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1. INTRODUÇÃO
O Projeto Pedagógico é o elemento norteador para execução e desenvolvimento das ações da
instituição nas áreas de ensino, pesquisa e extensão do curso. Para tal, sua construção é vista como
algo integrado, que deve ser feito por meio de discussões com todo o seu corpo institucional,
contribuindo, assim, para o desenvolvimento científico dos seus acadêmicos, aliado aos valores éticos
e morais, revelado nas atividades que exercem na comunidade, estreitando cada vez mais os laços
entre a instituição educacional e a comunidade.
As exigências das organizações públicas e privadas quanto ao perfil do profissional desejado,
remete a uma necessidade crescente de incorporação, na formação dos gestores, consultores e
executivos, de elementos que ultrapassem a simples qualificação técnica, tais como inovação,
criatividade, habilidades interpessoais, capacidade crítica e proatividade. Qualquer indivíduo, em seu
próprio ritmo e capacidade está apto a assimilar as mais diferenciadas técnicas de gestão, entretanto
é exigida dos profissionais de Administração uma permanente reinvenção do seu “fazer profissional”.
Diante disso, as matrizes curriculares estão em constante evolução, sendo cotidianamente
avaliadas e revisadas pelo Coordenador, Colegiado, e Núcleo Docente Estruturante - NDE do curso,
considerando as tecnologias disponíveis e de uso corrente na gestão.
Assim, o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Administração compreende a
referência da proposta de trabalho, baseada na autonomia e no desenvolvimento de atividades,
modelando um desenho para o ensino que garanta condições básicas para inserção satisfatória no
mundo do trabalho, à plena atuação na vida cidadã e os meios para continuar aprendendo.
O Projeto Pedagógico da Faculdade Estácio de Santo André dar-se-á mediante a ação de seus
agentes, unificados em torno da Política Acadêmica, materializando-se numa ação educativa que
conjugue o ensino, a pesquisa e a extensão de forma compatível com as necessidades e a realidade da
Instituição. O Projeto foi concebido de forma integrada pelo Coordenador do Curso e os professores
que compõem o Núcleo Docente Estruturante – NDE e o Colegiado do Curso. Esta organização permite
que sejam consideradas as expectativas e as necessidades das demandas locais. Busca-se assim,
desenvolver estratégias para articular o processo de ensino a realidade dos alunos, promovendo uma
aprendizagem que alcance os diferentes âmbitos e dimensões da sua vida pessoal, social e cultural.
Para mudar a perspectiva tradicional da educação formal, faz-se necessário mobilizar as
competências já construídas, ampliá-las e construir novas, com o entendimento de que competências
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são formadas por operações mentais estruturadas, que mobilizadas e associados a saberes teóricos ou
experienciais constroem o saber fazer.
Para atender o perfil profissional desejado, pretende-se desenvolver nos estudantes três linhas
gerais de habilidades: habilidade conceitual (o saber aprender), para perceber, dentro de uma visão
abrangente e integradora do mundo e da sociedade, as diferenças culturais, econômicas e étnicas e
suas sinergias, habilidade humana (saber ser), que capacita para trabalhar com pessoas, entendendo
os processos motivacionais e utilizando-se de técnicas de liderança situacional; e, também, habilidade
técnica (o saber fazer), ou seja, a capacidade de aplicação dos conhecimentos técnicos, métodos e
ferramentas necessárias à execução de atividades específicas ligadas à profissão escolhida.
A constituição deste projeto reconhece que se aprende, também, fora do espaço institucional.
Daí resulta uma proposta de trabalho contemplando projetos, eventos, atividades, envolvendo
docentes e discentes dos vários cursos da Instituição e a comunidade.
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 práticas curriculares implementadas na Instituição
estão pautadas no conhecimento das características dos alunos, buscando respeitar sua personalidade
e sua identidade.
A Faculdade Estácio de Santo André tem como um dos seus objetivos fomentar, no meio
acadêmico, o conhecimento por meio de discussões, investigações e divulgação do saber, despertando
no indivíduo o desejo de transformar os valores da sociedade, incentivando o desenvolvimento de
competências e habilidades que sejam capazes de reproduzir mudanças significativas de acordo com
os ideais escolhidos.

1.1 Missão da Instituição
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1.2 Histórico da IES

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, situada 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, nº 108, bairro Santo Amaro.

A Faculdade Estácio de Santo André iniciou suas atividades em 2004 com a Portaria de
credenciamento MEC n.º 71, D.O.U de 12/01/2004 e tem como mantenedora a IREP Sociedade de
Ensino Superior, Médio e Fundamental que iniciou suas atividades em 1989 com a Faculdade Radial
oferecendo os cursos superiores em Processamento de Dados, Administração com ênfase em Análise
de Sistemas e Ciências Contábeis. Após nove anos de experiência no Ensino Superior a Faculdade Radial
passou a oferecer os cursos de Engenharia , Administração Geral e Administração com ênfase em
Recursos Humanos, Administração em Marketing, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Relações
Públicas e Direito. Em 2001, a Faculdade 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 2004, a IREP amplia seu limite territorial de atuação, solicitando o credenciamento da
Faculdade Radial de Santo André. No ano de 2008, as Faculdades Radial, com sede no município de
São Paulo, conquistam o status de centro universitário com cerca de 10.000 alunos e na sequencia a
mantenedora IREP é comprada pela Estácio Participações que inicia um processo de transição de
cultura e investimentos nos processos pedagógicos de todas as unidades que pertenciam às
Faculdades Radial, incluindo a Estácio Santo André.

Hoje, a Estácio Santo André conquistou mais de 1000 alunos e oferece 04 cursos autorizados
e 05 cursos reconhecidos/renovados.
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2. ARTICULAÇÃO DO PPC COM O PDI E O PPI

O Projeto Político Pedagógico Institucional traduz a filosofia organizacional e educacional da
Faculdade Estácio de Santo André, bem como suas diretrizes e as estratégias de seu desenvolvimento
e atuação a curto, médio e longo prazo, constituindo-se em instrumento balizador à Gestão
Acadêmica, expressando a prática pedagógica de seus cursos, norteando as suas atividades
educacionais.
O seu plano de desenvolvimento institucional - PDI - retrata a Gestão AcadêmicoAdministrativa da Faculdade Estácio de Santo André, com os pressupostos fundamentais e as diretrizes
políticas.
A Faculdade Estácio de Santo André elaborou seu PDI na perspectiva de firmar um
compromisso da Instituição com a Sociedade e com o Ministério da Educação por meio de elementos
que fortaleçam as Políticas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão.
Procurou-se atender às exigências da legislação vigente e às necessidades educacionais e
sociais da realidade local, levando em conta a continuidade das transformações humanas e sociais da
região onde o mesmo está inserido o que o torna uma referência educacional e cultural.
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O PDI da Faculdade Estácio de Santo André, como todo plano, torna-se um elemento
significativo no processo de desenvolvimento da Instituição e, visa dar continuidade à missão e à
consolidação da sua proposta institucional.
O plano estratégico proposto determina e revela o propósito e o compromisso da Instituição
em termos de Missão, Princípios, Visão e Objetivos Estratégicos que orientam os programas e projetos
de ação a curto, médio e longo prazo.
•

Coerência das propostas do PDI-Avaliação Institucional

As principais políticas e objetivos institucionais da Faculdade Estácio de Santo André estão
dispostos no PDI e representam as intenções de realização de ações para o presente e o futuro, que a
Faculdade espera atingir.
Tais objetivos foram elaborados de forma participativa, considerando o regimento e a
realidade institucional. A partir dos objetivos, ocorreu a definição das metas e seus respectivos
indicadores de qualidade com cronograma de execução.
Foram definidas dimensões institucionais contemplando: Ensino, Pesquisa e Extensão, formas
de comunicação com a sociedade, assuntos relacionados ao corpo discente, extensão comunitária,
qualificação dos corpos docente e técnico-administrativo, Comissão Permanente de Avaliação
Institucional, cooperação com parceiros de todos os setores articulados ao mercado, parcerias com a
comunidade visando minimizar a exclusão social, e adoção de modelo de gestão institucional com
práticas inovadoras. Tais dimensões estão constantemente sendo acompanhadas visando seu alcance
pleno.
Em relação ao ensino a Faculdade Estácio de Santo André almeja o reconhecimento para o
Curso de Administração que previamente foram analisados e elencados no PDI. Nossas salas de aula,
laboratórios e instalações físicas são disponibilizadas a fim de atender às necessidades previstas. A
biblioteca, conforme descrita no PDI, possui política de expansão do acervo bibliográfico, inclusive em
relação ao espaço físico, objetivando atender a toda a comunidade interna incluindo acessibilidade a
portadores de necessidades especiais.
Em relação à pesquisa, o programa de Iniciação Científica tem foco nos os objetivos
institucionais, orientadores e orientados. Envolve o desenvolvimento das habilidades científicas com
o desenvolvimento do senso crítico que contribui para a formação de recursos humanos para a
pesquisa e para o desenvolvimento tecnológico. Visa incentivar os professores ao exercício da
atividade científica e da orientação acadêmica, além de promover a produção científica e sua
publicação, aumentando a contribuição da instituição na produção acadêmica. Todos os anos os
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programas e projetos são avaliados e redimensionados estando inclusive com provisão orçamentária
definida (Iniciação Científica, Bolsas para funcionários e acadêmicos e Monitorias).
A avaliação institucional torna-se nesse contexto cada vez mais forte e necessária para o
crescimento planejado e direcionado aos objetivos da Faculdade a partir do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (SINAES) a Instituição conta com diretrizes de avaliação que
possibilitam o crescimento ordenado da Instituição.
A gestão da instituição dá-se a partir do conhecimento da realidade institucional e de suas
propostas constantes em PDI, cabendo o apoio ao desenvolvimento e fortalecimento dos programas
e projetos propostos, assim como das parcerias e expansão, a fim de melhorar permanentemente os
serviços oferecidos.
Para tanto, a CPA tem um importante papel para a integração entre os processos de
planejamento, execução e avaliação para o desenvolvimento de projetos que irão melhorar a atuação
da Faculdade no sentido de atender às reais necessidades acadêmicas, financeira, administrativas e
operacionais segmentares. Os membros da CPA são eleitos pelos seus pares e nomeados pela Diretora
da Faculdade, para executarem legalmente suas atribuições.
A Avaliação Institucional Interna é o principal instrumento de coleta de informações sobre a
instituição e os cursos, direcionada ao universo total de alunos e professores (semestralmente) e de
coordenadores e gestores acadêmicos (anualmente). Essa avaliação é realizada por meio do Sistema
de Informações Acadêmicas (S.I.A.) e disponibilizada online para todos os alunos e docentes da
instituição, seus resultados são analisados pela CPA e encaminhados aos coordenadores de curso,
NDEs e Colegiados; bem como para os gestores para que planos de ações sejam produzidos a fim de
sanar as fragilidades apontadas. A execução desses planos é acompanhada pela CPA durante o ano
letivo.

Os projetos pedagógicos dos cursos da Instituição estão baseados na política institucional.
Pautam-se na missão da instituição que é oferecer educação de qualidade com o objetivo de formar
cidadãos éticos e dinâmicos com visão holística proativa. É na materialização do processo de ensino e
aprendizagem que os cursos buscam como meta a excelência nas práticas nas respectivas áreas.
Assim, o Projeto Pedagógico do curso é trabalhado como processo, ou seja, é a grande
referência a uma proposta de trabalho, baseada na autonomia e no desenvolvimento de atividades,
construindo um modelo de ensino que permita de forma satisfatória a inserção do egresso no mundo
do trabalho, a plena atuação na vida cidadã e os meios para continuar aprendendo.
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Pretende-se então que o projeto esteja plenamente articulado com o PDI e PPI na medida em
que se fundamenta na concepção filosófica e estratégica explicitada nesses documentos.
Como pontos dessa articulação podem ser citados:
- A explicitação da Missão da Instituição como sendo a de oferecer educação de qualidade com
seriedade, competência, consciência e dedicação ao ensino, firmando compromisso com a sociedade,
pela formação de cidadãos éticos e dinâmicos, com visão holística e proativa, capazes de atuar no
processo de melhoria da qualidade de vida da sociedade brasileira. Observando-se a missão
institucional, o curso possue em seu currículo unidades curriculares que constroem uma visão
sistêmica da sociedade e a inter-relação com as respectivas áreas.
- A indicação de que os currículos desenvolverão competências por meio da aprendizagem
ativa, na qual professores e alunos serão sujeitos ativos no processo ensino-aprendizagem.

3. CONTEXTO EDUCACIONAL
A Faculdade Estácio de Santo André, para atender às suas funções precípuas, busca implantar
a formação de um sujeito competente, crítico, reflexivo, criativo e propositivo capaz de intervir na
sociedade em prol da transformação da realidade. Nessa perspectiva, a política da IES 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 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 Curso Superior de Administração
busca favorecer a formação de profissionais com uma visão ampla e crítica da realidade nacional, local
e regional.
O currículo foi 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. Buscou, no âmbito do ensino, implantar uma dinâmica curricular
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integradora, capaz de assegurar um processo de formação, onde as diferentes disciplinas estão
integradas.
De acordo com as políticas institucionais, o Curso Superior de Administração busca ainda
acompanhar as transformações científicas, técnicas, sociais e culturais, o que se concretiza mediante
a realização de constantes atualizações no currículo, viabilizando a renovação e adequação do Curso
às demandas da moderna sociedade.
A Faculdade Estácio de Santo André, ao oferecer o Curso Superior de Administração pretende
atender às demandas do setor produtivo local bem como as das regiões circunvizinhas, principalmente
ao que tange às demandas de natureza econômica e social.
Diante dos fatores acima citados, o Curso Superior de Administração reflete o objetivo da
Instituição em contribuir para o crescimento político-econômico e social da região paulista em que a
cidade está localizada. Consolida a proposta de formar profissionais gestores com amplo
conhecimento do mercado e de sua dinâmica que, por intermédio do desenvolvimento de
competências, habilidades e atitudes, poderão ser absorvidos nas várias atividades econômicas
existentes, bem como ter capacidade analítica e crítica para empreender novos negócios na região, a
partir da compreensão das demandas ambientais, criando condições de nova e variada perspectiva no
mercado local.
Considerou-se, ainda, a necessidade de garantir aos cidadãos desta região o direito à aquisição
de competências profissionais que os tornem aptos para a inserção em setores profissionais nos quais
haja utilização de tecnologia.
Ao longo dos anos esta tem sido a lição mais preciosa: a despeito de haver diretrizes e
parâmetros curriculares tão bem definidos na área de conhecimento da educação, o conceito de
qualidade é socialmente construído, não havendo, por assim dizer, “excelência” em abstrato, mas
excelência de ensino ou de formação é sempre uma conjugação de elementos contextualizados,
cultural, econômica, política e socialmente inseridos.

