conceito de 

mediação de Lévy (1998) – mediação digital. 

Vygotsky enfatiza a dialética entre o indivíduo e a sociedade, o efeito da 

interação social, da linguagem e da cultura, sobre o processo de aprendizagem. Desta 

forma há interiorização do conhecimento ou a transformação dos conceitos 

espontâneos em científicos. Isso acontece na zona de desenvolvimento proximal, o 
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que Vygotsky definiu como espaço onde atua o processo de aprendizagem, por meio 

de atividades realizadas com a ajuda do “outro significativo” mais capaz naquele 

aspecto. 

O processo de aprender em rede, na IES, inclui a contribuição ativa do aluno e 

ocorre no âmbito de uma situação interativa, na qual o professor on-line atua como guia 

e facilitador, provocando e estimulando descobertas, propondo estratégias em uma 

prática pedagógica que deve levar o aluno a produzir e refletir, com autonomia, 

experimentando e registrando o resultado de suas observações. O papel reservado ao 

professor on-line é, sobretudo, o de orientar e não mais o de ser o único detentor do 

saber. Não lhe cabe somente saber as respostas para as perguntas dos educando, 

mas também saber problematizar e estimular os alunos a fazerem o mesmo. A EAD 

na IES valoriza o professor orientador, instigador, aquele que vai levar os alunos ao 

trabalho cooperativo e colaborativo. O professor que potencializa o diálogo, a troca de 

conhecimentos, a produção coletiva dos seus discentes. 

 

 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS - NO 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Dentre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) utilizadas pelo 

curso, há tecnologias relacionadas ao andamento da vida acadêmica em termos de 

gestão, bem como há tecnologias relacionadas ao processo ensino-aprendizagem. 

No que tange ao primeiro aspecto, Dentro as Tecnologias de Informação e 

Comunicação, há o Sistema de Informações Acadêmicas (SIA), de caráter 

administrativo, no qual o aluno tem acesso aos seus processos acadêmicos, ao 

atendimento virtual, à consulta de notas, datas de prova, requerimentos, além de 

outras opções. 

Aos alunos é disponibilizada uma gama de serviços que os auxiliam no dia-a- dia 

acadêmico. Também há, dentro do SAVA (sala de aula virtual), alguns aspectos 

relacionados diretamente à gestão acadêmico-administrativa do curso que são 

disponibilizados para o aluno, facilitando assim a obtenção de informações sobre a 

progressão na(s) disciplina(s) oferecida na modalidade a distância, por exemplo. 

Nesse caso, o aluno pode visualizar claramente as disciplinas já cursadas e as em 

andamento, bem como tempo de acesso, tempo de permanência por tópico de 

conteúdo etc. 

O mesmo sistema possui uma instância exclusiva para docentes e 
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administradores (como gerente acadêmico, por exemplo). Nela, as funções 

administrativas e os serviços de gestão são aderentes à função do usuário, permitindo 

assim a gestão de horários de aula, formação de turmas, associação de disciplinas a 

docentes por aderência acadêmica, dentre outras.  

Ainda, há uma terceira instância do mesmo sistema (SIA), essa exclusiva para o 

corpo discente, que é o aplicativo Estácio (App Estácio). Tal qual a versão desktop do 

Sistema de Informações Acadêmicas, essa versão mobile permite acesso às funções 

de administração e de serviços acadêmicos. Vale destacar que nessas diferentes 

instâncias do Sistema de Informações Acadêmicas se dá o acesso ao Ambiente Virtual 

de Aprendizagem. 

Quanto às tecnologias relacionadas ao processo ensino-aprendizagem, a 

proposta curricular do  curso prevê atividades acadêmicas, a serem realizadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), onde além do ambiente da sala de aula 

virtual - SAVA, são apresentadas orientações pedagógicas no que tange a  estrutura 

curricular, como, por exemplo, planos de ensino, roteiros de estudo,  mapas 

conceituais, vídeos,  bem como as aulas transmitidas e  disponibilizadas via web, com 

legenda que permite acessibilidade ao aluno surdo, conteúdo on-line, e demais objetos 

de aprendizagem. A avaliação eletrônica disponibilizada, é considerada processual, 

pois permite ao estudante avaliar seu processo de aprendizagem e ter um feedback 

de quais conteúdos ele precisa estudar mais, incentivando os estudantes a se 

tornarem responsáveis pela sua aprendizagem, a incorporarem hábitos de estudos e 

desenvolverem habilidades metacognitivas. Por meio deste sistema, tanto professores 

quanto alunos, dispõem de ferramentas comunicacionais: fórum de dúvidas, ambiente 

de tutoria e central de mensagens, que viabilizam a mediação pedagógica e as 

relações de ensino e aprendizagem. O aluno pode interagir com o professor, para tirar 

dúvidas e aprofundar temas e conceitos abordados, cem como com seus colegas para 

discutir assuntos pertinentes à aula, tornando-se uma ferramenta valiosa para a 

aprendizagem efetiva.  

Há também as TICs presentes no SAVA com finalidade didático- pedagógica. 

Destacam-se: 

a) o Fórum de discussão, cuja estrutura é organizada a partir da criação de 

tópicos, sendo parte deles atribuída na concepção de cada disciplina (tópicos 

temáticos), parte atribuída pela organização administrativa do curso (tópicos de 

integração e “tira-dúvidas”, por exemplo), parte atribuída pelo tutor da disciplina, em 
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sua autonomia de comunicação com a turma sob sua regência. A dinâmica do fórum 

inicia-se a partir da publicação do tópico e de seus dados de cadastro (como data de 

encerramento da discussão, por exemplo), dando-se início ao processo de postagens, 

as quais são encadeadas hierarquicamente por data. A título de organização, a 

postagem do tutor apresenta-se com destaque, e todos podem responder a todos, 

cabendo a possibilidade de edição da resposta somente ao autor da postagem, com 

exceção do tutor, que pode editar qualquer postagem; 

b) Central de Mensagens, ferramenta utilizada para comunicações 

individuais, particulares. A central de mensagens permite ao aluno pesquisar usuários 

do SAVA, facilitando assim a comunicação com outros alunos, com gestores 

acadêmicos, gestores do SAVA, coordenadores e tutores, inclusive com possibilidade 

de anexar arquivos nas mensagens; 

c) Newsletter – semelhante à central de mensagem, a ferramenta newsletter 

é um dispositivo de envio de mensagens que se particulariza pela possibilidade de 

envio de comunicações do tutor para o endereço eletrônico particular do aluno (sem 

necessidade de vínculo direto ao SAVA). Tal propriedade permite ao tutor manter-se 

no SAVA e, ao mesmo tempo, comunicar-se com os alunos de uma determinada turma 

guardando-se sua inviolabilidade no campo “destinatário”, bem como a possibilidade 

de cópia oculta para garantir também a inviolabilidade do endereço eletrônico 

particular do aluno. A ferramenta newsletter permite o envio de comunicados gerais 

e/ou comunicados a alunos que ainda não acessaram o SAVA, já que  possui  um  

filtro  específico  para  categorizar  alunos  ausentes.  Em  termostécnicos, trata-se de 

uma comunicação “um para todos”, cuja resposta, propositadamente, deverá ocorrer 

pela ferramenta interna (central de mensagem); 

d) Chat – No SAVA, o chat funciona a partir de agendamento prévio ou por 

atendimento individual. No primeiro caso, a funcionalidade “agendamento” customiza 

o acesso ao chat a partir de filtros, como disciplina e turma. No segundo caso, não há 

necessidade de agendamento prévio, cabendo ao tutor abrir a ferramenta para 

atendimento particular, mediante demanda, para alunos que se encontram online no 

ambiente, em simultaneidade ao tutor. Para o aluno, há um destaque no ícone da 

funcionalidade presente na sala de aula virtual, indicando a presença do professor da 

turma, bem como há a possibilidade de busca de “colegas online”. 

Além do acervo bibliográfico constante da biblioteca do polo de ensino a 

distância e do material de apoio da disciplina, há a biblioteca virtual que apresenta 
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títulos de diferentes áreas do conhecimento, além daquelas de domínio público e 

bases de periódicos especializados. Estas ferramentas pedagógicas criam 

oportunidades de acesso a textos científicos, de pesquisa on-line, de leitura 

complementar de textos impressos, possibilitando, inclusive, anotações e postagem 

de comentários críticos. 

 
 ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS AO ENSINO 

 
A Faculdade Estácio de Santo André incentiva os cursos a desenvolverem 

atividades diversificadas articuladas ao ensino. O objetivo maior é a formação de um 

profissional de característica abrangente, humanista e crítica. 

As Atividades Estruturadas, as Atividades Complementares, a Iniciação 

Científica e as Atividades de Extensão são ações que a IES e o Colegiado do Curso e 

NDE entendem como fundamentais ao processo de formação profissional e educação 

superior. 

 
12.1. Atividades  Complementares 

 

As Atividades Acadêmicas Complementares - AAC são responsáveis por 

estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e comportamentais que 

possibilitam ao educando compreender e exercitar conteúdos e formas de 

aprendizagem diferenciadas e ampliar sua vivência acadêmica. No seu 

desenvolvimento, procura- se contemplar as três esferas educacionais, com programas 

que envolvam o ensino, a pesquisa e a extensão. 

As AACs articuladas à formação são disponibilizadas aos alunos do curso pela 

coordenação do mesmo. A carga horária determinada para AAC deve respeitar o 

estabelecido no Regulamento de AAC. O cumprimento dessas horas é uma exigência 

para a integralização do curso. 

O aluno tem disponível uma agenda de atividades complementares, elaborada 

pela coordenação do curso, NDE e colegiado do curso, que lhe possibilita o 

cumprimento das horas exigidas para a integralização do curso. Ao aluno é estimulado 

também realizar atividades complementares em outras instituições, desde que sejam 

comprovadas, estejam adequadas à área de formação do aluno e sejam aprovadas 

pela Coordenação do Curso. 

De acordo com o Regulamento de Atividades Acadêmicas Complementares, o 

aluno sempre que participar de uma atividade deverá assinar a lista de presença, 

quando se tratar de uma atividade externa, o registro é feito através do comprovante 



 
     
 

 
 

 
     
 

P R O J E T O  P E D A G Ó G I C O  –  M A R K E T I N G 
   

   

 
    

     

 
 
 

64 
 
 
 
 

individual assinado pelo coordenador do curso. As atividades realizadas e as 

respectivas horas são creditadas para o aluno. O sistema de contabilização das horas 

é cumulativo e não há limite de carga horária, já que o aluno pode realizar atividades 

além do que é estabelecido no projeto pedagógico do curso, enriquecendo sua 

formação. Na conclusão do curso, o aluno recebe um Histórico das Atividades 

Acadêmicas Complementares desenvolvidas ao longo da graduação. 

São consideradas atividades acadêmicas complementares: seminários, 

congressos, oficinas, festivais, palestras, exposições, cursos de curta duração, 

iniciação científica, cursos online, vivência profissional complementar, atividades de 

extensão, dentre outras. 

Dessa forma, estas atividades buscam propiciar aos alunos: o incentivo à 

pesquisa e iniciação científica, através da inclusão de atividades do tipo: participação 

e apresentação de seminários, congressos, palestras e workshops; a integração teoria 

e prática, por meio da oferta de oficinas práticas e outras atividades práticas, 

realizadas sob a orientação de professores ou profissionais, em projetos realizados 

nos Campi ou externamente; a ampliação do universo cultural e artístico, mediante a 

realização de visitas a exposições, filmes, vídeos, festivais, e outros eventos 

acadêmicos; o aperfeiçoamento acadêmico, propiciado pela realização de cursos que 

visam: ampliar o conhecimento geral, facilitar a atuação do aluno na profissão e/ou no 

mercado de trabalho, aprofundar o conhecimento referente à área de graduação do 

aluno; as experiências de monitoria; o contato com a realidade social, viabilizado pela 

participação nas atividades de extensão; o desenvolvimento da responsabilidade 

ambiental, propiciada pela presença em campanhas, visitas, e outros eventos 

acadêmicos, que têm este tema como eixo de estudo; a preparação para o mundo do 

trabalho, através de uma variedade de atividades complementares voltadas para a 

prática profissional, que visam desenvolver competências como: empreendedorismo, 

iniciativa, liderança e habilidades para gerenciar mudanças; o desenvolvimento da 

responsabilidade e do compromisso social, por meio da participação em trabalhos 

voluntários, projetos comunitários e campanhas sociais, elaboradas e desenvolvidas 

pela Universidade ou por outras instituições sociais. 

Assim, as AACs previstas pelo Curso viabilizam a integração ensino, pesquisa 

e extensão e o desenvolvimento de ações de responsabilidade social, proporcionando 

aos alunos a vivência de situações que contribuem para o crescimento dos alunos 

como cidadãos e profissionais. 
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12.2. Estágio Supervisionado 
 

De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação 

tecnológica, o Estágio Curricular não é uma atividade obrigatória e fica a critério da 

instituição a sua proposição no projeto pedagógico.  

A Faculdade Estácio de Santo andré optou por não incluir o Estágio Curricular 

no Projeto Pedagógico do CST em Marketing.. 

 
12.3. Trabalho De Conclusão De Curso 

 

De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação 

tecnológica, o Trabalho de Conclusão de Curso não é uma atividade obrigatória e fica 

a critério da instituição a sua proposição no projeto pedagógico.  

A Faculdade Estácio de Santo andré optou por não incluir o Trabalho de 

Conclusão de Curso no Projeto Pedagógico do CST em Marketing. 

 

12.4. Atividades De Iniciação Científica E Pesquisa 

 
A iniciação científica e a pesquisa, incentivam o trabalho de pesquisa e 

investigação científica, com vistas ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia e à 

criação e difusão da cultura. As atividades de pesquisa desenvolvem o entendimento 

do ser humano e da sociedade. 

Partindo do pressuposto básico de que o processo de ensino-aprendizagem 

desejado deve ser pautado por uma atitude crítica e criativa, são as atividades de 

pesquisa fundamentais para o trabalho pedagógico de influência mútua entre teoria e 

prática: sem pesquisa não há análise adequada das práticas vigorantes e nem novo 

conhecimento competente em alterá-las. 

A pesquisa, nesse sentido, envolve, de um lado, um princípio educativo e, de 

outro, o desenvolvimento de competências e habilidades básicas para sua efetivação, 

particularmente, na iniciação científica. O desenvolvimento da pesquisa integra os 

educadores e educandos por meio da iniciação científica, estimulando-os para que 

tenham um perfil mais voltado à pesquisa a se engajarem nessas atividades. Assim, a 

Iniciação Científica é um instrumento de apoio teórico e metodológico à realização de 

um Projeto de Pesquisa, que contribui para assimilação de conteúdos e 

desenvolvimento de habilidades necessárias ao exercício profissional. 

A prática da pesquisa, portanto, é importante ingrediente do processo 

educacional, pois, inseparável do ensino, privilegia a sistematização do conhecimento 
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e permite que este se projete, nas atividades de extensão, para além da sala de aula. 

É fato que os educandos envolvidos nestas pesquisas, experimentam a observação 

direta da realidade na qual o curso está inserido, realizam a sistematização da análise 

feita e abrem perspectivas para devolver à sociedade os resultados da investigação, 

através de mutirões de atendimento ou de outras iniciativas. 

São também muito estimulados os Projetos de Pesquisa de Iniciativa Individual 

dos educadores que propiciam a participação de pequenos grupos de graduandos em 

investigações de iniciativa de educadores do curso, alguns deles em fase de mestrado, 

doutorado ou pós-graduação lato sensu. 

Ao longo do curso, desenvolve-se sistemática orientação e revisão de trabalhos 

dos educandos de forma a que estes tenham, também, seus trabalhos publicados.  

 

12.5. Projetos De Extensão 

 
As atividades de extensão, cuja finalidade primordial consiste em propiciar à 

comunidade o estabelecimento de uma relação de reciprocidade com a instituição de 

ensino, integram educandos, educadores e a comunidade em projetos consistentes e 

de relevância social. As atividades de extensão são promovidas de forma permanente, 

proporcionando um efetivo envolvimento de seus educadores e educandos com a 

comunidade, por meio de programas, convênios, atividades de formação continuada 

e eventos extracurriculares periódicos. 