3.1 Perfil socioeconômico e físico-demográfico
A Universidade Estácio de Sá ao apresentar ao Ministério da Educação (MEC) a Faculdade
Estácio de Santo André, apoia-se na discussão sobre as diferenças socioeconômicas existentes no Brasil
e, em especial no município de Santo André, e na importância do Ensino Superior na superação dessas
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diferenças pela formação de profissionais mais preparados para as necessidades do mercado de
trabalho. Apoia-se ainda no polo educador em que se transformaram as cidades da grande São Paulo,
cujo objetivo maior é investir em Educação.
Sendo a Educação, cada vez mais, um processo coletivo de mudança que contribui, a médio e
longo prazo, para a melhoria e para a qualidade de vida das sociedades nas quais a sua expansão tem
sido priorizada, entende-se a urgência de um trabalho de abrangência global, no sentido de se
aprofundar esta interdependência vital.
Dessa forma, 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 geram 193.991 de empregos formais. 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. 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.
Santo André possui uma economia madura, moderna e diversificada, abrigando um importante polo
produtivo industrial, comercial e de serviços. 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. 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$142,0
milhões na ampliação de 28 mil para 55 mil toneladas/ ano na fabricação de laminados. O comércio
desempenha papel importante na economia do município. São 19.573 estabelecimentos comercias
dos mais variados ramos e portes, incluindo grandes redes de hipermercados, lojas de departamentos
e quatro shoppings centers (incluindo um especializado em veículos), os quais proporcionam aos
consumidores ampla diversidade de produtos. Grandes redes de comércio varejista escolheram Santo
André para ampliar seus negócios. É o caso da Telha Norte, C&C - Casa e Construção, Dicico, Atacadão,
Assai, Roldão, Rede Carrefour, Rede Extra, Wal Mart, Sam´s Club, Rede Dia e Coop, entre outras. Nos
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últimos dez anos os serviços mais que dobraram o seu faturamento, em termos reais, ampliando de
R$ 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. 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. 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. A realidade de mercado hoje
exige um profissional pronto para assumir novas responsabilidades. O Curso de Administração atende
às demandas do setor produtivo local bem como as das regiões circunvizinhas, principalmente ao que
tange às demandas de natureza econômica e social.
É nesse cenário socioeconômico que a Faculdade Estácio de Santo André identificou a
necessidade de ofertar o curso de Administração, visando à formação de um profissional eclético,
treinado e habilitado, na extensão do seu necessário envolvimento, como requisito mínimo nos
assuntos econômicos, tributários, organizacionais e comportamentais, a direcionar as conclusões da
lógica contábil, sempre respaldado por princípios e normas técnicas dando espaço à propalada
interpretação da condição, qualidade e valor do patrimônio.
A realidade de mercado hoje exige um profissional pronto para assumir novas
responsabilidades. Mais do que apenas registrar os atos e fatos da empresa, deve ser uma verdadeira
“bússola” dos negócios e ajudar a administração a manter o negócio na rota prevista. Para
desempenhar essas funções com a máxima competência, sua formação hoje deve conter não só
noções sólidas de finanças, economia e gestão, mas, também, de ciências humanas, ética e
responsabilidade social. É esse o cenário que é considerado para o curso de Administração.
Busca-se ensinar criticamente os conhecimentos, os métodos e as técnicas da 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 Curso de Administração busca
favorecer a formação de profissionais com uma visão ampla e crítica da realidade nacional, local e
regional.
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Nesse contexto, os cursos ofertados pela instituição foram concebidos no sentido de oferecer
aos alunos egressos do ensino médio uma sólida formação profissional, amparada por um
embasamento humanístico que lhes proporcione condições de adquirir uma visão abrangente da
realidade em que atuarão, interferindo com consciência nos processos educativos direcionados à
comunidade.
É preciso destacar que no atual contexto, a sociedade andreense tem enfrentado diversas
alterações em âmbito social e econômico, e os integrantes dessa sociedade, para interagir de maneira
eficaz no mundo produtivo, necessitam orientar-se por referências científicas e culturais que lhes
possibilitem perceber as características dos novos padrões de desenvolvimento engendrados pelas
modificações situacionais. Para tanto, as instituições de ensino desempenham papel ímpar, tal como
tem admitido a sociedade brasileira.
De acordo com as políticas institucionais, o Curso de Administração buscou ainda acompanhar
as transformações científicas, técnicas, sociais e culturais, o que se concretiza mediante a realização
de constantes atualizações no currículo, viabilizando a renovação e adequação do Curso às demandas
da moderna sociedade.
O Curso de Administração da Faculdade Estácio de Santo André representa a concretização de
objetivos estratégicos decorrentes da análise dos cenários e perspectivas da região onde se
concentram as expectativas de espaços profissionais para o futuro egresso, sem desconsiderar a
possibilidade de mercados diversos decorrentes do mundo globalizado, cujas fronteiras comerciais se
eliminam e o processo de adaptação das empresas ao sistema de concorrência internacional enseja a
participação de profissionais altamente competentes.
Assim, a Coordenação do Curso e o NDE pensaram estrategicamente para planejar e promover
ações que criem um ambiente de aprendizagem constante, incorporado na situação de trabalho, que
atrele as competências individuais às estratégias do negócio, potencializando as contribuições dos
segmentos que compartilham o conhecimento na área da adminstrativa.
A partir da visão de integração é imprescindível reconhecer a estrutura curricular como um
mecanismo propiciador e estimulador de condições adequadas ao funcionamento do Curso de
Administração no contexto a Faculdade Estácio de Santo André.
Este 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
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práticas pedagógicas, redesenho da proposta metodológica e mudança no papel docente, visto que
todos os professores e alunos ensinam e aprendem em uma construção coletiva.

4. APRESENTAÇÃO DO CURSO

A iniciativa de propor a criação de um curso de Administração na Faculade Estácio de Santo
André, foi resultante de um intenso trabalho desenvolvido nos anos de 2009 e 2010 no sentido e
discutir, refletir e propor a ampliação das perspectivas e do espaço de formação superior no campo da
Administração no Estado de São Paulo, mais especificamente em Santo André.
É importante enfatizar que as concepções que norteiam o presente projeto ajustam-se de
maneira sincrônica à forma como esta Instituição de Educação Superior compreende os processos
correlatos à formação do aluno de graduação, priorizando uma formação ética, dinâmica e
comprometida com a responsabilidade social.
A instituição está engajada no processo de desenvolvimento verificado na região e ocupa-se
das oportunidades criadas por uma sociedade que caminha a passos largos rumo à ampliação de sua
participação no cenário nacional na medida em que o fortalecimento dos investimentos privados e a
modernização do Estado criam novas solicitações e estímulos em todas as áreas da produção e do
conhecimento, conforme já descrito no item 3.1.
O curso de graduação em Administração da Faculdade Estácio de Santo André foi planejado
com o intuito de aproximar-se das necessidades do mercado de trabalho. Os discentes deverão
adquirir conhecimentos que se traduzirão em competências, habilidades e atitudes que atendam às
exigências das organizações públicas e privadas quanto ao perfil do profissional desejado.
A Faculdade Estácio de Santo André, para atender às suas funções precípuas, buscará
implantar a formação de um sujeito competente, crítico, reflexivo, criativo e propositivo capaz de
intervir na sociedade em prol da transformação da realidade. Nessa perspectiva, a política da
Instituição 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. Isso, independentemente da origem econômica, racial e
cultural, oferecendo uma formação ampla, voltada para a aplicação dos conhecimentos aprendidos na
resolução de problemas do cotidiano.
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De acordo com as políticas institucionais, o Curso de Administração busca ainda acompanhar
as transformações científicas, técnicas, sociais e culturais, o que se concretiza mediante a realização
de constantes atualizações no currículo, viabilizando a renovação e adequação do Curso às demandas
da moderna sociedade.
O Curso de Administração foi idealizado na intenção de atender às demandas do setor
produtivo local bem como as das regiões circunvizinhas, principalmente ao que tange às demandas de
natureza econômica e social. Dessa forma, identificamos também um crescimento da necessidade de
profissionais capacitados na região para a absorção nessas empresas, evitando que o profissional
qualificado seja procurado em outras cidades e valorizando a comunidade local.

4.1 Concepção do Curso
Desde 2005 com a aprovação das Diretrizes Curriculares pelo Conselho Nacional de
Educação os cursos de Administração puderam, em função das peculiaridades regionais de
cada um, conferir uma identidade própria, aproximando-se mais das necessidades do
mercado de trabalho. Isso permitiu um diálogo permanente entre escolas, alunos e empresas,
gerando maior atração pelos egressos dos cursos de Administração.
Esta atualização permanente dos currículos tem sido fundamental para que a parceria
entre Instituições de Ensino Superior e Empresas seja cada vez mais sintonizada. Afinal, os
alunos de Administração devem receber conhecimentos que se traduzirão em competências,
habilidades e atitudes - que sejam também de interesse do mercado de trabalho, ou seja, das
empresas que serão os futuros empregadores.
Ao definir o Projeto Pedagógico de um curso, torna-se necessário contextualizar o
ambiente profissional em que o seu egresso deverá se inserir, o que permitirá o
estabelecimento não só do seu perfil, como também a identificação de conteúdo que
comporão a matriz curricular do curso e as estratégias para o oferecimento de atividades
acadêmicas complementares que possibilitem ao discente o desenvolvimento de
competências necessárias à sua inserção qualitativa no mercado.
O Curso de Administração da Faculdade Estácio de Santo André representa a
concretização de objetivos estratégicos decorrentes da análise dos cenários e perspectivas da
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região onde se concentram as expectativas de espaços profissionais para o futuro egresso,
sem desconsiderar a possibilidade de mercados diversos decorrentes do mundo globalizado,
cujas fronteiras comerciais se eliminam e o processo de adaptação das empresas ao sistema
de concorrência internacional enseja a participação de profissionais altamente competentes.
Assim, a Coordenação do Curso e o NDE pensaram estrategicamente para planejar e promover
ações que criem um ambiente de aprendizagem constante, incorporado na situação de
trabalho, que atrele as competências individuais às estratégias do negócio, potencializando as
contribuições dos segmentos que compartilham o conhecimento na área da Administração.
A partir da visão de integração é imprescindível reconhecer a estrutura curricular como um
mecanismo propiciador e estimulador de condições adequadas ao funcionamento do Curso
de Administração.
Este 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 os professores e alunos ensinam e aprendem em
uma construção coletiva.

4.2 Missão do Curso
O curso de Administração tem como missão
Formar profissionais de elevado nível de consciência crítica, competência
técnica empreendedora, engajamento ético e responsabilidade social,
comprometidos com a produtividade, com a gestão do conhecimento, com a
qualidade de vida das pessoas, com a sustentabilidade e com o
desenvolvimento social e econômico do país.

5. OBJETIVOS DO CURSO
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5.1 Objetivo Geral
O Curso de Bacharelado em Administração tem como objetivo desenvolver no aluno
competências e habilidades gerenciais e empreendedoras que permitam a formação de um
profissional empreendedor e gerenciador de negócios dotado de visão crítica e reflexiva, com
plenas condições de compreender a complexidade e as contradições que delineiam a dinâmica
organizacional do mercado e da sociedade, valorizando a inovação, a ética e o
desenvolvimento sustentável.

5.2 Objetivo Específico

O Curso tem como objetivos específicos:
• Capacitar o aluno para compreender a dinâmica empresarial, aplicando recursos humanos, físicos
e organizacionais de forma coerente e alinhada com a missão, os objetivos e as estratégias para a
tomada de decisão;
• Desenvolver no aluno atitudes e comportamentos, adotando uma atitude de autocrítica
permanente, visando mantê-lo atualizado profissionalmente para possibilitar a transferência do
aprendizado na organização.
• Preparar o aluno para atuar um em ambiente de mercado globalizado e de grande competitividade.
• Dotar o aluno de competências para saber liderar, negociar, planejar e organizar trabalhos em
equipe;
• Gerenciar a dinâmica empresarial para otimizar a aplicação de recursos de forma coerente e
articulada com a missão, os objetivos e valores da organização por meio da conjugação de fatores
humanos, administrativos, informacionais, produtivos, mercadológicos, políticos, legais,
econômicos, culturais, tecnológicos, ecológicos e demográficos;
• Dotar o aluno de uma visão empreendedora com vistas à geração e consolidação de novos
negócios;
• Fornecer subsídios para o estabelecimento de estratégias e tomadas de decisão com vistas ao
alcance de resultados;
• Levar o aluno a desenvolver atitudes de autocrítica permanente, empreendedora, visando mantêlo atualizado profissionalmente para possibilitar a transferência do aprendizado na organização.
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• Desenvolver competências que capacitem o profissional a atuar de forma ética em um ambiente
de competitividade e internacionalização do mercado e;
• Tornar o Curso de Administração da Faculdade Estácio de Santo André referência na formação de
profissionais para o mercado de trabalho.