A extensão compreende o inter-relacionamento entre o curso e a comunidade 

na esfera de produção de conhecimento, de forma que ambas devam ser entendidas 

como beneficiárias da prática da Extensão Universitária, na medida em que, através 

das ações de produção e sistematização de conhecimento, faculta: 

• Ao aluno, a formação acadêmica ampliada, rompendo-se com o mero 

tecnicismo e a reprodução do conhecimento, através da possibilidade concreta 

de vivenciar  e praticar a teoria apreendida em sala de aula e debater os limites 

e possibilidades reais dessa mesma teoria; 

• À Comunidade, a possibilidade do desenvolvimento de suas potencialidades a 

partir da compreensão do conhecimento universitário, principalmente, no que 

se refere a se constituir em sujeito histórico autodeterminado e no exercício de 

sua cidadania. 

O Curso deve: 

• Cumprir com seu papel social de desenvolvimento regional e urbano; 

• Integrar a comunidade local com o Curso; 
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Os programas de programas e projetos de extensão da Faculdade Estácio de 

Santo André têm como objetivo a atuação em âmbito social, priorizando ações que 

visem à maior integração aluno-Instituição, articulando ensino-pesquisa; e à 

integração Instituição-Comunidade. Para tanto, atua por meio de Programas e Projetos 

que se desenvolvem em parceria com outras Instituições, Empresas, ONGs, de modo 

a poder contribuir para a atuação responsável da Comunidade Acadêmica na melhoria 

da qualidade de vida no entorno da IES. Dentre os Projetos tradicionais da IES, citam-

se: RH em Ação, Semanas Acadêmicas, Projeto Imposto de Renda. 

 

Monitoria 
 

São objetivos da Monitoria da Faculdade Estácio de Santo André e do CST em 

Marketing: 

• Propiciar ao aluno oportunidade de desenvolver suas habilidades para a 

carreira docente, nas funções de ensino, pesquisa e extensão; e  

• Assegurar cooperação didática ao corpo docente e discente nas funções 

universitárias. 

• Cabe ao Monitor auxiliar o corpo docente nas seguintes atividades: 

o Tarefas didático-científicas, inclusive na preparação de aulas, trabalhos 

didáticos e atendimento a alunos; 

o Atividades de pesquisa e extensão; e  

o Trabalhos práticos e experimentais. 

Incumbe, ainda, ao Monitor auxiliar o corpo discente, sob a supervisão docente, 

na orientação em trabalhos de laboratório, de biblioteca, de campo e outros 

compatíveis com seu grau de conhecimento e experiência. 

É vedado ao Monitor ministrar aulas sem acompanhamento do professor da 

disciplina. 

 

 ATENDIMENTO AO DISCENTE 
 

Diferentes ações voltadas a uma melhor formação do discente têm sido 

implementadas ao longo do curso, procurando suprir déficits de conhecimento, 

aprofundar conteúdos e desenvolver habilidades e atitudes, tudo no sentido de atingir-

se o perfil desejado para o egresso explicitado no projeto. 

Na fase inicial do curso é dada grande ênfase, também, às Oficinas de  Leitura, 

que objetivam ampliar as habilidades de leitura, compreensão e interpretação de 

textos, bem como desenvolver a capacidade de escrita. 
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Para que os docentes possam conferir um tratamento mais personalizado ao 

discente, o coeficiente de rendimento foi inserido nos diários de classe, de modo que, 

conhecendo seu desempenho individual, os educadores possam propor atividades, 

estratégias, métodos e técnicas direcionadas à melhor assimilação dos conteúdos. Tal 

medida objetiva promover a recuperação do educando portador de maiores déficits de 

aprendizagem e potencializar o conhecimento daqueles com melhor rendimento. 

O educando conta, também, como apoio, com a sala de aula virtual, ambiente na 

Internet em que são disponibilizados materiais preparados pelos educadores, tais como 

sinopses, roteiros de estudo, textos para leituras complementares, exercícios dentre 

outros. 

A sala de aula virtual é um espaço concebido para ampliar o processo de 

interação educador-educando,  estendendo-o  para  além da  sala  de  aula.  Nela, o 

educando dispõe de textos auxiliares para aprofundamento dos temas estudados; 

resumos, esquemas e roteiros de estudo. O acesso à sala de aula virtual é feito por 

meio do Sistema de Informação Acadêmica tanto para o educador, que pode mantê- la 

permanentemente atualizada, como para o educando, que encontra à sua disposição 

o material relativo a todas as disciplinas em que está matriculado 

A Biblioteca se constitui, igualmente, em forte apoio ao discente, pois, além de 

suas funções precípuas, oferece, de forma sistemática, oficinas que habilitam   o 

educando a pesquisar na Internet e cursos sobre as normas técnicas a serem 

seguidas na formulação de trabalhos escritos. 

Dessa forma, a IES elaborou um documento “Sugestões e procedimentos 

metodológicos para educandos com necessidades educacionais especiais em sala de 

aula". A preocupação da Instituição vai além da sala de aula, pois foi elaborado 

também um documento orientador dirigido aos diretores de campi com a finalidade de 

permitir a esses educandos a acessibilidade aos diferentes espaços físicos das 

Unidades. 

O CST em Marketing segue as sugestões e procedimentos recomendados nos 

documentos do MEC, buscando criar um ambiente educacional que reconheça  as 

possibilidades e as limitações dos educandos com necessidades educacionais 

especiais, garantindo, assim, a sua plena inclusão no processo educativo. 

No tocante à literatura, promove encontros em que excertos avulsos e livros de 

grandes autores nacionais e estrangeiros são apresentados e propostos à leitura de 

educadores e educandos. 

➢ Algumas atividades do APOIO promovidas na IES: 
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1. Orientação para escolha do curso para alunos ingressantes, com 

informações através da homepage e atendimento personalizado. 

2. Orientação de carreira para alunos que já estejam matriculados e 

queiram discutir as possibilidades da escolha feita ou redirecionar seus 

interesses. 

 

13.1. Biblioteca Virtual 

 
Além do acervo disponibilizado fisicamente no campus, a Faculdade  Estácio de 

Santo André oferece, ainda, acesso à Biblioteca Virtual, plataforma de conteúdo online 

que permite a alunos e professores acesso a centenas de obras bibliográficas por meio 

da internet. O aluno pode fazer a busca de livros e, na própria tela, folhear e fazer a 

leitura integral da obra. Além disso, ele pode criar notas, com comentários produzidos 

por ele, a qualquer momento, em qualquer trecho do livro. 

A Biblioteca Virtual cumpre um papel complementar à biblioteca do campus, 

disponibilizando livros técnicos e didáticos, dicionários e códigos, estudos de caso, 

materiais de pós-graduação e bases de dados. 

Ainda sobre possibilidades virtuais, a Faculdade  Estácio de Santo André 

também utiliza um sistema webaula, que garante aos alunos e professores acesso a 

todos os planos de ensino das disciplinas presenciais e às suas respectivas Atividades 

Estruturadas. 

Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do 

aluno com necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma 

política institucional, a Faculdade Estácio de Santo André vem também desenvolvendo 

ainda uma série de ações para manter a qualidade de ensino para todos os seus 

alunos e, especificamente, assegurar aos alunos com  necessidades educacionais 

especiais as condições necessárias para o seu pleno aprendizado. 

Assim, para o integral atendimento às recomendações internacionais e aos 

dispositivos legais nacionais, é fundamental a busca de novas formas de responder 

aos proclamos de uma Educação Inclusiva, garantindo não só o acesso, mas, 

sobretudo, a permanência dos alunos com necessidades educacionais especiais na 

IES, através de uma prática pedagógica, que esteja centrada na aprendizagem desses 

alunos. 

 

13.2. Atividades de Nivelamento 

 
A Faculdade Estácio de Santo André desenvolve um programa de nivelamento 
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para os educandos de graduação, buscando minimizar as deficiências de 

conhecimentos apresentados em áreas pontuais pela maioria dos egressos do ensino 

médio. 

As modalidades de apoio pedagógico adotadas também no CST em Marketing : 

de nivelamento, de reforço e de complementação curricular, ou seja, atividades 

didáticas desenvolvidas paralelamente à matriz curricular com a orientação dos 

educadores, sob a forma de pequenos cursos, oficinas, grupos de estudo on line, 

através da sala de aula virtual. 

As  modalidades  de  nivelamento  objetivam  criar  condições   para  que   os 

educandos desenvolvam as habilidades e competências necessárias ao cumprimento 

das atividades propostas pelo curso. Com elas, pretende-se minimizar a deficiência de 

conhecimento apresentada pelos egressos do ensino médio. 

Vale ressaltar, que a adesão ao Programa de nivelamento é voluntária, o 

educando poderá escolher, entre as atividades oferecidas, as que mais se adaptem a 

seus horários e às suas possibilidades. 

Podemos aqui destacar, ainda, os cursos de revisão que objetivam recuperar 

falhas e/ou lacunas nos conhecimentos dos educandos, no decorrer do semestre 

letivo, o que  se  faz  pela  análise  das  notas  obtidas  nas  AV1,  AV2  e  AV3.  Os 

educandos que apresentam baixo rendimento são encaminhados aos cursos. O 

respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem, tem evitado que o educando se 

desestimule ao enfrentar os primeiros obstáculos no curso universitário. 

As modalidades de reforço objetivam recuperar falhas e/ou lacunas nos 

conhecimentos dos educandos no decorrer do semestre letivo, resultando do 

acompanhamento do desenvolvimento pedagógico dos educandos, por meio da 

verificação da aprendizagem. Neste sentido são elaborados Cursos de Apoio ou 

Oficinas de Reforço para estudo de aspectos pontuais do programa. 

Ao longo de toda a formação são oferecidos aos educandos Cursos de 

Aperfeiçoamento ou Atualização com foco no aprofundamento de questões 

abordadas em sala, discussão de temas controvertidos, debates, etc., levando-os a 

uma maior reflexão e a uma percepção crítica do Marketing.  

 

13.3. Central de Estágio e Emprego 

 
O Grupo Estácio, do qual a Faculdade Estácio de Santo André é parte, por meio 

de um serviço gratuito e informatizado integrado ao mercado de trabalho, oferece 

estágios e empregos a seus graduandos ou já graduados, em um banco atualizado de 
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empresas parceiras, com sucessivas boas ofertas. De acordo com a legislação em 

vigor, diretrizes, normas e procedimentos são estabelecidos para todo o Brasil, 

unificando processos e atendimentos em todas as Instituições que são parte do Grupo, 

funções principais: 

a) Incentivar o acesso de alunos e de formados à prática profissional; 

b) Estabelecer ligação entre os programas de Graduação e de Pós-Graduação 

com as expectativas do mercado; 

c) Propor parcerias que colaborem para a melhoria constante da qualificação 

dos graduandos e graduados. 

O acesso, tanto para o aluno (graduando ou formado) quanto para as empresas 

se cadastrarem, deve ser feito pela Internet, bastando para isso login e senha. 

O processamento de avaliação é feito através do sistema, pelo estudante e 

validado pelo Coordenador do Curso ou pelo Orientador do Estágio, a partir de 90 

(noventa) dias. 

 

13.4 Avaliando o Aprendizado 
 

Projeto que integra o Programa de Apoio Pedagógico, consistindo na aplicação 

de exercícios (simulados) on-line por disciplina, divididos em quatro ciclos ao longo do 

semestre letivo. O acerto de questões nos ciclos do Avaliando o Aprendizado permite 

que o aluno tenha o aproveitamento de até o máximo de 2,0 (dois) pontos extras na 

nota da AV3. O professor, o coordenador de curso e os gestores têm a oportunidade 

de acessar relatórios que informam o desempenho de seus alunos, turmas e cursos, 

além de identificar questões com maior ou menor índice de acerto e temas do conteúdo 

que precisam ser retomados ou trabalhados. 

Os simulados on-line se constituem, também, em alternativa de estudo e 

preparação para AV1, AV2 e AV3. Ao responder a questões que compõem o banco 

que alimenta as avaliações da disciplina, o aluno tem a oportunidade de estudar 

conteúdos relevantes e se preparar para as provas por meio da resolução das 

questões. Desse modo, são fortalecidos hábitos de estudo que contribuem para 

implantação de uma cultura de avaliação.  

  
13.5 Nova chance 

 
Projeto integrante do Programa de Apoio Pedagógico e que dá oportunidade 

aos alunos dos primeiros períodos, que obtiverem nota menor do que 4,0 (quatro) na 

AV1, de estudar por meio de videoaulas que retomam o conteúdo das seis primeiras 
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semanas, a fim de realizar outra avaliação (AVR) que será somada à primeira nota e 

dividida por 2 (dois). As videoaulas de reforço e a avaliação ocorrem paralelamente ao 

programa da disciplina, caracterizando-se como “estudos paralelos de recuperação”. 

Sabe-se que a primeira nota (AV1) é muito importante para o calouro, pois além 

de evidenciar o desempenho inicial no curso sinaliza possíveis lacunas que precisam 

ser preenchidas, a fim de que ele melhore o aproveitamento nas outras avaliações. 

Além disso, o calouro encontra-se num processo de ambientação e adaptação ao 

contexto universitário.  Se a nota da AV1 for menor do que 4,0 (quatro), essa situação 

é muito preocupante e pode indicar que o aluno perdeu algumas aulas, não estudou 

adequadamente ou teve outras dificuldades.  

 Por intermédio de um melhor desempenho nas avaliações, espera-se alcançar 

também melhor rendimento dos alunos em sala de aula, bem como promover práticas 

pedagógicas inovadoras auxiliadas pelos recursos tecnológicos advindos da EaD; 

 
13.6 Prepara 

 
O Prepara são aulas de reforço transmitidas ao vivo, pela WEB, acompanhadas 

da realização de chat para envio de dúvidas e mensagens dos alunos na semana 

anterior às provas. Tanto a aula quanto o chat são também gravados e disponibilizados 

posteriormente no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem). O professor que conduz 

a aula apresenta uma revisão geral dos conteúdos críticos para a AV1 ou para AV2 e 

outro docente no chat responde às perguntas dos alunos. Somado ao trabalho 

presencial do professor da disciplina em sala de aula, o Prepara é mais um recurso à 

disposição do aluno no processo ensino-aprendizado, valendo-se de metodologia e 

tecnologia inovadoras. O projeto atende à necessidade de acompanhamento 

pedagógico do aluno ingressante com  dificuldade na aprendizagem e prepara para as 

avaliações. 

 

13.7 Dependência 
 

Projeto que oferece ao aluno a oportunidade de reverter reprovações por nota 

em prazo mais curto e por um custo menor do que o exigido pela repetência da 

disciplina em um semestre letivo regular.  

Assim, Dependência é caracterizada como recuperação acadêmica paralela 

que dá oportunidade ao aluno reprovado numa disciplina de cursá-la novamente e 

estudar por meio de conteúdo on-line e videoaulas que retomam os conteúdos, a fim 

de realizar outra avaliação (AVDP) que substituirá a nota final. 
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13.8 Apoio Psicopedagógico 

 

É proporcionado aos estudantes, através do Núcleo de Apoio e Atendimento 

Psicopedagógico (NAP), atendimento psicopedagógico, assistência psicoterápica, 

psicodiagnóstico e orientação preventiva, além de atividades que facilitem a socialização . 

 

 PROCEDIMENTOS  DE AVALIAÇÃO 
 

14.1. Avaliação da aprendizagem 
 

A avaliação da aprendizagem não é uma atividade que visa tão somente à 

aprovação ou à reprovação, restrita ao seu caráter somativo. Sua inserção no 

processo educativo, como instrumento de aprendizagem, identifica a natureza 

formativa que possui, acompanhando o percurso dos estudantes na apreensão dos 

conteúdos relevantes e no desenvolvimento das habilidades. A avaliação precisa, 

também, conscientizar o educando do próprio processo de aprender, para fazê-lo 

avançar. 

A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de 

competências, ou a capacidade de gerenciar conhecimentos e produzir outros a partir 

das necessidades observadas na prática social. 

Utilizando-se de critérios bem explícitos e compartilhados, são avaliados os 

conhecimentos necessários à formação do profissional de marketing e como fazem uso 

deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação no processo de formação 

dos educandos com atividades de apoio de forma a permitir o suprimento de suas 

dificuldades e, consequentemente, o acompanhamento natural do desenvolvimento de 

outras atividades. 