6. PERFIL DO EGRESSO

O Curso de Administração está constituído para proporcionar ao egresso uma formação
generalista que o capacite a compreender as questões técnico-científicas e socioeconômicas, bem
como, a identificar e solucionar problemas nos diversos ambientes organizacionais, respeitadas as
diferenças regionais e locais.
O egresso do Curso de Administração deverá ser capaz de:
• Compreender o processo administrativo, de modo integrado, sistêmico e estratégico, bem como
suas relações com o ambiente externo;
• Identificar, analisar problemas, buscar soluções que potencializem os resultados das organizações;
• Pensar estrategicamente;
• Utilizar raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com valores e formulações matemáticas e
estabelecendo relações formais e causais entre os fenômenos;
• Interagir criativamente face aos diferentes contextos organizacionais e sociais;
• Saber expressar-se adequadamente tanto de forma interpessoal, como nos documentos técnicos
específicos e interpretação da realidade das organizações;
• Organizar atividades e programas, identificar e dimensionar riscos para a tomada de decisões;
• Selecionar estratégias adequadas de ação, visando a atender interesses interpessoais e
institucionais;
• Introduzir e implementar mudanças nos processos e gestão das organizações em face a constante
atualização tecnológica;
• Internalizar valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional;
• Ter competência para empreender, analisando criticamente as organizações e antecipando e
promovendo suas transformações;
• Atuar em equipes interdisciplinares;
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• Compreender a necessidade do contínuo aperfeiçoamento profissional e do desenvolvimento da
autoconfiança
• Identificar e analisar problemas, buscando soluções que potencializem os resultados das
organizações;
• Trabalhar em ambientes instáveis e dinâmicos, suscetíveis a grandes mudanças;
• Refletir e atuar de modo crítico e analítico no contexto produtivo e de prestação de serviços;
• Planejar, organizar, comandar e controlar a eficiente e eficaz consolidação e o funcionamento de
empreendimentos, com efetividade;
• Desenvolver projetos de melhoria e de análise do desempenho organizacional, estimulando
programas de autoavaliação, recomendando soluções alternativas, criativas e inovadoras às
organizações;
• Acompanhar e manter-se atualizado quanto às regulamentações referentes às organizações;
• Ser proativo e inovador;
• Utilizar e ampliar a utilização de recursos tecnológicos, financeiros, humanos e organizacionais,
otimizando e melhorando o desempenho organizacional, em nível de eficiência, eficácia e
efetividade;
Competências Gerais (associadas ao curso, em sua totalidade)
As competências gerais que o aluno do Curso de Bacharelado em Administração da Faculdade
Estácio de Santo André irá desenvolver são:
• Reconhecer, definir e interpretar problemas relativos às organizações e seus ambientes a fim de
intervir nos processos organizacionais.
• Realizar consultoria nos diferentes níveis organizacionais com a finalidade de emitir relatórios,
diagnósticos e pareceres.
• Planejar, organizar, dirigir e controlar recursos, pessoas e processos dentro do ambiente
organizacional proporcionando eficiência e eficácia.
• Empreender ações nas organizações demonstrando criatividade, senso crítico e motivações para
ser um agente de mudança.
• Influenciar pessoas, resolver conflitos, negociar interesses e construir uma rede de
relacionamentos a fim de favorecer a consecução de tarefas e a tomada de decisões abrangendo
os ambientes organizacionais.
• Elaborar, implantar e consolidar projetos em organizações, nos diversos níveis organizacionais.
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• Compreender e se fazer entender por meio de diversas formas de comunicação articulando
esforços junto às pessoas em prol dos objetivos organizacionais.
• Interagir de forma criativa e ética em face aos diferentes contextos organizacionais, sociais e
ambientais, demonstrando flexibilidade e adaptabilidade no exercício da profissão.

Competências Associadas ao Curso
Uma empresa pode ser compreendida como sendo um grupo organizado de pessoas
trabalhando com processos, recursos e tecnologias, com o objetivo de atender as necessidades do
mercado, através da oferta de produtos e serviços. Podemos, então, definir administração de
empresas como sendo o modo de uma empresa planejar, liderar, organizar e controlar um conjunto
de atividades empresariais visando à consecução dos objetivos de seu negócio.
O contexto competitivo atual, caracterizado pela intensidade crescente da concorrência,
aumento da complexidade dos negócios, multiplicidade de produtos e serviços, conscientização do
mercado e pelas mudanças cada vez mais frequentes que ocorrem nas tecnologias associadas aos
produtos e processos, exige que as empresas se preocupem simultaneamente com aspectos relativos
à qualidade, inovação, velocidade e aos custos envolvidos no atendimento às necessidades de seus
mercados.
Isso implica que a atividade de administração dentro das empresas, cada vez mais, precisa ser
exercida de uma forma extremamente hábil e profissional. Isso exige do administrador, como ponto
de partida, uma compreensão sobre os negócios da empresa e de suas inter-relações com o ambiente
externo.
Além disso, há pelo menos quatro tipos de competências necessárias que o administrador
precisa desenvolver para que os processos administrativos nas empresas sejam conduzidos com
eficiência e eficácia:

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS:
É poder desempenhar uma tarefa específica que envolve certo método, técnica ou processo;

COMPETÊNCIAS INTERPESSOAIS E DE COMUNICAÇÃO:
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É poder compreender outras pessoas a fim de interagir eficazmente com elas (interpessoais);
é poder se fazer entender através das diversas formas de comunicação, bem como poder interpretar
o que foi dito ou escrito (comunicação);

COMPETÊNCIAS CONCEITUAIS E DE DECISÃO:
É poder obter, analisar e interpretar informações recebidas de várias fontes para se tomar
decisões. Envolve o reconhecimento de questões complexas e dinâmicas, o exame de fatores
numerosos e conflitantes que influenciam essas questões e a resolução de problemas. Envolvem
também a compreensão das partes como um todo e, reciprocamente, compreender o todo,
separando-o em partes.

COMPETÊNCIAS POLÍTICAS:
É poder influenciar pessoas, “negociar interesses” e manter uma rede de relacionamento a fim
de favorecer a consecução de tarefas e influenciar a tomada de decisões.

7. GESTÃO ACADÊMICA ADMINISTRATIVA DO CURSO
Em coerência com a proposta institucional de implantar uma gestão institucional democrática
e de construir um projeto acadêmico-administrativo integrado, o Curso Superior de Administração se
propõe a realizar uma gestão coletiva e dialogada, com a participação dos diferentes membros da
comunidade acadêmica.
A gestão acadêmica do curso, respeitando os princípios básicos que orientam a gestão
institucional, buscará promover a unidade acadêmica e pedagógica do curso.
A estrutura acadêmico-administrativa do curso favorece a agilidade e organicidade dos
processos de gestão, voltada para o cumprimento da missão do curso e articulada às políticas mais
amplas de gestão propostas na Faculdade Estácio de Santo André.

Para atender aos dispositivos presentes nos novos instrumentos de avaliação do INEP/MEC
(2008) será criado o Núcleo Docente Estruturante (NDE) incorporando-se à gestão acadêmicoadministrativa do curso.
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Este 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 compromisso básico norteador de suas ações a articulação para as atividades de ensino,
pesquisa e extensão, garantindo adequada operacionalização na busca constante da qualidade
acadêmica, bem como zelar pela integração curricular interdisciplinar.
O NDE está em permanente articulação com os professores responsáveis pelas atividades
acadêmicas articuladas à formação dos alunos tais como: estágio supervisionado, atividades de
iniciação científica e pesquisa, atividades de extensão e trabalho de conclusão de curso, zelando assim,
pela integração curricular interdisciplinar entre as atividades de ensino constantes no currículo.
O NDE será composto conforme as diretrizes da Resolução CONAES nº 01/2010. As
atribuições do NDE não devem ser confundidas com as do colegiado do Curso.
O Colegiado do Curso além de pensar as questões acadêmicas, também possui papel
administrativo ao resolver questões que vão desde a identificação das necessidades de professores no
atendimento as suas disciplinas, passando pela administração de problemas com docentes ou
discentes. Tem função deliberativa e conforme Regimento Interno da Faculdade Estácio de Santo
André é formado por um conjunto de professores mais um representante discente.

7.1 Coordenador Do Curso
A Coordenação do Curso tem a função de acompanhar a execução, na prática, das linhas
fundamentais que inspiram o Curso de Administração, como foi projetado e, juntamente com o Núcleo
Docente Estruturante pensar as suas atualizações necessárias.
Ao Coordenador e ao NDE cabe a tarefa de transmitir para o grupo de professores, funcionários
e alunos a filosofia com que o Curso foi concebido, discutir essa filosofia, corrigir falhas, retificar rumos,
aperfeiçoar caminhos, de modo que a essência das inspirações motivadoras do projeto seja alcançada.
Cabe ao coordenador do Curso:
I.

Planejar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades acadêmicas do Curso, em cada
período letivo, de acordo com as orientações da Diretoria Acadêmica;

II.

Orientar e supervisionar o corpo docente e discente quanto aos objetivos finais e
intermediário do Curso;

III.

Propor medidas para melhoria da qualidade do Curso;
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IV.

Supervisionar o cumprimento dos eventos e das atividades previstas no calendário escolar
da Unidade que dizem respeito ao Curso;

V.

Selecionar os membros do corpo docente do curso, encaminhando o resultado da seleção
primeiramente à Coordenação Acadêmica para análise e posterior admissão pela
Mantenedora, nos termos da legislação em vigor;

VI.

Orientar as atividades docentes;

VII.

Manter integração com as diversas Coordenações de Curso da Faculdade Estácio Santo
André;

VIII.

Elaborar os horários e encaminhá-los aos setores competentes e às coordenações de
outros cursos;

IX.

Planejar e executar eventos (seminários, palestras e outros);

X.

Elaborar documentos técnicos;

XI.

Elaborar mapas de carga horária e prover a alocação docente;

XII.

Propor a dispensa de membros do corpo docente;

XIII.

Prever e solucionar problemas curriculares e administrativos dos discentes;

XIV.

Orientar o corpo discente, em articulação com a Secretaria Geral de Alunos, em todas as
atividades e registros da vida acadêmica dos mesmos;

XV.

Decidir sobre pleitos de transferências de alunos de outras IES para a Instituição, com base
na situação de vagas dos diferentes cursos;

XVI.

Organizar formaturas;

XVII.

Analisar currículos para isenção de disciplinas, nos casos de transferência interna,
transferência externa e matrícula de portadores de diploma de nível superior;

XVIII.
XIX.

Manter a Diretoria Acadêmica sempre informada dos problemas e necessidades do setor;
Desempenhar outras atividades que, por sua natureza, lhe sejam afetas.
Tendo em vista a natureza da sua função, o Coordenador de Curso, no exercício de suas