A avaliação institucional periódica do rendimento discente é necessária como 

instrumento de propulsão da qualidade dos cursos jurídicos. O processo de avaliação 

será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 

(AV3). 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas 

práticas, e realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades 

acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de 

todas as atividades que possam vir a compor o grau final de cada avaliação não poderá 

ultrapassar o grau máximo de 10, sendo permitido atribuir valor decimal às avaliações. 

Caso a disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas 
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teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino, estas não 

poderão ultrapassar 20% da composição do grau fina. 

• A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização. 

• As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 
 

a) Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética 

entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores 

notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média 

aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina. 

b) Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

c) Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

 

A média de todas as notas atribuídas nas disciplinas cursadas pelo educando 

compõe  o  seu  Coeficiente  de  Rendimento  que,  inserido  na   pauta,  permite  ao 

educador um conhecimento acerca das potencialidades dos seus educandos. Desta 

forma, abre-se a possibilidade de tratamentos diferenciados, quer para indicar reforço 

e apoio na aquisição de conteúdos, quer para propiciar a progressão e 

profundamento do estudo, quer para se buscar transpor dificuldades específicas e 

pontuais do educando. 

As disciplinas ofertadas na modalidade a distância (online) também contam com 

Regulamento próprio que inclui a avaliação da aprendizagem. A avaliação das 

disciplinas online ocorre, conforme transcrito a seguir: 

- Avaliação formativa - prática educativa contextualizada, flexível, interativa, 

presente ao longo do curso. Avalia-se o conteúdo e sua forma de exposição, 

profundidade, tratamento e desdobramento, a partir de indicadores relacionados à 

concepção das tarefas/atividades/simulações solicitadas ao aluno e à experiência na 

ação colaborativa, tendo a autonomia e a cooperação como princípios básicos da 

educação.  A avaliação formativa é realizada ao longo do processo, observado o 

desempenho revelado pelos alunos nas diferentes ações solicitadas. Para se 

estabelecer um diagnóstico acerca da formação do discente, serão observados os 

trabalhos desenvolvidos na sala de aula virtual, ambiente de tutoria, atividades, leituras 

e exercícios sob orientação dos tutores a distância, que registram e acompanham as 

atividades realizadas, a fim de melhor planejar suas ações e promover estratégias de 

intervenções pedagógicas. A autoavaliação favorece o exercício de análise crítica, de 

percepção do crescimento do aluno, visando à aquisição de uma autonomia intelectual 
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e uma visão de sua própria formação.  

- Avaliação somativa - a avaliação somativa nas disciplinas online se dá através 

das provas presenciais AV e AVS realizadas, de forma presencial, nos laboratórios de 

Informática, sendo a cada uma delas atribuído o grau de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).  A AV 

e/ou AVS são compostas por questões dissertativas e objetivas de múltipla escolha. 

Caso o aluno não obtenha a nota necessária para a aprovação na AV, poderá 

realizar a AVS. Antes de realizar a AVS, o aluno poderá rever as aulas e interagir no 

fórum de dúvidas para essa etapa avaliativa. Poderá ainda sanar suas dúvidas pela 

ferramenta Central de Mensagens que permite contato direto com o tutor online. 

Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver nota igual ou 

superior a 6,0 (seis). Este resultado será a soma de uma das provas presenciais (AV 

ou AVS) com a nota de participação. Caso o aluno realize as duas provas presencias 

(AV e AVS) será considerada, para a avaliação da aprendizagem na disciplina, a maior 

nota obtida. 

- Avaliação Parcial (AP): realizada após a quinta aula, no ambiente virtual da 

aprendizagem, para que os alunos possam se autoavaliar e verificar o seu processo 

de aprendizagem e de construção do conhecimento, favorecendo o exercício da 

análise crítica, da percepção do seu crescimento, permitindo a aquisição de uma 

autonomia intelectual e uma visão real de sua própria formação. A AP é composta por 

10 questões objetivas. A AP valerá até 2,0 pontos extras acrescidos à média geral, 

desde que seja obtida nota igual ou superior a quatro (4,0) na AV. 

Além da aprovação em todas as disciplinas da grade curricular, incluindo as 

disciplinas eletiva, para ter direito à colação de grau, o educando deverá ter cumprido 

310 horas de Atividades Complementares. 

 

14.2. Avaliação Institucional 
 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior instituído pela Lei n° 

10.861, de 14/04/2004, destacou a avaliação institucional como um processo 

permanente, planejado, conduzido e realizado de modo a transformar resultados em 

subsídios capazes de promover mudanças. 

Em decorrência desta legislação e consoante com a prática já institucionalizada 

foi constituída a Comissão Própria de Avaliação – CPA, com o objetivo de coordenar 

e articular o processo avaliativo, atendendo os dispositivos legais e as exigências 

atuais do processo de avaliação. Na estruturação da CPA, foi fundamental considerar 

a estrutura organizacional descentralizada da Instituição, estabelecendo autonomia 
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administrativa para os coordenadores de cursos e dos diferentes segmentos por meio 

de um Projeto alicerçado em responsabilidade, participação, comprometimento, 

compartilhamento democrático de ideias e projetos, integração, autonomia e 

permanente busca de aperfeiçoamento através da análise crítica de seus projetos e 

serviços. A metodologia de trabalho respeita, assim, a cultura organizacional, 

proporcionando a inserção de toda a comunidade acadêmica e a inter-relação das dez 

dimensões definidas na legislação. 

Entre os instrumentos de avaliação, a CPA realiza semestralmente uma 

avaliação interna com todos os educandos, educadores e coordenadores. A partir dos 

resultados obtidos, disponíveis no SIA – Sistema de Informações Acadêmicas -, todos 

os gestores podem preparar quadros, gráficos e tabelas que permitem um estudo 

comparativo de linha histórica referente ao desempenho dos educadores, à avaliação 

das disciplinas, dos cursos e dos recursos de infraestrutura – inclusive acervo 

bibliográfico. 

No desenvolvimento do processo de autoavaliação cabe, portanto, aos 

coordenadores: 

a) Sensibilizar educandos e educadores; 

b) Divulgar e discutir os resultados alcançados na avaliação interna; 

c) Analisar o resultado da avaliação de cada educador e discutir com o mesmo o 

projeto de superação, quando couber; 

d) Analisar com o Colegiado os resultados da avaliação externa: ENADE e Avaliação 

de Curso 

e) Propor e implementar ações de melhoria 

f) Divulgar as ações decorrentes da avaliação 

 
Assim, tanto a discussão dos resultados alcançados por Curso a partir das metas 

e objetivos por eles definidos, quanto dos resultados obtidos nas avaliações interna e 

externa servem de subsídio para a implementação de ações de melhoria voltadas ao 

ensino, ao aprimoramento dos projetos pedagógicos, à pesquisa, à extensão, ao 

redirecionamento das ações de capacitação docente, à atualização e manutenção da 

infraestrutura e dos recursos materiais. 

 
14.3. Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 

 
A Comissão Própria de Avaliação – CPA tem como objetivo coordenar e 

articular o processo avaliativo, atendendo os dispositivos legais e as exigências atuais 
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do processo de avaliação. 

Entre os instrumentos de avaliação, a CPA realiza semestralmente uma 

avaliação interna com todos os educandos, educadores e coordenadores. A partir dos 

resultados obtidos, disponíveis no SIA – Sistema de Informações Acadêmicas -, todos 

os gestores podem preparar quadros, gráficos e tabelas que permitem um estudo 

comparativo de linha histórica referente ao desempenho dos educadores, à avaliação 

das disciplinas, dos cursos e dos recursos de infraestrutura – inclusive acervo 

bibliográfico. 

Assim, tanto a discussão dos resultados alcançados por curso a partir das 

metas e objetivos por eles definidos, quanto dos resultados obtidos nas avaliações 

interna e externa servem de subsídio para a implementação de ações de melhoria 

voltadas ao ensino, ao aprimoramento dos projetos pedagógicos, à pesquisa, à 

extensão, ao redirecionamento das ações de capacitação docente, à atualização e 

manutenção da infraestrutura e dos recursos materiais. 