atividades, é responsável junto à Diretoria Acadêmica, pelo gerenciamento técnico-pedagógico do
Curso de Administração. O Coordenador articula o funcionamento do Curso, em todos os seus
aspectos, em estreita relação com os membros da equipe que compõe a estrutura didáticoadministrativa.
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8. INTRODUÇÃO À MATRIZ CURRICULAR
A identidade institucional pode ser expressa nos pressupostos filosóficos, psicopedagógicos e
didático-metodológicos que nortearão sua prática pedagógica.
O ser humano, visto como sujeito da educação está inserido num contexto sócio-econômicocultural-político e histórico. Tem então uma dimensão ativa, criadora e renovadora. 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 compreende que seu papel é trabalhar o
conhecimento na perspectiva da sua produção e preservação, colocando-as 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.
Compreendendo a aprendizagem como um processo eminentemente social, como um
processo ativo e integral do sujeito na construção do conhecimento, no qual se destaca a influência da
cultura e das relações sociais, a Faculdade Estácio de Santo André considera o aluno como sujeito de
seu processo educativo, buscando implantar um fazer pedagógico comprometido com o processo de
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; e aprender a ser.
Pretende-se que as competências profissionais em formação sejam construídas
processualmente, o que implica na adoção de métodos de ensino que envolva práticas de
ação/reflexão/ação. Nesse sentido, a concepção curricular privilegia uma abordagem metodológica
que traz para o lugar central da formação as práticas e a reflexão sobre elas.
Privilegia-se ainda 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
do trabalho pedagógico.
Busca-se então promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as práticas,
vinculando-os aos 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.
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O ensino tem sido entendido como um processo que visa associar a construção do
conhecimento à crítica ao conhecimento produzido, num processo contínuo e articulado. Assim, ele é
concebido como um processo de investigação do conhecimento, e não como um processo que se limita
à transmissão de conteúdos; como uma prática voltada para a construção da progressiva autonomia
do aluno na busca do domínio científico e profissional de um determinado campo do conhecimento.
O processo de ensino visa, em última instância, ao desenvolvimento das capacidades
cognitivas dos alunos e à sua preparação para a vida social e profissional. Ensinar é um processo
intencional e sistemático, direcionado para o desenvolvimento de competências e habilidades dos
alunos. Tem um caráter bilateral, já que combina a atividade do professor com a do aluno.
A atuação do professor é vista como inseparável das condições sociais, culturais e emocionais
dos alunos. Nesse sentido, ela busca referência na realidade dos alunos. O ensino, assim, é
compreendido como uma prática concretamente situada, voltada para a aprendizagem de alunos
determinados, com características socioculturais específicas.
A política da Faculdade Estácio de Santo André para o ensino de Graduação em Administração
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 curso de Graduação em Administração, orientado pelo seu projeto
pedagógico, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, pretende favorecer a formação
de profissionais com uma visão ampla e crítica da realidade local e regional.
O Curso Superior de Administração está organizado de modo a oferecer aos alunos referenciais
teórico-práticos que colaborem no desenvolvimento de competências e que promovam o seu pleno
desenvolvimento como pessoa, no exercício da cidadania e na qualificação para o trabalho.
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8.1 Apresentação da Matriz Curricular
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 do currículo obedece aos princípios de:
a) Flexibilização;
b) Interdisciplinaridade;
c) Ação-reflexão 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.
A flexibilização do currículo se caracteriza tanto pela verticalidade, quanto pela
horizontalidade. A flexibilização vertical prevê diferentes formas de organização do saber ao longo do
período de formação.
A flexibilização curricular horizontal possibilita ao aluno o aproveitamento, para fins de
integralização do curso, de várias atividades acadêmicas complementares. Essas atividades são
importantes para a formação do aluno e constituem o pilar de apoio para diversidade, proporcionando
o cenário no qual o aluno possa, de fato, ter à disposição as variadas alternativas de percurso
curricular. Essa flexibilização é assegurada pela oferta de um conjunto de atividades acadêmicas
articuladas que cria as condições para a realização de atividades como: seminários, congressos,
colóquios, oficinas, encontros, festivais, palestras, exposições, cursos de curta duração, cursos on-line,
dentre outras.
Essas atividades fazem parte da estrutura curricular do Curso e estão voltadas para a
ampliação das experiências científicas, socioculturais e profissionais dos alunos. Elas propiciam uma
melhor compreensão das relações existentes entre a prática social e o trabalho acadêmico, a
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integração teoria/prática, a integração Instituição/sociedade, orientando os alunos para a solução de
problemas enfrentados na atuação profissional e no contexto local.
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 compartimentação que marca a produção científica de caráter
positivista. A integração entre as disciplinas do currículo propicia condições para a pesquisa e para a
criação de modelos explicativos que efetivamente consigam captar a complexidade da realidade.
Permite, também, 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 são
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.
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Através da articulação entre os núcleos de conhecimento, é possível tratar de forma mais
adequada às questões da interdisciplinaridade, integrando projetos e práticas pedagógicas em tal
perspectiva. Torna-se possível, também, trabalhar a interface entre as diversas áreas que compõem o
saber da Administração, contextualizando-as, por meio do conhecimento fornecido pelas disciplinas
isoladamente, bem como relacionando este conhecimento específico de cada disciplina às das demais
disciplinas. Neste aspecto, destacamos, ainda, o papel que a Empresa Jr., pela sua composição
estrutural, integrada por diversos cursos de graduação da área social, é mais uma forma de exercício
da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade e do empreendedorismo, propiciando aos alunos a
troca de conhecimentos e experiências sob o enfoque dos diferentes cursos que a compõe.
A ação-reflexão-ação é um princípio norteador do processo ensino-aprendizagem neste
curso, que se concretiza através da realização das atividades estruturadas pelos alunos. Essas
atividades se constituem como componente curricular obrigatório vinculado às disciplinas da matriz
curricular.
Embasadas no Art. 2º, item II da Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007, as atividades
estruturadas implicam a construção de conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho discente.
A concepção dessas atividades deve privilegiar a articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica
e o processo de autoaprendizagem. Para atender a esse propósito, o ensino deve ser centrado na
aprendizagem, tendo o professor como mediador entre o conhecimento acumulado e os interesses e
necessidades do aluno.
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 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 situações¹.
Os professores das disciplinas que oferecem tais atividades devem estimular e incentivar
seus alunos a refletirem, seja na ação, sobre a ação ou na reflexão sobre a ação. Esta última (a reflexão
sobre a ação) é que determina a construção do saber, que pode ser considerada uma consequência
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das reflexões intencionais efetuadas. A realização dessas atividades deve proporcionar aos alunos a
curiosidade, a discussão e o interesse pela busca de novas ideias e conceitos. As atividades
estruturadas possibilitam aos alunos a observação e a reflexão sobre a aplicação dos conhecimentos
estudados em diferentes contextos da realidade.
Para tanto, essas 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 incitem os alunos a
mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores.
As Atividades Estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade², propondo um
ensino fundamentado em múltiplas visões que proporcionem aos alunos aprendizagens que
desenvolvam a visão crítica, criativa e transformadora.
Nesse contexto, de acordo com Behrens³, 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. Os alunos podem simultaneamente realizar
a apropriação de conceitos, quando os examinam minuciosamente; articular essas aquisições à medida
que as relacionam ao problema a ser resolvido e mobilizar essas aquisições na prática [4].
Com as atividades estruturadas reforça-se a percepção do aluno como sujeito ativo, reflexivo,
criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. 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.
Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma mudança no
processo de aprendizagem, integrando sociedade/educação/trabalho, com o planejamento de
atividades que surgem das situações do próprio cotidiano social do aluno 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.
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.
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A contextualização refere-se à busca de adequação do currículo às características dos alunos
e do ambiente socioeconômico e cultural, permitindo relacionar as atividades curriculares com o
cotidiano dos alunos e com o contexto social. Assim, para atender a esse princípio, busca-se adequar
à realidade local e regional o processo ensino-aprendizagem, articulando as diferentes ações
curriculares às características, demandas e às necessidades de cada contexto.
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 práticas curriculares implementadas na Instituição
estão pautadas no conhecimento das características dos alunos, buscando respeitar sua personalidade
e sua identidade.
As estratégias adotadas no curso para relacionar o processo de ensino à realidade dos alunos,
a partir das informações sobre o perfil do aluno que serão obtidas junto à CPA e o ENADE, serão
construídas com a participação do colegiado do curso e do NDE.
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.
Em obediência ao princípio da contextualização curricular, a Instituição optou também pela
ampliação das ações educativas à distância, compreendendo a EAD como uma modalidade educativa
que permite eliminar barreiras e atender a níveis, ritmos e estilos de aprendizagem diferenciados,
garantindo uma maior adaptação às características psicopedagógicas dos alunos e favorecendo uma
aprendizagem mais significativa.
O currículo do curso de Administração está em consonância com as Diretrizes Curriculares
Nacionais, bem como com o universo mercadológico onde o administrador deve ser sujeito das
transformações sócio-político-econômicas demandadas pela sociedade. Assim sendo, os conteúdos
das disciplinas contemplam temas transversais do cotidiano do perfil deste profissional e das
organizações, desenvolvendo competências que o capacite a uma visão holística da realidade global e
regional, propiciando ao egresso favorecer a inserção produtiva de indivíduos e organizações num
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mundo cujas fronteiras tornam-se voláteis e baseado em relacionamentos complexos, em virtude de
uma forte competitividade que impõe revisões constantes dos modelos organizacionais vigentes.
Para tal, a matriz curricular apresenta disciplinas de formação básica, complementar e
específica do administrador, distribuídas ao longo de oito períodos, da mesma forma que as atividades
acadêmicas complementares são oferecidas aos discentes, propiciando a integração entre teoria e
prática necessária a formação deste profissional requerido pelas organizações.
Ainda sobre a interdisciplinaridade, a mesma está garantida na Matriz Curricular através do
diálogo constante entre as diferentes disciplinas que a compõe, demarcada por uma metodologia de
ensino onde o discente é levado a refletir e a propor soluções sobre situações do universo
organizacional, apresentadas através de estudos de casos, pesquisas em organizações e debates sobre
temas propostos pelos docentes. Desta forma, pretende-se o desenvolvimento das competências
profissionais previstas para o Curso, desenvolvendo um profissional com a capacidade de associar e
integrar os conhecimentos de forma empreendedora, ética, planejada e com o domínio de uma
linguagem clara e coerente com o processo da comunicação empresarial.
De acordo com a Resolução Nº 4, de 13 de julho de 2005 do CNE/CES, a organização curricular
dos cursos de Administração estrutura-se em quatro campos interligados de formação, que congregam
em seu bojo, os conteúdos do curso, estratificados em:
Conteúdos de Formação Básica: Como Estudos Antropológicos, Sociológicos, Filosóficos,
Psicológicos, Ético-profissionais, Políticos, Comportamentais, contemplados nas disciplinas
Fundamentos das Ciências Sociais, Ética e Responsabilidade Social e Psicologia nas Organizações;
Estudos Contábeis, por meio das disciplinas: Contabilidade básica, Contabilidade Gerencial e
Contabilidade de Custos; Estudos econômicos através das disciplinas: Fundamentos de Economia,
Microeconomia e Macroeconomia; Estudos das Ciências Jurídicas com as disciplinas: Fundamentos de
Direito Empresarial, Legislação Tributária e Legislação Trabalhista e Previdenciária.
Conteúdos de Formação Profissional: Contemplando as Teorias da Administração e das
Organizações; Mercado e Marketing; Administração de Recursos Humanos; Materiais, Produção e
Logística; Financeira e Orçamentária; Sistema de Informações, Planejamento Estratégico e Serviços; e
para concluir o eixo da formação profissional Estágio Curricular, TCC e Eletivas com as disciplinas
Estágio Supervisionado em Administração, TCC, Tópicos Especiais em Administração e Tópicos em
Libras (optativa).
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Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias contemplando: Matemática para
Negócios, Matemática Financeira, Estatística Aplicada, Administração Financeira e Métodos
Quantitativos para Tomada de Decisões.
Conteúdos de Formação Complementar, adquiridos por meio das disciplinas: Planejamento
da Carreira e Sucesso Profissinal, Administração e Mercado de Trabalho, Análise Textual, Comunicação
nas Empresas, Atividades Complementares, Metodologia da Pesquisa e Seminários Integrados de
Administração.

8.2 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 afrobrasileira e africana (CNE/CP Resolução 1/2004), que no Curso estas questões são tratadas da seguinte
forma:
•

No projeto pedagógico e na matriz curricular, incorporados nos conteúdos de diferentes disciplinas
e em atividades curriculares dos cursos, Atividades Acadêmicas Complementares, como tema de
iniciação científica e pesquisa, etc.

•

Em disciplinas como Análise Textual, que trata as questões socioculturais, refletidas por meio de
textos; e Seminários Integrados de Administração 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 de Administração 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).

8.3 Educação Ambiental

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
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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, 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 Educação Ambiental 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 Administração
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 Administração, a temática está contemplada
diretamente na disciplina de Seminários Integrados de Administração e na disciplina de Análise Textual
(que trata questões ambientais, refletidas por meio de textos).

8.4 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), o projeto pedagógico do curso de Administração trata deste tema de
modo misto, de forma transversal, em atividades curriculares dos cursos.

8.5 Práticas de Atividades Estruturadas

Embasadas no Art. 2º, item II da Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007, as atividades
estruturadas implicam a construção de conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho discente.
A concepção dessas atividades deve privilegiar a articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica
e o processo de autoaprendizagem. Para atender a esse propósito, o ensino deve ser centrado na
aprendizagem, tendo o professor como mediador entre o conhecimento acumulado e os interesses e
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necessidades do aluno. 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 situações1.
Os professores das disciplinas que oferecem tais atividades devem estimular e incentivar seus
alunos a refletirem, seja na ação, sobre a ação ou na reflexão sobre a ação. Esta última (a reflexão
sobre a ação) é que determina a construção do saber, que pode ser considerada uma consequência
das reflexões intencionais efetuadas. A realização dessas atividades deve proporcionar aos alunos a
curiosidade, a discussão e o interesse pela busca de novas ideias e conceitos. As atividades
estruturadas possibilitam aos alunos a observação e a reflexão sobre a aplicação dos conhecimentos
estudados em diferentes contextos da realidade.
Para tanto, essas 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 incitem os alunos a
mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores. A concepção das atividades estruturadas
privilegia a articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem.
As Atividades Estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade2, propondo um
ensino fundamentado em múltiplas visões que proporcionem aos alunos aprendizagens que
desenvolvam a visão crítica, criativa e transformadora.
Nesse contexto, de acordo com Behrens3, 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. Os alunos podem simultaneamente realizar a apropriação de

1

Cf. PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2001.
Cf. MORIN, E. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. Jornadas temáticas idealizadas e dirigidas por Edgar Morin.
Tradução e notas de Flávia Nascimento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.
3
BEHRENS, M.A. Metodologia de aprendizagem baseada em problemas. In: VEIGA, I. P. A. (Org.).Técnicas de ensino: novos
tempos, novas configurações. Campinas, SP: Papirus, 2006.p.163-187.
2
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conceitos, quando os examinam minuciosamente; articular essas aquisições à medida que as
relacionam ao problema a ser resolvido e mobilizar essas aquisições na prática4.
Com as atividades estruturadas, reforça-se a percepção do aluno como sujeito ativo, reflexivo,
criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. 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. Desse modo, a metodologia de
ação das atividades estruturadas visa trazer uma mudança no processo de aprendizagem, integrando
sociedade-educação-trabalho, com o planejamento de atividades que surgem das situações do próprio
cotidiano social do aluno 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.

ROEGIERS, Xavier; DE KETELE, Jean-Marie. Uma pedagogia da integração: competências e aquisições no ensino. Tradução de
Carolina Huang. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.
4
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8.6 Estrutura Curricular

MATRIZ CURRICULAR
ADMINISTRAÇÃO - GRADUAÇÃO - 116
Carga Horária

1º PERÍODO
Tipo

DISCIPLINAS

T

P

V

C

LÍNGUA PORTUGUESA

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS

OBRIGATÓRIA

36

0

0

0

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO
PROFISSIONAL

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

GESTÃO DA QUALIDADE

OBRIGATÓRIA

36

0

0

0

TOTAL: 06 Disciplinas
Carga Horária

2º PERÍODO
Tipo

DISCIPLINAS

T

P

V

C

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

TOTAL: 05 Disciplinas
Carga Horária

3º PERÍODO
Tipo

DISCIPLINAS

T

P

V

C

CONTABILIDADE BÁSICA

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

COMPETÊNCIAS GERENCIAIS

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

MATEMÁTICA PARA NEGÓCIOS

OBRIGATÓRIA

36

0

0

0

FUNDAMENTOS DE DIREITO EMPRESARIAL E
TRIBUTÁRIO

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL

OBRIGATÓRIA

36

0

0

0

GESTÃO DE PROCESSOS E SERVIÇOS

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

TOTAL: 07 Disciplinas
Carga Horária

4º PERÍODO
Tipo

DISCIPLINAS
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FUNDAMENTOS DE DIREITO DO TRABAL. E
PREVIDENCIÁRIO

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

MATEMÁTICA FINANCEIRA

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

FILOSOFIA, ÉTICA E CIDADANIA

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

CONTABILIDADE DE CUSTOS E GERENCIAL

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

PANORAMA ECONÔMICO

OBRIGATÓRIA

36

0

0

0

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO

OPTATIVA

0

0

36

0

GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

TOTAL: 07 Disciplinas
Carga Horária

5º PERÍODO
Tipo

DISCIPLINAS

T

P

V

C

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

PRÁTICAS EMPRESARIAIS INFORMATIZADAS

OBRIGATÓRIA

36

0

0

0

TOTAL: 05 Disciplinas
Carga Horária

6º PERÍODO
Tipo

DISCIPLINAS

T

P

V

C

TEORIA DOS JOGOS

OBRIGATÓRIA

36

0

0

0

NOVOS NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

GERENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO

OBRIGATÓRIA

36

0

0

44

ANÁLISE DE INVESTIMENTO

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

TOTAL: 05 Disciplinas
Carga Horária

7º PERÍODO
Tipo

T

P

V

C

ANÁLISE ORGANIZACIONAL

ELETIVA G1

0

0

80

0

DIREITOS HUMANOS

ELETIVA G1

0

0

36

0

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ELETIVA G1

0

0

36

0

GESTÃO DE CONTRATOS

ELETIVA G1

0

0

36

0

GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO

ELETIVA G1

0

0

36

0

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRODESCENDENTES

ELETIVA G1

0

0

36

0

FUNDAMENTOS DE COMÉRCIO EXTERIOR

ELETIVA G1

0

0

36

0

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM ADMINISTRAÇÃO

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

MARKETING PARA O TERCEIRO SETOR

ELETIVA G1

0

0

36

0

METODOLOGIA DA PESQUISA

ELETIVA G1

0

0

36

0

PESQUISA DE MERCADO

OBRIGATÓRIA

36

0

0

44

DISCIPLINAS
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POLÍTICA AMBIENTAL GLOBAL

ELETIVA G1

0

0

36

0

NEGOCIAÇÃO EMPRESARIAL

OBRIGATÓRIA

36

0

0

0

GERENCIAMENTO DE PROJETOS

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ADMINISTRAÇÃO I

OBRIGATÓRIA

36

0

0

132

SUSTENTABILIDADE

ELETIVA G1

0

0

36

0

TOTAL: 16 Disciplinas
Carga Horária

8º PERÍODO
Tipo

DISCIPLINAS

T

P

V

C

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ADMINISTRAÇÃO II

OBRIGATÓRIA

36

0

0

132

PESQUISA OPERACIONAL

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

OBRIGATÓRIA

72

0

0

44

RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE

ELETIVA G1

36

0

0

0

MERCADO FINANCEIRO

OBRIGATÓRIA

36

0

0

0

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

ELETIVA G1

0

0

36

0

LOGÍSTICA REVERSA

ELETIVA G1

0

0

36

0

FUNDAMENTOS DE DIREITO EMPRESARIAL

ELETIVA G1

0

0

36

0

GESTÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL

ELETIVA G1

0

0

36

0

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

ELETIVA G1

0

0

36

0

V

C

TOTAL: 10 Disciplinas
T

P

2.256

1.692

0

432

132

Carga horária estágio supervisionado
obrigatório

336

72

0

0

264

Carga horária disciplinas eletivas
obrigatório

144

Carga horária total obrigatória

36

Carga horária disciplinas optativas

300

Carga horária AAC
TOTAL GERAL

3.036
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9. ATIVIDADES

ACADÊMICAS ARTICULADAS À FORMAÇÃO

9.1Estágio Supervisionado
A implantação do Estágio abrange um conjunto de ações que permitam capacitar o aluno,
relacionar e integrar teoria e prática às atividades de experiência acadêmico-profissional, como forma
de complementar a formação do estudante, por meio de conhecimentos, habilidades e das atividades
de campo.
O Estágio realiza-se, também, para a formação da competência de construção do
conhecimento, para o trabalho de finalização do Curso de Administração o TCC, através da elaboração
inicial do projeto, tendo como elemento norteador o relatório de observação de uma organização,
visando a reconhecer uma situação problemática, vivenciada pelo aluno.
Desta forma, a disciplina de Estágio deve incorporar caráter teórico e prático, necessitando
relacionar base teórica da academia com o campo, na área profissional e prática, orientados pelo
docente. O conteúdo será desenvolvido dentro de uma abordagem prática, acompanhamento e
direcionamento tutorial para elaboração de relatórios de atividades desenvolvidas nos estágios
supervisionados ou atividades correlatas constantes do regulamento do Estágio e do TCC.
O Estágio Supervisionado deve ser a expressão da leitura aprofundada, do entendimento dos
problemas e influências da dimensão econômica, política, social e tecnológica observada no meio
organizacional. Esta concepção inclui a integração da teoria e prática através da cientificidade que deve
ocorrer na disciplina Estágio Supervisionado, através do Relatório de Observação Organizacional, para
a construção do projeto relacionado ao conteúdo de TCC.
O Vínculo Estágio e TCC - Os cursos de graduação em nível de educação superior incluem
disciplinas práticas chamadas comumente de Estágio Curricular Supervisionado ou, também, de
Estágio. Embora opcional pelas diretrizes curriculares, os cursos de Administração, via de regra,
apresentam em sua matriz curricular este componente prático, que tem como objetivo exercitar a
aplicação da teoria aprendida na academia, através da aplicação prática no mercado de trabalho,
minimizando, assim, o distanciamento entre o mundo real e o mundo acadêmico, integrando o
aprendizado temático e a aplicação para a solução de problemas no mundo real.
O Estágio não é apenas uma experiência prática vivenciada pelos estudantes, mas também
consiste na oportunidade de refletir, sistematizar e testar conhecimentos teóricos e instrumentais
aprendidos no curso superior. Esta testagem está relacionada diretamente ao conjunto de habilidades
e conhecimentos que permitam resolver problemas encontrados no dia a dia das organizações. Assim,
como se percebe, a aproximação entre a teoria e a prática deve ocorrer em função de meios científicos
que tragam resultados satisfatórios para a solução de problemas empíricos, de acordo com as
especificidades de cada empresa e do todo organizacional. A disciplina faz parte da
interdisciplinaridade vertical criada entre Metodologia da Pesquisa, Estágio Supervisionado e Trabalho
de Conclusão de Curso, no Projeto Pedagógico do Curso de Administração. O TCC poderá ser originado
em atividades de prática profissional, desenvolvidos no Estágio, na Empresa Júnior e em Projetos de
Iniciação Científica, desde que se caracterize essa prática.
O Estágio Supervisionado do Curso de Administração da Faculdade Estácio de Santo André é
concebido como conteúdo curricular implementador do perfil do egresso e envolve um conjunto de
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ações que se desenvolvem ao longo do curso, relacionadas às atividades de campo, às visitas técnicas
e às atividades acadêmicas complementares, consagrando a experiência acadêmico-profissional ao
longo da trajetória do aluno. A Matriz Curricular do Curso contempla, também, a disciplina de Estágio,
composta de 300 horas.

9.2Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente curricular obrigatório para que o
aluno conclua o curso e se torne bacharel em Administração. Podendo ser desenvolvido na modalidade
de monografia, artigo científico, plano de negócios, estudo de caso e projeto de iniciação científica.
O processo de construção do TCC tem início na disciplina Metodologia da Pesquisa, onde os
alunos são orientados para os requisitos necessários à elaboração de um trabalho acadêmicocientífico. As normas para a disciplina TCC constarão em Regulamento Específico e/ ou no material
didático indicado.
O TCC poderá ser originado em atividades de prática profissional, desenvolvidos no Estágio, na
Empresa Júnior e em Projetos de Iniciação Científica, desde que se caracterize essa prática.
A modelagem do TCC será escolhida pelo aluno, podendo optar entre a Monografia, o Artigo
e o Relatório de Estudo de Caso.
As duas aulas iniciais da disciplina serão expositivas presenciais, com posicionamento
dialógico, a fim de informar sobre os tipos de TCC e suas etapas, a partir de modelos desses tipos.
Normas para o TCC em Regulamento Específico explicitado no PDI.

9.3Atividades de Extensão
A extensão compreende o inter-relacionamento entre a Instituição 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:
·

À Instituição, o desenvolvimento do trabalho comunitário e a redefinição de seus
valores próprios, programas, cursos e projetos a partir da vivência do real;

·

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; e,
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·

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.
E ainda deve:

·

Cumprir com seu papel social de desenvolvimento regional e urbano;

·

Integrar a comunidade local com a Instituição;

·

Criar as condições necessárias para que o acadêmico se torne apto a ingressar no
mercado de trabalho, através de cursos de capacitação, qualificação e atualização de
conhecimentos;

·

Otimizar as relações de intercâmbio entre a Faculdade Estácio de Santo André e a
sociedade, de modo geral, e também entre as empresas, quanto aos objetivos
institucionais;

·

Ampliar as oportunidades para que pessoas e instituições se utilizem, da melhor
maneira possível, dos conhecimentos teóricos e práticos disponíveis na instituição para
a realização de suas atividades profissionais, culturais, artísticas e esportivas;

·

Servir como um dos instrumentos de avaliação das contribuições da Faculdade Estácio
de Santo André no auxilio ao desenvolvimento da comunidade acadêmica e da
comunidade regional;

·

Facilitar a articulação entre ensino e pesquisa com as necessidades de cada curso, com
as necessidades dos alunos, da sociedade onde está inserida e do mercado de trabalho.
Na Faculdade Estácio de Santo André, são oferecidas atividades de natureza

Interdisciplinar, com o objetivo de integrar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso,
proporcionando a correlação e a integração dos temas tratados, proporcionando a correlação e a
integração dos temas tratados, aprimorando a capacidade analítica e a apresentação de
alternativas para a solução de problemas no campo da Administração.
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9.4 Pesquisa e Iniciação Científica
O Projeto de Iniciação Científica (PIC) objetiva o desenvolvimento de atividades científicas
de estudantes matriculados no Curso de Graduação de Administração, pretendendo contribuir
para a formação de recursos humanos para a pesquisa ao estimular nos estudantes o
conhecimento do método científico e a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa.
As atividades de iniciação à pesquisa dos alunos deverão ser inseridas nas linhas de
investigação definidas pela Faculdade Estácio de Santo André, em consonância com o Projeto
Pedagógico do Curso.

9.5. Monitoria

A Faculdade Estácio de Santo André objetiva implantar um Programa de Monitorias, cujo
propósito é contemplar todos os estudantes da Instituição com aulas de reforço, oficinas, palestras
e mini-cursos. Na maioria das vezes, o Programa procura sanar deficiências cognitivas provenientes
de uma educação básica deficitária, mas, também, oferece um acompanhamento sistemático dos
conteúdos disciplinares.
A monitoria é uma atividade de auxílio à docência considerada como fator importante para
o crescimento do aluno e, neste sentido, pretendemos implantar essa atividade na Instituição. O
Programa de Monitoria é mais um espaço de aprendizagem proporcionado aos alunos. Sua
principal finalidade é o aperfeiçoamento do processo profissional e da melhoria da qualidade de
ensino, através da ação dos monitores nos processos pedagógicos, criando, também, condições
para o aprofundamento teórico e o desenvolvimento de habilidades relacionadas às atividades
docentes. Para que o aluno possa se inscrever no Concurso de Seleção é necessário que ele já tenha
cursado a disciplina na qual pretende atuar e ter obtido média final maior ou igual a seis (6.0),
tendo também o coeficiente de rendimento (CR) maior ou igual a seis (6.0).
Ao longo da monitoria, o aluno deverá desenvolver uma série de atividades orientadas pelo
professor responsável pela disciplina. Ao término do período da monitoria, os alunos monitores
apresentam um relatório das atividades desenvolvidas ao professor responsável, que o
encaminhará à Coordenação do Curso.
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10 PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS EM ATIVIDADES DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL

Os projetos de Responsabilidade Social são realizados, onde a comunidade e o alunado se
integram. A importância desses projetos para o alunado consiste na possibilidade de estudos,
tendo como um dos mais importantes objetos de estudo, as pessoas, que são assistidas pelos
próprios projetos e, para, além disso, a oportunidade de consolidar o necessário sentimento e
comportamento de responsabilidade social que devem ter. Para a comunidade, os benefícios não
se resumem ao acesso a melhores condições que recebe através dos projetos, mas, também, pela
experimentação da quebra de paradigmas e preconceitos e pela inclusão social que são
estabelecidos pelos Projetos Comunitários.
Estas ações têm por objetivo desenvolver no aluno a consciência da cidadania, a
responsabilidade social e o espírito do trabalho voluntário. Podem ser realizados projetos como
Gota da Vida (doação de sangue), Trote Solidário (doação de alimentos) e Fórum Social da Estácio
(arrecadação de roupas e produtos de higiene), estes projetos direcionam os produtos doados para
instituições de amparo a carentes.

11 PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

11.1

Avaliação Institucional

A autoavaliação do Curso deverá ser coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA)
e constitui em importante ferramenta para que o NDE, o Colegiado e a Coordenação do curso
busquem estratégias que eliminem ou minimizem as fragilidades identificadas nas análises
realizadas.
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Diante das normas de avaliação determinadas pelo SINAES, instituídas pela Lei 10.861 de
14 de abril de 2004, a Faculdade Estácio de Santo André se utiliza da Comissão Própria de Avaliação
- CPA, para organizar seu Projeto de Autoavaliação Institucional, atendendo às Diretrizes
disponibilizadas em 26 de agosto de 2004 pela CONAES.
Utilizando-se

de

recursos

como

a

Internet

www.estacio.br

e

a

Intranet

http://intranet.estacio.br a CPA zela para que o Projeto de Autoavaliação Institucional esteja
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 Avaliação Institucional Interna é o principal instrumento de coleta de informações sobre
a instituição e os cursos, direcionada ao universo total de alunos e professores (semestralmente)
e de coordenadores e gestores acadêmicos (anualmente). Essa avaliação é realizada por meio do
Sistema de Informações Acadêmicas (S.I.A.) e disponibilizada online para todos os alunos e
docentes da instituição.
Nas questões pedagógicas respondidas pelos alunos, o objeto de análise é o
acompanhamento do desenvolvimento técnico-didático e metodológico do curso. Para tanto, são
avaliadas as orientações e informações que recebe em relação ao curso, conhecimento do projeto
pedagógico, planos de ensino, sobre aspectos acadêmicos relacionados ao seu curso e
esclarecimentos sobre oportunidades profissionais relacionadas à sua área de formação. Fazem
parte da avaliação a integração entre as disciplinas, oportunidades de participação nas atividades
complementares oferecidas pelo curso, a exigência do curso quanto à qualidade do conteúdo das
disciplinas e quantidade de trabalhos e horas de estudo, o equilíbrio entre teoria e prática e o apoio
prestado aos alunos pela coordenação do curso. Com relação ao corpo docente e aula, os alunos
avaliam o domínio do conteúdo da disciplina pelo professor, a clareza da apresentação da proposta
de trabalho da disciplina, a facilidade de transmissão de conhecimentos e o comprometimento do
professor da disciplina com a instituição. Com relação ao desenvolvimento da aula, os aspectos
avaliados são: a articulação entre teoria e prática, o incentivo à participação na discussão e
expressão de ideias, o esclarecimento de dúvidas, a coerência entre os procedimentos de avaliação
por meio de provas, testes e trabalhos, a discussão dos resultados das avaliações com os alunos e
a utilização adequada do tempo destinado ao desenvolvimento da aula.
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Os docentes, em relação ao curso, avaliam a concepção e pertinência do currículo, a
adequação do PPC à formação profissional do aluno, a integração entre os conteúdos das
disciplinas, as práticas pedagógicas, a adequação das atividades complementares e o
conhecimento do PPC. Em relação aos coordenadores, os docentes avaliam a atuação da
coordenação do curso, a disponibilidade do coordenador em atender as demandas e necessidades
do curso, a atuação nas atividades acadêmicas e a atuação no âmbito do curso, o incentivo do
coordenador à participação do professor nos projetos, programas e atividades do curso e da
instituição, a oportunidade de participação nas discussões sobre o PPC e a relevância do conteúdo
das reuniões de docentes promovidas.
Os coordenadores avaliam as questões que fazem referência à qualidade do curso: práticas
pedagógicas dos professores, a utilização de metodologias de avaliação eficazes e alinhadas ao
objetivo da disciplina, o cumprimento do plano de ensino, considerando a inserção de inovações e
atualizações de conteúdo, as práticas do professor no sentido de promover a aprendizagem dos
alunos com incentivo à participação, discussão e expressão de ideias nas aulas e o domínio do
conteúdo de todas as disciplinas lecionadas. Avaliam, também, a participação em reunião de curso
e eventos acadêmicos e a busca de novos conhecimentos e procedimentos didáticos para utilizar
em sua área de atuação.
O gestor acadêmico avalia aspectos referentes ao curso e à gestão, os professores e os
coordenadores. As questões que avaliam aos professores fazem referência à assiduidade,
pontualidade, cumprimento de prazos, comprometimento com a aprendizagem do aluno e do
programa acadêmico e postura proativa perante problemas que possam prejudicar o
desenvolvimento das atividades de ensino. As questões que avaliam os coordenadores fazem
referência à disponibilidade do coordenador em atender às necessidades do curso na unidade, no
que se refere ao PPC, a agilidade na atribuição de aulas dos docentes e agilidade nas respostas aos
processos de isenção e de equivalências de disciplinas.
Os resultados obtidos, pelos alunos/professor em cada disciplina, nas avaliações
institucionais semestrais serão apresentados e debatidos nas reuniões de Colegiado de Curso e
pelo Núcleo Docente Estruturante, com base nestas informações sobre as potencialidades e
fragilidades, são elaboradas propostas de melhorias: administrativas e/ou didático-pedagógicas,
buscando o aperfeiçoamento constante do projeto pedagógico do curso.
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11.2