As principais ações decorrentes do processo de avaliação institucional para o 

CST em Marketing foram, primeiramente, a implementação, em 2016, do novo PPC 

resultando em uma nova uma matriz curricular muito mais adequada a realidade atual. 

A partir de 2010 foram agregados novos atributos e ferramentas de suporte ao 

estudante, tais como acesso à biblioteca virtual, material didático gratuito, acesso a 

ambiente virtual de aprendizagem AVA para todas as disciplinas presenciais, no qual 

o aluno tem acesso aos planos de ensino, planos de aula, casos concretos e atividades 

estruturadas. 

Estamos conscientes de que não são as alterações na matriz curricular, a 

inserção ou a atualização de conteúdos que por si só produzirão as mudanças 

necessárias, mas um esforço conjunto de todos os atores envolvidos no processo. 

O colegiado do curso, o NDE e os membros da CPA, analisando os resultados 

tanto das avaliações externas como internas, optaram por adotar uma metodologia de 

ensino que exige uma mudança de atitude dos seus alunos e professores. A 

problematização e a interdisciplinaridade presentes no Estudo do Caso Concreto, que 

permitirão transformar a sala de aula num lugar de construção e apreensão do 

conhecimento, substituindo o uso exclusivo das aulas expositivas e o cumprimento de 

conteúdos programáticos por aulas em que é aguçado o raciocínio mercadológico e 

desenvolvida a autonomia intelectual do aluno, tornando-o partícipe ativo do processo 

de ensino aprendizagem. 

Nessa perspectiva, os alunos deverão participar de programas de extensão: 
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cursos extracurriculares, seminários, debates, simpósios entre outros eventos que os 

informem e os especialize em diferentes áreas de profissão. 

Ainda preocupado com a formação do docente, a Faculdade Estácio de Santo 

André identificando os problemas com o constante aperfeiçoamento docente, desde o 

primeiro semestre 2010, iniciou um programa de bolsas de estudos para pós- 

graduação stricto sensu, nível mestrado e doutorado, além de diversos cursos de 

capacitação docente. 

 

14.4. Número de Vagas 
 

O CST em Marketing da Faculdade Estácio Santo André  oferta 150 vagas 

anualmente.  

 

 GESTÃO ACADÊMICA DO CURSO 
 

A gestão do curso tem como compromissos básicos norteadores de suas 

ações, a articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão e a busca 

constante da qualidade acadêmica. Para tanto, foi planejada uma estrutura 

acadêmico-administrativa que favorece a agilidade e a organicidade dos processos 

de gestão, voltada para o cumprimento da missão do curso e articulada às políticas 

mais amplas de gestão propostas na IES. 

Nesta perspectiva e em coerência com a estrutura organizacional da IES, o 

CST em Marketing apresenta o organograma a seguir: 

 
 

15.1. Coordenação do Curso 
 

Além das atribuições previstas no Regimento da IES, compete à Coordenação 

Geral a estruturação do curso de acordo com as normas legais, adaptando-o, ao 

mesmo tempo, às novas demandas sociais. Para tanto se utiliza do Núcleo Docente 

Estruturante e do colegiado do curso. 

 

15.2. Núcleo Docente Estruturante 
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O CST em Marketing possui identidade própria que se manifesta a partir da 

formulação do projeto pedagógico, sua implementação e desenvolvimento pelo Núcleo 

Docente Estruturante. 

Em coerência com a proposta institucional de implementar uma gestão 

democrática e de construir um projeto acadêmico-administrativo integrado, nos 

propomos a realizar uma gestão coletiva e dialogada, com a participação dos  

diferentes membros da comunidade acadêmica. 

Por isso, a administração acadêmica do curso realiza-se por meio do trabalho 

coletivo de um grupo, que constitui o Núcleo Docente Estruturante do curso, formado 

pelo Coordenador do Curso mais quatro docentes do curso, tudo conforme 

determinado na Resolução N.º 01, de 17 de junho de 2010. 

A gestão do curso tem ainda como compromissos básicos norteadores de suas 

ações a articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão e a busca constante 

da qualidade acadêmica. Para tanto, foi planejada uma estrutura acadêmico-

administrativa que favorece a agilidade e a organicidade dos processos de gestão, 

voltada para o cumprimento da missão do curso e articulada às políticas mais amplas 

de gestão propostas na IES. 

O NDE do CST em Marketing da Faculdade Estácio de Santo André está assim 

constituído, atualmente: 1- Fábio Marques de Araújo: a - Mestre em Administração; b - 

Tempo Integral (TI); 2 - Marco Antônio Equi: a - Mestre em Engenharia Mecânica; b - 

Tempo Parcial (TP); 3 - Marco Bellan: a - Mestre em Comunicação; b - Tempo Parcial 

(TP); 4 - Antônio Alberto Trindade: a - Doutor em Arte; b - Tempo Parcial (TP); 5 - Hugo 

Pissaia Junior: a - Mestre em Engenharia Mecânica; b - Tempo Parcial (TP). 

 

15.3. Colegiado de Curso 
 

O Colegiado de Curso, órgão de natureza consultiva, deliberativa e normativa da 

IES, é constituído pelo Coordenador de Curso, como presidente, por todos os 

membros do NDE, por um representante discente, no mínimo, e por um representante  

administrativo. 

Competências do Colegiado de Curso: 

✓ Elaborar as diretrizes curriculares do curso e suas alterações, observando as 

orientações editadas pelo Poder Público, com indicação das disciplinas que o 

compõem e a respectiva carga horária, para aprovação dos órgãos 

competentes; 

✓ Propor ao Coordenador do Curso providências necessárias à melhoria do 
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ensino ministrado no curso; 

✓ Analisar as avaliações internas e externas do curso, propondo medidas 

corretivas; 

✓ Colaborar com os demais órgãos acadêmicos na sua esfera de atuação; e 

exercer as demais funções que lhe são, explícita ou implicitamente, conferidas 

pelo Regimento. 

 

 CORPO DOCENTE 

 
O CST em Marketing da Faculdade Estácio de Santo André é formado por 

docentes doutores, mestres e especialistas que possuem experiência na área e 

experiência no ensino superior. 

 

16.1. Atendimento Ao Docente 
 

As transformações ocorridas nos sistemas educacionais e, em especial no 

ensino superior, refletem a compreensão e aceitação da complexidade do ensino e 

intrínseca relação que estabelece com a realidade circundante, igualmente complexa. 

Embora atenta às mudanças que ocorrem na sociedade, bem como na célere 

mudança nos meios de produção técnico-científicos, a formação do educador não tem 

sido capaz de acompanhar este processo, dificultando a transposição para o 

ambiente da sala de aula das inovações próprias da modernidade. 
 

Para responder aos desafios impostos pela sociedade o papel do educador deve 

também evoluir. Espera-se dele, fundamentalmente, que seja capaz de organizar, 

executar e avaliar situações de aprendizagem, com foco no educando, que atendam 

aos diversos perfis profissionais estabelecidos pela legislação de ensino brasileira, 

abandonando a ideia de que sua tarefa está adstrita à mera transmissão de 

informações, bastando, então, o conhecimento de um conteúdo específico e de certos 

procedimentos de ensino. 

Nesse quadro, passa-se a exigir do corpo docente um modelo de ação que 

contemple, além do domínio de conhecimentos profissionais diversos, esquemas de 

percepção, de análise, de decisão, de planejamento, de avaliação e outros que 

permitam mobilizar os seus conhecimentos a uma determinada situação (Perrenoud, 

1994), conforme preconiza o Projeto Pedagógico. 

Assim, a partir da integração da IES ao Grupo Estácio, os docentes passaram a 

participar do Programa de Incentivo à Qualificação Docente – PIQ - que é composto 
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por 4 vertentes: o PIQ Formação Continuada, o PIQ Mérito, o PIQ Fórum e o PIQ 

Remuneração. 

O PIQ Formação Continuada é a capacitação voltada ao aprimoramento 

acadêmico do professor. É composto por módulos, na modalidade online, em que são 

discutidos temas ligados às práticas pedagógicas. O objetivo desta vertente do PIQ é 

promover a formação continuada, o estimulo à pesquisa e o reconhecimento e a 

valorização de práticas pedagógicas que o docente cria e implementa em sala de aula. 