Sistema da avaliação da aprendizagem

A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de competências, da
capacidade de construir conhecimentos técnicos, tecnológicos e gerenciais, a partir das
necessidades observadas na prática social e profissional. Utilizando-se de critérios claramente
explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os alunos fazem uso deles. Isso
permite, quando necessário, uma reorientação no processo de formação dos alunos, com
atividades de apoio, de forma a permitir o suprimento de suas dificuldades.
Outro aspecto relevante é o princípio da autoavaliação como instrumento que favorece o
exercício de análise crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo a aquisição de uma
autonomia intelectual e uma visão real de sua própria formação.
Para que se possa identificar a importância das atividades oferecidas durante o percurso
formativo do aluno, são utilizadas três modalidades de avaliação:
•

A diagnóstica, momento em que podemos conhecer o que os alunos já vivenciaram e o

que já trazem na sua bagagem cultural, seus conhecimentos e suas expectativas em relação ao
curso. A avaliação diagnóstica é feita em sala de aula, pelos professores, através de observações e
registros;
•

A avaliação formativa é realizada ao longo do processo, observado o desempenho revelado

pelos alunos nas diferentes disciplinas. Cada professor registra as atividades realizadas pelos
alunos individualmente ou em grupo, a fim de melhor planejar suas aulas e promover estratégias
de intervenções pedagógicas diferentes;
•

A avaliação somativa é considerada no momento da entrega da produção acadêmica, nas

diferentes disciplinas que integram o currículo. Cabe ressaltar que essa modalidade de avaliação
não tem como objetivo primordial selecionar, classificar, ordenar tipos diferenciados de
aprendizagem, mas, sobretudo, fornecer informações e questões que são analisadas para a
tomada de decisão a cerca do melhor caminho a ser construído para a formação do perfil
profissional desejado.
Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e questões para
que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a formação do profissional,
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tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. A avaliação é vista como um processo
indispensável para o replanejamento das ações educativas.
Ela não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o aluno
produziu, mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços sem ferir as
normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e formas de registrar os
resultados obtidos pelos alunos.
O desempenho dos alunos nas diferentes atividades desenvolvidas será consolidado em
notas, de forma a atender o estabelecido no Regimento Interno, de acordo com as seguintes
normas:
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1, Avaliação 2 e Avaliação
3, sendo AV1, AV2 e AV3 respectivamente.
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 teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de
ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades
estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1.

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 será o grau final do aluno na disciplina.
2.

Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
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3.

Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.

11.3 Aproveitamento e avaliação de competências anteriormente
desenvolvidas
Os critérios de aproveitamento e procedimentos de avaliação de competências profissionais
anteriormente desenvolvidas no trabalho ou em cursos regulares (conforme art. 8ª da Resolução
n° 3/ 2002) foram organizados obedecendo as seguintes etapas:
✓ Isenção de disciplinas por aproveitamento de competências profissionais adquiridas no
trabalho (experiência profissional).
Documentação Necessária:
O aluno deverá apresentar cópia de carteira de trabalho, declaração em papel timbrado
emitida pelo Departamento de Recursos Humanos detalhando as características do cargo ou
função exercida ou outros documentos que comprovam as competências adquiridas no
desenvolvimento das atividades profissionais.
Procedimentos:
✓ Análise Curricular;
✓ Entrevista com o aluno;
✓ Aplicação de prova (em caso de dúvida) com o objetivo de avaliar as competências
profissionais adquiridas;
✓ A prova deverá ser anexada ao processo de solicitação do aluno e arquivada em sua pasta;
✓ Isenção de disciplinas por aproveitamento de competências adquiridas em cursos
regulares:

Documentação necessária:
✓ Histórico escolar ou declaração da escola confirmando aprovação na unidade de estudo;
✓ Ementas das Unidades de Estudo cursadas;
✓ Procedimentos: Análise da ementa da unidade de estudo cursada levando em
consideração o conteúdo e a carga horária;
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✓ Entrevista com o aluno;
✓ Aplicação de uma Prova (em caso de dúvida) com o objetivo de avaliar as competências
profissionais adquiridas pelo aluno com relação às competências desenvolvidas na unidade
de estudo a ser isentada.
A prova deverá ser anexada ao processo de solicitação do aluno e arquivada em sua pasta;
✓ Isenção em Língua Estrangeira
Documentação Necessária:
Apresentação de diploma ou certificado de conclusão de nível intermediário ou avançado
emitido por curso regularmente estabelecido ou apresentação de diploma de proficiência em
língua estrangeira.
Procedimentos:
✓ Entrevista com o aluno. Aplicação de uma prova (em caso de dúvida) com o objetivo de
avaliar as competências profissionais adquiridas pelo aluno com relação às competências
desenvolvidas na unidade de estudo a ser isentada.
✓ A prova deverá ser anexada ao processo de solicitação do aluno e arquivada em sua pasta;
✓ Atendendo, ainda, a proposta de flexibilização curricular, o curso possibilita isenções de
unidade de estudo por aproveitamento de competências profissionais, desenvolvidas
anteriormente. Com isso, os alunos poderão aproveitar competências adquiridas através
de sua vivência profissional.

12 ATENDIMENTO AO ALUNO

O Curso de Administração segue as políticas e diretrizes institucionais para efetivar o apoio
pedagógico a seus alunos, acreditando que, para que o estudante possa se desenvolver em sua
plenitude acadêmica, é necessário associar à qualidade do ensino ministrado, ações efetivas de
atendimento ao estudante.
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As políticas de atendimento ao estudante desenvolvidas na Faculdade Estácio de Santo
André deverão perseguem os seguintes objetivos: assegurar ao estudante os meios necessários
ao pleno desenvolvimento acadêmico; implantar os programas e projetos articulados e integrados
ao ensino, a pesquisa e a extensão, além de estimular a educação continuada.
Nessa perspectiva, fazem parte das ações institucionais de atendimento ao aluno projetos
com distintas finalidades: apoio pedagógico, assistência ao aluno, inserção no mercado de trabalho
e acompanhamento ao egresso.

12.1 Secretaria Geral de Alunos

•

Autoatendimento

•

Atendimento Presencial

•

Sala de Negociação - Ambiente de atendimento ao inadimplente

•

Acesso aos dados e registros acadêmicos

12.2 Formas De Acesso
Vestibular Tradicional. Inclui questões elaboradas com base nos conteúdos do Ensino Médio
e uma Redação. São reprovados os candidatos que não obtiverem pelo menos três na redação.
Processo Seletivo – Convênios. Inclui a realização de uma redação, cujo tema deve ser
escolhido dentre duas opções. A nota mínima para aprovação é 3,0.
Processo Seletivo ENEM. A inscrição do candidato é realizada mediante a apresentação dos
resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Prova Objetiva e Redação). Os candidatos são
classificados de acordo com as vagas disponíveis, que, para esta modalidade, representam 20% do
total das vagas oferecidas pela instituição.
Vestibular por Computador. Inclui questões de múltipla escolha sobre os conteúdos do Ensino
Médio e uma redação, realizados nos laboratórios da Instituição. São reprovados os candidatos que
não obtiverem pelo menos três na redação.
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Matrícula sem Vestibular. Os portadores de diploma de nível superior podem requerer a
matrícula nos cursos de graduação da Faculdade, mediante a apresentação de documentação
(diploma, histórico escolar completo, descrição do regime de aprovação da instituição de origem e
programa das disciplinas cursadas com aprovação). As solicitações serão analisadas e o requerente
que tiver a solicitação de matrícula deferida, aproveitará apenas as disciplinas cujo conteúdo
programático e carga horária, na instituição de origem, correspondam a 75% (setenta e cinco por
cento) do conteúdo programático e da carga horária das disciplinas ministradas na Faculdade Estácio
de Santo André.
Transferência Externa. Para entrar com requerimento de transferência externa, os candidatos
apresentam documentação fornecida pela instituição de ensino superior da qual pretendem transferirse. Somente são aceitas solicitações de transferência para o mesmo curso ou para curso de área afim
ao de origem e de mesmo nível. Não são aceitas solicitações de transferência de alunos em situação
de abandono na instituição de origem ou de alunos desligados da instituição de origem. Se o pedido
for deferido, a Faculdade Estácio de Santo André emite uma Declaração de Vaga, que permite que o
aluno solicite à instituição de origem: a Guia de Transferência (documento que oficializa a transferência
do vínculo de um aluno para outro estabelecimento de ensino), e o documento comprobatório de que
o aluno está apto para a transferência (conforme determinação da lei nº 3.680, de 26/10/2001), para
fins de apresentação por ocasião da matrícula na Instituição.
Seleção de candidatos do PROUNI. O candidato que fez o ENEM poderá se inscrever no site
do MEC, escolhendo a instituição e o curso, e concorrer a uma vaga em instituições de ensino superior.
O candidato encaminhado pelo governo apresenta a documentação na Faculdade Estácio de Santo
André. Depois da análise da documentação, se o candidato for aprovado, ele deverá ser inscrito no
Processo De Avaliação – Redação.

12.3 Programas de Apoio Pedagógico
O Curso Superior de Administração segue as políticas e diretrizes institucionais adotadas pela
Estácio para efetivar o apoio pedagógico a seus alunos, acreditando que, para que o estudante possa
se desenvolver em sua plenitude acadêmica, é necessário associar à qualidade do ensino ministrado,
ações efetivas de atendimento ao estudante.
As modalidades de apoio pedagógico adotadas pela Instituição são: a) de nivelamento, b) de
reforço e c) de complementação curricular, ou seja, atividades didáticas desenvolvidas paralelamente
à matriz curricular com a orientação de docentes da Instituição, sob forma de pequenos cursos,
oficinas, grupos de estudo online, através da sala de aula virtual.
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a)

As modalidades de nivelamento objetivam criar condições para que os alunos

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. Desta forma, tais atividades destinam-se prioritariamente, mas não
exclusivamente aos alunos do 1° período de qualquer curso oferecido pela Faculdade.

b)

As modalidades de reforço objetivam recuperar falhas e/ou lacunas nos

conhecimentos dos alunos no decorrer do semestre letivo, resultando do acompanhamento do
desenvolvimento pedagógico dos alunos, por meio da verificação da aprendizagem do aluno.

c)

As modalidades de complementação curricular podem ser realizadas por alunos de

qualquer período, em qualquer curso da Instituição. Os alunos escolhem a disciplina que desejam
cursar para melhor enriquecer sua formação, atendidas as especificidades de cada disciplina.

Vale ressaltar, que a adesão ao Programa de nivelamento é voluntária. O aluno poderá
escolher, entre as atividades oferecidas, as que mais se adaptem a seus horários e as suas
possibilidades.

Com esses projetos, a Faculdade Estácio de Santo André vem contribuindo para uma melhor
formação do aluno, procurando suprir déficits de conhecimento, aprofundar conteúdos, desenvolver
competências, habilidades e atividades, buscando atingir o perfil desejado para os egressos dos cursos
de graduação e de graduação tecnológica.

O Programa Gabaritando proporciona uma adesão significativa dos alunos, além do mais, a
participação dos alunos nesse programa é incentivada por meio das atividades complementares. Com
esse projeto a Instituição vem contribuindo para uma melhor formação do aluno, procurando suprir
déficits de conhecimento, aprofundar conteúdos, desenvolver competências, habilidades e atividades,
buscando atingir o perfil desejado para os egressos dos cursos de graduação e de graduação
tecnológica.
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12.4Programas de Desenvolvimento Acadêmico

Os programas fazem parte de estratégias acadêmicas para atuar em questões como
nivelamento dos discentes, iniciação à pesquisa entre outras atividades e serão incentivados pelos
professores. A divulgação dos programas será feita pela “homepage”, pelos coordenadores e
professores em sala nos primeiros dias de aula e nos murais da Instituição através de cartazes com os
horários e as disciplinas oferecidas no semestre.
•

Programa de Monitoria;

•

Programa de Iniciação Científica;

•

Atividades Acadêmicas Complementares;

•

Trabalho de Conclusão de Curso;

•

Projetos de Extensão etc.

12.5Programa de Apoio ao Financiamento de Estudos

A Instituição oferece aos alunos diversas modalidades de bolsas de estudo a fim de garantir
uma inclusão maior de alunos no ensino superior.
Tipos de Bolsas oferecidas aos alunos:
•

Bolsa Empresa (10% a 30%)

A Faculdade Estácio de Santo André possui convênio com empresas na região oferecendo uma
bolsa de 10% a 30% do valor da mensalidade (com descontos) aos funcionários destas empresas e seus
dependentes, independentemente do cargo ou função. Esta bolsa é fornecida com recursos
financeiros próprios da Instituição, não havendo por parte da empresa conveniada nenhum custo ou
ônus.
•

Bolsa Família (10%)

Esta ajuda de custo de 10% é concedida aos alunos que possuam, matriculado na Instituição,
algum parente com ascendência ou descendência direta. (pais, filhos, irmãos e cônjuges).
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•

Bolsa Iniciação Científica (30%)

Será concedida aos alunos que participem dos projetos de iniciação científica aprovados pela
Instituição, a partir da implantação do PIC.
•

Bolsa Funcionário/Filhos (100%)

Concedida aos funcionários e a seus dependentes legais conforme estipulado na Convenção
Coletiva. A Bolsa será desde a matrícula.
•

Bolsa Funcionário (30% pós-graduação)

Concedida aos funcionários técnico-administrativos e professores para os cursos de Pósgraduação.
•

Bolsa Ensino Médio (15%)

A Bolsa Carência é um desconto em porcentagem aplicado sobre o valor da mensalidade do
aluno, concedida a alunos egressos do ensino médio público.
•

Programa Escola da Família (100%)

É um programa desenvolvido pelo governo do estado de São Paulo para a concessão de bolsas
universitárias integrais, concedidas em parceria com as instituições de ensino superior. O governo do
Estado arca com 50% (cinquenta por cento) do valor da mensalidade e a Instituição com os outros 50%,
com a finalidade de que os universitários bolsistas - denominados educadores universitários cumpram carga horária mínima de 20 (vinte) horas nas atividades (esportivas, culturais, sociais,
educacionais, etc.) que serão desenvolvidas nos finais de semana na rede pública de ensino. Esta bolsa,
depois de concedida incide sobre a matrícula ou rematrícula. Esta bolsa não tem necessidade de
recadastramento.
•

PROUNI (100% e 50%)

O Programa Universidade para Todos (PROUNI), do Governo Federal, é destinado à concessão
de bolsas de estudo integrais e parciais de 50% (meia-bolsa) para cursos de Graduação e Sequenciais
de formação específica em instituições privadas de ensino superior. Esta bolsa é concedida desde a
matrícula e não necessita de recadastramento.
•

Ex-alunos (20% Pós-graduação)
Esta bolsa é concedida a ex-alunos somente para os cursos de pós-graduação.
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12.6 Inserção no Mercado de Trabalho

Para desenvolver ações de inserção dos alunos e graduados no mercado de trabalho e
promover a ampliação da sua empregabilidade, o curso conta com a Central de Estágios e Empregos
que executa suas ações pautadas na Política de Estágios e Empregos da Instituição, oferecendo
atendimento Virtual e Presencial:

1. Portal de vagas de Estágios e Empregos através de um sistema informatizado, a Central
mantém uma parceria com mais de 30 mil empresas para a oferta e divulgação de vagas. Encaminha
os candidatos, legaliza e acompanha o desenvolvimento dos estágios, como determina a Lei 11.788 de
25 de setembro de 2008. Estes serviços são prestados gratuitamente.
O sistema é seletivo. As vagas são previamente definidas por curso, campus, coeficiente de
rendimento, período, sexo e data de formatura. Apenas candidatos que atendam o perfil solicitado
pela empresa são encaminhados.

12.7 Acompanhamento ao egresso
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Para realizar o acompanhamento de egressos, o Curso deverá contar com o apoio institucional
do Programa de Acompanhamento de Egressos - PAE.
A Faculdade Estácio de Santo André, desde sua fundação, pretende acompanhar a trajetória
de seus egressos. Este acompanhamento se institucionalizou com a criação do PAE, cuja atuação está
centrada em três grandes focos.
O primeiro se refere ao acompanhamento da trajetória do ex-aluno na sua vivência profissional
através de seus avanços e vitórias, investigando, também, as dificuldades que se relacionem à sua
formação acadêmica.
O segundo, vinculado ao primeiro e desenhado num formato avaliativo, possibilita que este
mesmo aluno, baseando-se na experiência conquistada no mercado de trabalho, registre sua
percepção sobre aspectos do seu curso, tais como a biblioteca, as atividades acadêmicas, laboratórios
etc. Com isto, além do acompanhamento, este Programa estimula o fornecimento, por parte dos
nossos egressos, de um feedback avaliativo, que subsidie a reflexão não só a respeito dos aspectos
gerais do trabalho institucional, mas também sobre as dimensões mais específicas dos Projetos
Pedagógicos dos diferentes Cursos.
Finalmente, o terceiro foco está relacionado à inserção no mercado de trabalho. A Faculdade,
buscando favorecer essa inserção e dando continuidade à política praticada para o encaminhamento
a estágios, oferece aos ex-alunos orientação para as vagas de trabalho oferecidas pelas instituições
conveniadas.

PROJETO ALUMNI

Medalha Alumni Diamante

A Medalha Alumni Diamante é um reconhecimento dos egressos que possuem uma atuação
relevante em iniciativas sociais, educacionais, culturais, ações empreendedoras, aqueles que

- 58 -

Faculdade Estácio de Santo André
Projeto Pedagógico do Curso de Administração

vivenciaram história de crescimento pessoal e profissional, superação, atos de bravura, realizaram
relevante trabalho voluntário, atuaram em momentos de calamidade pública e outras ações em
benefício da sociedade e que servem de motivação para toda comunidade Estácio.

12.8 Atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais
A Instituição oferece atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais
por meio de recursos diferenciados.
•

Auditiva

Funcionários recebem treinamento na Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, além da
disponibilização de tradutor/interprete para acompanhar o aluno durante as aulas, quando essa
situação se apresenta.
•

Visual

O Sistema NVDA, que interage com o usuário através de síntese de voz, está disponível
na Biblioteca viabilizando, deste modo, o uso do computador para o (a) deficiente visual.
•

ACESSO A PNE

A Instituição possui elevador, 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.

13 CORPO DOCENTE

13.1 Critérios de Seleção

O Processo Seletivo ao corpo docente da Faculdade Estácio de Santo André é feito de
acordo com as diretrizes institucionais da Estácio Nacional e é composto pelas seguintes etapas:
•

Divulgação do Edital Público de seleção em www.estacio.br;

•

Inscrição dos interessados às vagas referentes à Faculdade Estácio de Santo André;
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•

Seleção dos currículos aderentes ao curso, levando-se em conta formação acadêmica e
experiência profissional do candidato a docente;

•

Comprovação Documental dos currículos selecionados;

•

Prova Escrita Geral e Específica;

•

Prova de Aula.
O candidato ao Corpo Docente do Curso de Administração é admitido a partir da

comprovação formal da formação e o encaixe no perfil desejado às disciplinas para as quais se
fazem necessárias as contratações de novos docentes. É dada preferência a os titulados com
aderência na formação, entretanto a experiência, o dinamismo, o conhecimento articulado, a
capacidade de comunicação, o desembaraço, a apresentação e o bom senso são atributos que
tem tido grande peso no processo de seleção de docentes para o curso. Em geral, os docentes da
Faculdade Estácio de Santo André indicam outros docentes, que entram em contato com os
Coordenadores, fazem uma entrevista preliminar, deixando seu currículo vitae. Quando há
necessidade de contratar, os coordenadores já dispõem de um cadastro de currículos, cujos
docentes já foram parcialmente entrevistados, são pré-selecionados alguns, dentro dos critérios
mencionados, que são chamados a uma nova entrevista. Os efetivamente selecionados são
encaminhados ao RH para formalização do contrato de prestação e efetivação no cargo. Após a
formalização, são apresentados ao docente os procedimentos, normas e conduta inerentes ao
processo de ensino na Instituição e no Curso.

13.2 Composição

O Corpo Docente do Curso de Administração da Faculdade Estácio de Santo André é
composto por Doutores, Mestres e Especialistas que atuam em regime de trabalho de Tempo
Parcial, Tempo Integral e Horista.

13.3 Titulação / Aderência
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O processo de Seleção observa rigidamente a associação entre titulação e experiência
prática, em exercício profissional nas organizações, como critério básico para a contratação dos
docentes, bem como, a continuidade desses critérios para absorção de novas disciplinas pelos
mesmos, tendo por base a concentração e aderência dentro dos limites das áreas de competência
articuladas.

13.4 Capacitação

A Faculdade Estácio de Santo André tem um Programa de Incentivo a Qualificação DocentePIQ.
Ao longo da história, a visão que se teve sobre os processos de ensino-aprendizagem e, como
consequência, a explicação do que ocorre na sala de aula, do mesmo modo que nos outros âmbitos do
conhecimento, evoluiu de visões e explicações simples para compreensão e aceitação da
extraordinária complexidade do ensino, que passam a exigir, cada vez mais, uma reflexão sobre a
realidade circundante, igualmente complexa. Embora atenta às mudanças que ocorrem na sociedade,
bem como na célere mudança nos meios de produção técnico-científicas, a formação do professor 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 da transformação que ocorre nos sistemas educacionais e, em
especial no ensino superior, o papel do professor deve também evoluir. Espera-se dele,
fundamentalmente, que seja capaz de organizar, executar e avaliar situações de aprendizagem, com
foco no aluno, que atendam os 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.
O PIQ, desenvolvido com essa finalidade, congrega diferentes ações dentre as quais
destacamos aquelas voltadas para o aprimoramento acadêmico, na perspectiva da formação
continuada, e as voltadas para a titulação acadêmica.
O PIQ Formação Continuada foi elaborado com o objetivo de propor uma reflexão sobre a
prática docente, isto é, partimos de um olhar sobre o cotidiano da sala de aula para chegarmos às
raízes do conhecimento, construindo uma fundamentação teórica de qualidade.
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Desta forma, organizamos uma matriz aberta em que são periodicamente incluídos temas
ligados à prática pedagógica, tais como: Planejamento de Ensino, Metodologia e Estratégias de Ensino,
Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem e Relação Professor aluno, entre outros.
O PIQ Mérito se desdobra em duas ações importantes. A primeira, voltada ao reconhecimento
e incentivo à produção científica, é o Concurso Nacional Interno de Produção Científica, Trabalhos de
Extensão e Ensaio que premia, anualmente, 70 trabalhos. A segunda é a concessão de bolsas para
cursos de pós-graduação stricto sensu, de programas internos e externos, com o objetivo de estimular
a titulação do professor para atender as necessidades das áreas de conhecimento: Ciências Jurídicas,
Comunicação e Artes, Educação e Licenciaturas, Tecnologias da Informação, Saúde, Engenharias, e
Gestão.
Numa perspectiva de complementaridade integram-se, também, ao PIQ o Fórum Nacional de
Docentes e a Remuneração Variável do Docente. O PIQ Fórum é um evento anual que congrega
representantes de todas as unidades e de todos os cursos em torno de um tema. Nele são realizadas
palestras com profissionais de renome, grupos de trabalhos, além de ações de reconhecimento como
a apresentação de melhores práticas e entrega dos prêmios aos vencedores dos concursos realizados.
O PIQ Remuneração criado para os docentes tem como premissa a meritocracia, e uma
metodologia que utiliza avaliações comparativas e individuais, a partir de critérios de fácil
compreensão e de simples medição. Proporciona pagamentos em ciclos anuais, de acordo com os
resultados de cada unidade gerando oportunidades iguais e reconhecimentos diferenciados.

14 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (CORPO TÉCNICOADMINISTRATIVO)

A Instituição conta com um corpo técnico-administrativo que atende adequadamente aos
docentes e discentes, além de disponibilizar recursos tecnológicos e serviços como reserva e confecção
de material de suporte às aulas. O corpo técnico-administrativo da Instituição tem formação e
experiência profissional adequadas às suas respectivas funções e às necessidades da Instituição. A
quantidade de profissionais do corpo técnico-administrativo atenderá às necessidades do Curso
Superior de Administração.
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15 BIBLIOTECA

A Biblioteca dispõe de sala de recepção, sala de leitura, salas de estudo em grupo, espaço
de pesquisa informatizada, cabines de estudo individualizadas e salões de acervo. Possui um
acervo composto de livros e periódicos, nas várias áreas do conhecimento. O acervo está
organizado de acordo com a Classificação Decimal de Dewey (CDD) e sinalizado de modo a
facilitar sua localização pelos usuários.
A Política para Aquisição e Atualização do acervo é revista semestralmente em conjunto
com a coordenação do curso, é observado o índice anual de crescimento indi cado no Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI. A preservação do acervo é contemplada através da Política
para Conservação e Preservação do Acervo.
O acervo do Curso tem disponibilizado na biblioteca, livros básicos e complementares, de
acordo com o conteúdo programático das disciplinas do Curso, livros clássicos, periódicos on line
- Bases de Dados EBSCO. A pesquisa ao acervo pode ser realizada em qualquer microcomputador
conectado à Internet e permite a consulta por autor, título e assunto.
Os padrões de utilização da biblioteca estão definidos nas Normas de Atendimento da
Biblioteca da Faculdade Estácio de Santo André, que se encontra disponível nos quadros murais
da biblioteca. O atendimento às solicitações e pesquisas dos usuários é realiz ado durante o
horário de funcionamento da Biblioteca.

15.1 Serviço De Comutação Bibliográfica – COMUT

Importante instrumento de incremento de pesquisas e trabalhos acadêmicos, o COMUT
permite aos pesquisadores o recebimento de cópia de artigos publicados em periódicos técnicocientíficos, teses e anais de congressos existentes nas melhores bibliotecas do país.

15.2 Base De Dados
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A Base de Dados EBSCO disponibiliza artigos científicos de publicações com cobertura
retroativa (back-files), e oferece plataforma de pesquisa em português, com recursos de tradução
de textos.

15.3 Programa De Treinamento De Usuários

Objetiva facilitar o aperfeiçoamento acadêmico e profissional e a elaboração de trabalhos
acadêmicos através do oferecimento dos seguintes cursos gratuitos:
- Curso de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, Dissertações e Teses;
- Curso de Pesquisa Informatizada: Internet como Fonte de Pesquisa;
- Curso de Pesquisa Informatizada: Bases de Dados.

15.4 Fichas Catalográficas

A Biblioteca disponibiliza para seus usuários o serviço de elaboração de fichas catalográficas
com o intuito de colaborar com a normatização dos trabalhos de final de curso.

16 SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS

Os laboratórios de informática do campus estão equipados com os recursos de internet,
hardware, software, mobiliário, pontos lógicos e apoio técnico, que possibilitem o pleno suporte a
aulas especiais de disciplinas cujo professor requisite para o desenvolvimento e para implementações
inerentes aos conteúdos, atividades estruturadas, acadêmicas complementares e apoio
administrativo-acadêmico à vida do aluno.

17 RECURSOS MATERIAIS
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Os recursos materiais necessários ao desenvolvimento do projeto pedagógico do curso são
disponibilizados e atualizados anualmente, durante a elaboração do orçamento da Faculdade Estácio
de Santo André. A Coordenação de Curso é convidada a relacionar o conjunto de suas necessidades de
recursos materiais de forma a permitir o pleno desenvolvimento da proposta pedagógica na
programação orçamentária do ano seguinte.
O desenvolvimento da proposta pedagógica do curso demanda a realização de diferentes
serviços administrativos disponibilizados pelo corpo de funcionários da Faculdade Estácio de Santo
André tais como os funcionários da biblioteca e de apoio.
A Instituição dispõe de recursos didáticos (materiais e audiovisuais) considerados elementos
essenciais no trabalho dos conteúdos escolares com os alunos em quantidade que atende as suas
necessidades. Ficam à disposição do corpo discente e docente, equipamentos adequados, modernos
e suficientes para o número de usuários.
As aulas acontecem em salas bem ventiladas, amplas, com capacidade adequada à quantidade
de alunos por turma. Todas as disciplinas técnicas que necessitem de aulas práticas são programadas
para ocuparem os laboratórios em horário regular durante todo o período letivo.
O processo de aquisição de equipamentos é baseado na demanda crescente, bem como nas
inovações tecnológicas, a cada semestre, de acordo com a programação anual. As indicações dos
professores e coordenadores de curso para novas aquisições são programadas em orçamento próprio.