 

Os módulos on line são: 
 
 

Avaliação do Processo Ensino - Aprendizagem 

Educação e Sustentabilidade 

Elaboração de Questões: um estímulo à aprendizagem 

Ensino Superior e Tecnologia da informação e Comunicação 

Planejamento de Ensino 

Interatividade em sala de aula: a relação professor x aluno 

Mediação Pedagógica em EAD: Princípios e Procedimentos 

de Ensino em ambiente virtual de aprendizagem 

 

PIQ Mérito apresenta como finalidade a valorização da produção docente, o 

aprimoramento no exercício do magistério superior e nas atividades de pesquisa e o 

estímulo à produção do conhecimento com relevância científica e social. 

Neste PIQ Mérito destacam-se: 

• Concurso Interno Nacional de Produção Científica, Projetos de Extensão e 

Ensaio. 

• Programa de Bolsas Stricto-sensu. 

• Programa de Subsídio a eventos científicos em âmbito regional, nacional e 

internacional. 

 

O PIQ Mérito é um reconhecimento e um estímulo ao desempenho dos 

docentes como forma de fortalecer sua vinculação à Instituição. Envolve concursos de 

ordem interna e nacional de Produções Científicas e Projetos de Extensão, bem como 

auxílio para a qualificação de docentes ativos, que atuam nas Faculdades e/ou 

Unidades do Grupo Estácio, em cursos de pós-graduação Stricto Sensu reconhecidos 

pela Capes, conforme os critérios estipulados. 
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O PIQ Fórum é parte integrante do Programa de Incentivo à Qualificação 

Docente – PIQ, o Fórum é a oportunidade de discussão e troca de experiências entre 

o corpo docente das Instituições que integram o Grupo Estácio. 

O evento acontece anualmente e conta com a participação de professores 

selecionados de todo o Brasil, das Faculdades da Estácio, que se destacam por suas 

práticas pedagógicas. Com o objetivo de desenvolver, capacitar, integrar e reconhecer 

o trabalho docente, o FÓRUM oferece palestras com profissionais de grande 

representatividade no campo da Educação, promove o debate em Grupos de Trabalho 

e realiza a apresentação de diversas práticas desenvolvidas pelos professores. 

O PIQ Remuneração é o sistema de remuneração variável aplicado a docentes 

e coordenadores de curso das Faculdades do Grupo Estácio. A metodologia adotada 

contempla 20% da base de professores que mais se destacam nas suas atividades. 

Os objetivos do programa são: 

a) Praticar o valor da meritocracia, reconhecimento e valorização dos docentes e 

coordenadores de curso. 

b) Incentivar a busca da excelência de ensino na construção de um ambiente 

universitário estimulante e de alta qualidade. 

c) Fortalecer o vínculo entre os resultados da Instituição e o desempenho dos seus 

principais colaboradores. 

 
16.2. Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica 

 
O corpo docente da Faculdade Estácio de Santo André possui produções, 

dentre produção científica, cultural, artística ou tecnológica. A IES possui uma revista 

acadêmica voltada para artigos de professores, nas diferentes áreas do conhecimento, 

o que proporciona uma oportunidade significativa de o docente poder produzir e publicar 

o seu artigo ou pesquisa. 

Além da revista acadêmica, a IES possui política de incentivo à participação dos 

docentes em congressos e seminários para apresentação de trabalho. 

A IES realiza uma vez por ano um Fórum Docente onde reúne todos os seus 

docentes e premia os melhores trabalhos desenvolvidos e apresentados. 

 

 RECURSOS E INFRAESTRUTURA DO CURSO 
 

O curso dispõe de recursos materiais permanentes e de consumo, em  

quantidade e qualidade adequadas à proposta pedagógica. Os educandos têm acesso 
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aos laboratórios de informática, e os educadores dispõem de recursos multimídia para 

o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas. 

 
17.1. Instalações Físicas 
 
17.1.1. Área física da Faculdade 

 
Os prédios em que se localizam a Faculdade Estácio de Santo André contam 

com infraestrutura adequada a deficientes físicos e cadeirantes, com banheiros 

adaptados, bebedouros e telefones nas alturas adequadas, rampas e elevadores, 

vistoriados e aprovados pelos órgãos municipais competentes. 

 
17.1.2. Sala De Professores Em Tempo Integral 

 

A IES disponibiliza em seus campi espaços de trabalho para os professores em 

tempo integral, com todos os recursos de apoio ao desenvolvimento de suas 

atividades acadêmicas, como computadores, mesas individuais, internet e armários. 

 

17.1.3. Espaço De Trabalho Para Coordenação Do Curso E Serviços Acadêmicos.  

A IES possui sala de coordenação em todas as suas unidades, com recursos de 

apoio ao desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, como computadores, 

internet, armários, mesas individuais separadas, através de baias com identificação por 

curso. A sala para atendimento de coordenação possui baias de atendimento conta 

com espaço contendo acomodação de espera aos alunos, ventiladores e iluminação 

adequada. 

 
17.1.4. Sala Dos Professores 

 
A IES disponibiliza sala exclusiva para os professores, equipada com recursos de 

apoio como computadores, internet e armários. Possuem ainda um funcionário que faz 

o atendimento do professor na entrada e na saída, auxiliando-o no que diz respeito, 

por exemplo, a orientação de salas, registro de presença e impressão de diários. 

 
17.1.5.. Salas De Aula 

 
As salas de aula são bem ventiladas, espaçosas para o número de alunos proposto 

por semestre, possuem boa acústica e acessibilidade por meio de escadas ou 

elevadores. No quadro de infraestrutura será apresentada a metragem e a quantidade 

de salas. 
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17.1.6. Laboratórios  De Informática 

 
A IES possui laboratórios de informática que atendem à demanda de alunos do 

curso. No quadro de infraestrutura serão apresentadas a metragem e a quantidade 

dos laboratórios de informática. 

 
17.2. Descrição da Infraestrutura Física do Campus Santo André 

  
INFRAESTRUTURA 
SANTO ANDRE 

N º ÁREA 
m² 

UTILIZAÇÃO 
M T N 

  
Salas de aula 

Até 50 alunos 11 577,13     X 

De 50 a 100 alunos 12 704,01     X 

Acima de 100 alunos 3 267 
 

  X 

Gabinete(s) de trabalho para coordenadores do ensino 
de graduação 

6 24   
 

     X 

Salas de professores – ensino de graduação 1 44     X 
Salas de professores em TI 1 

    

Auditório(s) e Anfiteatro(s) 1 
    

Secretaria (s) 1 30 X X X 
Tesouraria (s) 1         

Direção 1 24 X X X 
Almoxarifado 0         
Biblioteca 1 194,50     X 
Laboratórios 3 210     X 
Praça de Alimentação 1    100     X 
Sala de Artes 0         

Quadra Poliesportiva 1 
 

      
Laboratório de moda 0         

  
 

17.3. Infraestrutura de segurança 
 

A segurança é realizada pela empresa terceirizada especializada na prestação 

de serviços de vigilância e segurança, composta por postos de vigilância de 24 horas 

ininterruptas e sistema de alarme em todos dos blocos. 

A Faculdade Estácio de Santo André instituiu uma Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes – CIPA, que tem como objetivo a prevenção de acidentes e 

doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o 

trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. 

A CIPA está composta de representantes do empregador e dos empregados, 

de acordo com o dimensionamento previsto, ressalvadas as alterações disciplinadas 

em atos normativos para setores econômicos específicos. 

A CIPA tem por atribuição identificar os riscos do processo de trabalho, e 

elaborar o mapa de risco, com a participação do maior número de trabalhadores. 
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17.4. Plano de Promoção de Acessibilidade e de Atendimento Prioritário 
 

Em atendimento ao Dec. N° 5.296/2004, todos os espaços da Faculdade 

Estácio de Santo André dispõem de rampas para o acesso às salas de aulas e demais 

dependências da instituição ou elevadores, quando necessário. Os prédios também 

possuem banheiros adequados à deficientes físicos com portas largas, bacias e 

lavatórios individuais em alturas adequadas ao uso e barras de apoio. 

A IES oferece aos alunos surdos: 

• Intérpretes em todas as salas de aula que possuem alunos surdos. Os 

intérpretes traduzem as aulas para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 

assim como para o português, trabalhos apresentados por alunos surdos em 

LIBRAS. 

• Os professores possuem um treinamento prévio acerca da deficiência dos 

alunos surdos e da presença dos intérpretes em sala de aula, a fim de realizar as 

adequações necessárias ao desenvolvimento das aulas relativas aos turnos das 

falas e à sua disposição física em sala de aula. 

• Contato com empresas para colocação dos alunos portadores de deficiência 

auditiva no mercado de trabalho como estagiários ou funcionários, mostrando às 

empresas as capacidades, habilidades e competências desses estudantes; 

• Aulas de LIBRAS aos alunos ouvintes por meio de cursos de extensão, visando 

a inclusão dos alunos surdos. Há também oficinas de LIBRAS para professores 

e funcionários da Instituição, com o mesmo objetivo. 

 

A IES oferece as seguintes condições para pessoas com necessidades especiais: 

▪ Rampa de acesso com corrimão ou elevadores nas unidades; 

▪ Vagas de estacionamento próximas a entrada; 

▪ Instalações sanitárias adaptadas conforme a NBR 9050 de setembro/99, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que trata da Acessibilidade 

de Pessoas Portadoras de Deficiências a Edificações, Espaço Mobiliário e 

Equipamentos Urbanos; 

▪ Telefones, lixeiras e bebedouros também possuem adaptações. Conforme 

crescimento da Instituição será realizada outras adaptações necessárias às 

pessoas com necessidades especiais; 

▪ Sistema DOSVOX na biblioteca. 
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17.5. Biblioteca: Acervo, Informatização E Serviços 
 

O objetivo da biblioteca é complementar o processo educativo (ensino/aprendizagem), 

conduzindo o aluno na busca da informação necessária ao seu desenvolvimento.  

Considerando os diferentes níveis de conhecimento e diversidade de interesses 

existentes na comunidade acadêmica, e visando sempre a satisfação do usuário final, a 

Biblioteca tem buscado o uso eficaz das tecnologias emergentes da informação as 

alternativas de orientação à sua comunidade, atuando como intermediária durante a 

realização das pesquisas, proporcionando um atendimento individualizado e objetivando o 

preparo dos usuários para realização de suas próprias pesquisas. 

 

17.5.1. Acervo 
 

O acervo da biblioteca é composto pelas diversas áreas do conhecimento. Além do 

acervo específico de cada curso/área ministrado na instituição, a biblioteca tem à disposição 

obras de referência (enciclopédias, dicionários, etc.) e acervo abrangente das outras áreas de 

conhecimento, que são utilizados nos computadores à disposição dos alunos. 

O Sistema de Bibliotecas adota a catalogação AACR2 e o Sistema de Classificação 

CDD. A pesquisa do acervo pode ser realizada em interface amigável que permite consulta 

por autor, título ou assunto, que pode ser acessado em qualquer microcomputador conectado 

à internet. 

Será apresentrado na visita in loco, um relatório da quantidade do acervo estara 

constituído a quantitade de títulos e exemplares, distribuindo nas areas do 

conhecimento. 

 
17.5.2. Sistema Pergamum 

 
A Biblioteca é informatizada disponibilizando: consultas do acervo em terminais; 

controle de movimentação de acervo (empréstimos; consultas; cobrança) com relatórios 

estatísticos; integração com a área acadêmico-administrativa. O PERGAMUM permite acesso 

remoto aos usuários através da Internet a serviços como consultas ao acervo, reservas e 

renovações de empréstimos. 

O Sistema é composto pelos módulos Cadastro e Empréstimo e pelas seguintes Bases 

de Dados: Livro, Monografia, Tese, Vídeo e Periódicos. O acesso através da Internet é 

realizado pelo site: http://biblioteca.estacio.br 

 
 

http://biblioteca.estacio.br/


 
     
 

 
 

 
     
 

P R O J E T O  P E D A G Ó G I C O  –  M A R K E T I N G 
   

   

 
    

     

 
 
 

87 
 
 
 
 

 
 

17.5.3. Serviços 

 

O atendimento às solicitações e pesquisas dos usuários é realizado durante o horário 

de funcionamento da Biblioteca de segunda a sexta das 16h00min às 22h00min horas. 

 

17.5.4. Base de Dados 
 

São disponibilizados para seus usuários, em seu IP Institucional e via SIA a Base de 

Dados Ebsco, através do endereço: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&profile=ehost&user=s1299823&password=pass

word. 

A Base é renovada anualmente e representa um apoio fundamental às pesquisas 

acadêmicas, possibilitando o acesso a periódicos internacionais. 

 
17.5.5. Ebsco Host 

 

A base de dados EBSCO é composta pela base multidisciplinar Academic Search 

Complete e mais dezoito bases específicas, as quais tratam temas como: gestão de negócios, 

medicina, turismo, educação, ciências sociais e humanas, cultura, dentre outras; totalizando 

mais de 20 mil periódicos indexados, além de livros e monografias em PDF. 

 

17.5.6. Biblioteca Virtual 3.0 
 

Biblioteca Virtual 3.0 é uma ferramenta de novas tendências e tecnologias onde os 

materiais bibliográficos são oferecidos exclusivamente em formato digital. Em parceria com 

as editoras Artmed, Ática, Casa do Psicólogo, Contexto, IBPEX, Manole, Papirus, Pearson e 

Scipione, o acervo eletrônico de livros-texto contém aproximadamente 2144 títulos de obras 

em português, que permite a leitura integral via Internet nas mais diversas áreas do 

conhecimento, através do site http://portal.estacio.br no portal do aluno online. Além disso, o 

site permite também a compra do livro em formato físico (com desconto) bem como a 

aquisição parcial dos capítulos.  As impressões são legalizadas e estão em conformidade com 

as Leis da ABDR (Associação Brasileira de Direitos Autorais). 

 
17.5.7. E-volution Biblioteca Virtual Multimídia 

  
A E-volution é uma biblioteca virtual multimídia com acesso individual e personalizado 

que permite fazer downlond ilimitado de e-book, compartilhando as informações por email ou 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&profile=ehost&user=s1299823&password=password
http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&profile=ehost&user=s1299823&password=password
http://portal.estacio.br/
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redes sociais. 

17.5.8. Programa De Treinamento De Usuários 
 

A biblioteca oferece, gratuitamente, dois cursos aos usuários da Instituição, 

objetivando facilitar seu aperfeiçoamento acadêmico e profissional e a elaboração de 

trabalhos acadêmicos.  

 
17.5.9. Fichas Catalográficas 

 
Com o intuito de colaborar com a normatização dos trabalhos de final de curso e 

auxiliar seus alunos, as Bibliotecas disponibilizam o serviço de elaboração de fichas 

catalográficas para seus trabalhos de conclusão de cursos. 

 
17.5.10. Eeb – Empréstimos Entre Bibliotecas 

 
O empréstimo entre bibliotecas tem por finalidade possibilitar ao usuário regularmente 

inscrito em qualquer biblioteca o acesso ao acervo das demais bibliotecas de São Paulo, 

facilitando e incentivando o estudo e a pesquisa. 

 
17.5.12. Programa de Atendimento a Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais 
 

De acordo com a Portaria n. 3.284, de 7 de novembro de 2003, as Bibliotecas 

dão acessibilidade aos usuários com necessidades educacionais especiais a 

diferentes fontes de informação, através de recursos diferenciados. 

Os alunos surdos recebem acompanhamento de intérpretes durante a sua 

permanência na instituição. 

Encontra-se na biblioteca o sistema DOSVOX para utilização dos alunos surdos. 

 
17.5.11. Wi-Fi 

 
A biblioteca disponibiliza aos alunos, professores, colaboradores e comunidade em 

geral acesso gratuito a internet sem fio banda larga. 

 
17.5.13. Espaço Físico 

 
A Biblioteca conta com instalações para estudos individuais e para estudos em 

grupo. 

 

INSTALAÇÕES 
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 Capacidade de armazenagem do espaço 

para acervo 

15.000 livros 

Instalações para estudos individuais 8 baias 

Instalações para estudo em grupo 

 

3 salas comportam 24 

alunos no total 

Instalação para pesquisa 13 mesas 

Total de assentos 78 