18 INFRAESTRUTURA DE APOIO
A Faculdade dispõe de setores de apoio acadêmico e administrativo que exercem funções
específicas e interagem entre si, planejando, elaborando e operacionalizando todas as ações inerentes
à organização acadêmico-administrativa. Temos no campus biblioteca, sala de estudos, auditórios,
entre outros, para suprir as demandas de infraestrutura de apoio aos nossos alunos.
A Instituição disponibiliza infraestrutura para o curso, tais como salas de aula em condições
adequadas para o ensino o que inclui conforto ambiental e lotação regulamentada, sala de
conferência, além de outros elementos acessórios não menos importantes quanto as preocupações
com a acessibilidade, limpeza e segurança das instalações.

18.1 Sala de Professores e Salas de Reunião
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As instalações para docentes da Faculdade Estácio de Santo André possuem boas condições de
uso, com mobiliário adequado e são mantidas limpas. Há uma sala para uso coletivo dos professores
com infraestrutura para acomodá-los nos horários de intervalos de aula. A sala dos professores possui
acomodações de descanso e mesas para realização de atividades ou estudos. Todos os professores
possuem armários individuais para guarda de seus pertences particulares e materiais didáticopedagógicos. A sala é gerenciada por um funcionário exclusivo que dá suporte administrativo
(materiais, documentação, etc) aos professores. Os professores têm à sua disposição nesta sala,
computadores com acesso à internet em alta velocidade. Há ainda uma sala destinada às reuniões do
NDE, do colegiado de curso e do todo o corpo docente.

18.2 Salas de Aula

As salas de aula da Faculdade Estácio de Santo André são adequadas às atividades acadêmicas,
com estrutura que suporte aulas expositivas, com uso de recursos áudiovisuais, e aulas com atividades
em grupo. Quando necessário, as aulas práticas podem ser desenvolvidas em laboratório de
informática ou específicos para as necessidades dos cursos.
Conforme as necessidades manifestadas pelos professores ou coordenadores, as salas podem ser
equipadas com recursos audiovisuais e de informática mediante prévio agendamento ou pela reserva
do Laboratório de Informática. Todas as salas possuem iluminação natural e artificial, por meio de
luminárias fluorescentes. A ventilação existente é natural através das janelas e persiana além da
ventilação forçada, com ventiladores, para permitir uma circulação de ar mais eficiente.

18.3 Laboratórios de Informática
O Curso Superior de Administração dispõe de laboratório de informática, com máquinas
instaladas em sistema de rede, com acesso a internet e à intranet da Instituição. O laboratório, cujo
objetivo principal é o de apoiar as atividades de ensino e pesquisa, em horários determinados, pode
ser utilizado pela comunidade externa. Os alunos contam com um serviço permanente de apoio
técnico e assessoramento por parte de funcionários experientes no campo da informática.
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MATRIZ CURRICULAR
ADMINISTRAÇÃO - GRADUAÇÃO - 116
Carga Horária

1º PERÍODO
Tipo

DISCIPLINAS

T

P

V

C

LÍNGUA PORTUGUESA

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS

OBRIGATÓRIA

36

0

0

0

FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

GESTÃO DA QUALIDADE

OBRIGATÓRIA

36

0

0

0

TOTAL: 06 Disciplinas

Disciplina: CCJ0001 FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS ( APROVADO )
Créditos Práticos: 0

Créditos Teóricos: 2

Créditos Campo: 0

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 étnico-racial brasileira. Globalização. Exclusão social. Questões
socioambientais. Novos padrões morais e culturais.
CONTEÚDO
Unidade I - A sociedade como objeto de estudo e o estudo da cultura
1.1 A questão do conhecimento: senso comum e conhecimento científico.
1.2 A investigação cientifica da sociedade: as assim chamadas ciências sociais. Problemas sociais e
sociológicos. Indivíduo e sociedade.
1.3 A análise antropológica da cultura. O método etnográfico, o etnocentrismo e o relativismo cultural.
1.4 Diversidade cultural e globalização. A emergência do multiculturalismo.
Unidade II - O contexto histórico da formação das Ciências Sociais e as teorias sociológicas francesas: Comte e
Durkheim
2.1 Iluminismo, Revolução Francesa e Revolução Industrial. Neocolonialismo e darwinismo social.
2.2 O positivismo de Auguste Comte. A lei dos três estados e a classificação das ciências. A influência do
positivismo no Brasil.
2.3 A sociologia científica de Émile Durkheim (I). Os fatos sociais e suas características. Regras relativas à
observação dos fatos sociais. Normalidade e patologia.
2.4 A sociologia científica de Émile Durkheim (II). Coesão, solidariedade e consciência coletiva. Morfologia
social. Anomia.
Unidade III - A sociologia crítica de Karl Marx e a sociologia compreensiva de Max Weber.
3.1 A sociologia crítica de Karl Marx (I). Materialismo histórico e dialética. Estrutura, superestrutura e relações
de produção.
3.2 A sociologia crítica de Karl Marx (II). Luta de classes, Ideologia e práxis. A relação Estado-sociedade na
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concepção marxista. A atualidade do pensamento marxista.
3.3 A sociologia compreensiva de Max Weber (I). Ciência e política. Os tipos de ação social.
3.4 A sociologia compreensiva de Max Weber (II). Os tipos ideais. As formas de dominação legítima.
Unidade IV - Temas contemporâneos da Sociologia
4.1 A produção das diferenças. Preconceito, discriminação e segregação. Preconceito racial e o mito da
democracia racial brasileira.
4.2 Preconceitos de gênero e orientação sexual. Novos modelos de família. Nós e eles: a produção do estigma.
4.3 A vida nas grandes metrópoles: solidão na multidão. Olhares sobre a sociedade: desigualdade social e
invisibilidade social. A lógica do consumo, a obsolescência planejada e a problemática socioambiental.
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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..

Disciplina: GST1073 FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ( APROVADO )
Créditos Práticos: 0

Créditos Teóricos: 4

Créditos Campo: 0

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
CONTEÚDO
UNIDADE I - CONJUNTOS
1.1. Conceitos Primitivos: Conjunto e Elemento.
1.2. Representação de um conjunto.
1.2.1. Representação tabular ou por enumeração.
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1.2.2. Representação através de diagramas de Venn.
1.2.3. Representação através de uma propriedade.
1.3. Relação de Pertinência.
1.4. Tipos de conjuntos.
1.4.1. Conjunto Unitário.
1.4.2. Conjunto Vazio.
1.4.3. Conjuntos Finitos.
1.4.4. Conjuntos Infinitos.
1.4.5. Conjuntos Iguais.
1.4.6. Conjuntos Diferentes.
1.4.7. Conjunto Universo.
1.4.8. Conjuntos Disjuntos.
1.5. Subconjuntos.
1.5.1. Propriedades.
1.5.2. Conjuntos cujos elementos são conjuntos.
1.5.3. Conjunto das Partes de um Conjunto.
1.6. Operações com conjuntos.
1.6.1. Número de Elementos de um Conjunto.
1.6.2. Interseção de conjuntos.
1.6.3. União (ou Reunião) de conjuntos.
1.6.4. Diferença de conjuntos.
1.6.5. Conjunto complementar.
1.6.6. Produto Cartesiano de dois Conjuntos.
1.6.7. Propriedades das Operações entre Conjuntos.
1.7. Conjuntos numéricos.
1.7.1 - Números Naturais.
1.7.2. Números Inteiros.
1.7.3. Números Racionais.
1.7.4. Números Irracionais.
1.7.5. Números Reais.
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1.8. Formas de representação numérica.
1.8.1 - Forma fracionária.
1.8.2 - Forma decimal.
1.8.3. Transformação de fracionária para decimal e vice-versa.
1.8.4. Intervalos numéricos e Operações com intervalos.
UNIDADE II - CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE ÁLGEBRA E ARITMÉTICA
2.1. Potenciação e propriedades;
2.2. Radiciação e propriedades
2.3. Expressões algébricas
2.4. Operações com expressões algébricas
2.5. Fatoração e produtos notáveis
2.6. Razão e proporção
2.7. Propriedades das proporções
2.8. Regras de três simples e composta
2.9. Porcentagem
UNIDADE III - INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE FUNÇÃO
3.1. Plano Cartesiano
3.2. Conceito de Função
3.3. Função Real de Variável Real
3.4. Valor de uma Função num Ponto
3.5. Domínio e Imagem de uma Função
3.6. Gráfico de uma Função
3.7. Função Crescente, decrescente e constante
3.8. Analise e Interpretação de gráficos.
UNIDADE IV - FUNÇÃO AFIM OU POLINOMIAL DO 1º GRAU
4.1. Definição
4.2. Casos particulares de uma função afim
4.2.1. Função Constante
4.2.2. Função Linear
4.2.3. Função Identidade
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4.3. Determinação de uma função afim a partir de duas coordenadas
4.4. Gráfico de uma função afim
4.5. Interseção do gráfico de uma função afim com o eixo ox
4.6. Intersecção do gráfico de uma função afim com o eixo 0y
4.7. Coeficientes angular e linear de uma função afim
4.8. Função afim crescente e decrescente
4.9. Estudo do sinal de uma função afim
UNIDADE V - FUNÇÃO QUADRÁTICA OU POLINOMIAL DO 2º GRAU
5.1. Definição
5.2. Gráfico de uma função quadrática
5.3. Concavidade
5.4. Raízes ou zeros
5.5. Interseção com o eixo dos y
5.6. Máximo e mínimo
5.7. Vértice
5.8. Imagem
5.9 Soma e Produto de Raízes
5.10. Construção do gráfico de uma função de segundo grau
5.11. Estudo dos sinais da função quadrática
UNIDADE VI - FUNÇÃO EXPONENCIAL
6.1. Definição
6.2. Gráfico de uma função exponencial
6.3. Equação exponencial
6.4. Inequação exponencial
6.5. Aplicações
UNIDADE VII - LOGARITMOS E FUNÇÕES LOGARÍTMICAS
7.1. Logaritmo de um número: definição.
7.2. Propriedades imediatas dos logaritmos.
7.3. Propriedades com operações de logaritmos.
7.4. Sistemas de logaritmos na base a.
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7.4.1. Sistema de logaritmo decimal.
7.4.2. Sistema de logaritmo natural ou logaritmo neperiano.
7.5. Função logarítmica.
7.6. Gráfico de uma função logarítmica.
7.7. Aplicações
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.

Disciplina: GST1269 GESTÃO DA QUALIDADE ( APROVADO )
Créditos Práticos: 0

Créditos Teóricos: 2

Créditos Campo: 0

EMENTA
Visão histórica da evolução da gestão empresarial e as contribuições das diversas escolas de
administração para a gestão da qualidade
As idéias, fundamentos e metodologias disseminadas pelos precursores dos sistemas da qualidade:
Deming, Juran, Ishikauwa, Feigenbaun, Crosby e Falconi
Conceitos e fundamentos da gestão organizacional e gestão estratégica da qualidade
O Sistema Brasileiro de Conformidade, tipos de certificação de conformidade, auditorias, metrologia
e sistemas normativos
Aspectos da Normalização: objetivos, segurança, proteção ao consumidor, eliminação de barreiras
comerciais, comunicação, economia e funções do sistema normativo
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Sistema de gestão da qualidade - Normas ISO 9000:2008 e seus elemntos
A Fundação Nacional da Qualidade - FNQ e o Modelo de Excelência em Gestão - MEG, nos moldes
do Prêmio Nacional da Qualidade - PNQ
Clientes: satisfação, valor e retenção
CONTEÚDO

UNIDADE I - HISTÓRICO E FILOSOFIA
1.1 A evolução e o desenvolvimento da qualidade;
1.2 Histórico da Gestão da qualidade;
1.3 Consequências da adoção dos conceitos e premissas da Gestão da
Qualidade;
1.4 Conceitos de Empresa e de Gestão;
1.5 Considerações básicas de Princípios de Administração
UNIDADE II - GURUS DA GESTÃO DA QUALIDADE E SUAS LINHAS DE
PENSAMENTO
2.1 Principais linhas de pensamento da qualidade;
2.2 Definições de qualidade (Edward Deming, Joseph Juran, Philip Crosby,
Armand Feigenbaum, Kaoru Ishikawa)
UNIDADE III - A GESTÃO DA QUALIDADE
3.1 A gestão da qualidade como estratégia competitiva;
3.2 A importância do estabelecimento da missão, visão de futuro;
3.3 A qualidade se faz no negócio;
3.4 A evolução da qualidade nas organizações;
3.5 Dimensões da qualidade;
3.6 Conceito de Desempenho;
3.7 A Trilogia de Juran;
3.8 A Pirâmide TQM;

- 73 -

Faculdade Estácio de Santo André
Projeto Pedagógico do Curso de Administração

3.9 Os paradigmas de ontem e de hoje;
3.10 A Gestão do Conhecimento como estratégia de disseminação das
informações;
3.11 Definição de clientes ? fornecedores ? cadeia cliente ? fornecedor ?
cadeia cliente do cliente.
UNIDADE IV - TÉCNICAS DE MELHORIA DE DESEMPENHO
4.1 Conceituação de Processos;
4.2 Os níveis dos processos ? do negócio, da organização ? das atividades;
4.3 A importância de conhecer as atividades através do mapeamento dos
processos;
4.4 Estruturas organizacionais flexíveis;
4.5 Estruturas organizacionais verticalizadas X horizontalizadas;
4.6 A importância do monitoramento dos processos para obter maior
desempenho;
4.7 Monitoramento do desempenho através de indicadores impulsionadores
de desempenho;
4.8 A aplicação da metodologia Balanced Scorecard (BSC);
4.9 As perspectivas do BSC;
4.10 A necessidade de integração das perspectivas; A importância da
percepção de que as organizações devem estar orientadas para a estratégia;
Monitoramento constante das demandas do mercado;
4.11 Criação de um mapa de relacionamento de indicadores impulsionadores
de desempenho.
UNIDADE V - Normas ISO
5.1 A busca pela certificação através das normas ISO;
5.2 Os objetivos da normalização;
5.3 O órgão oficial brasileiro ? ABNT;
5.4 A cronologia das normas ISO;
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5.5 Requisitos básicos da ISO 9001-2000.
UNIDADE VI - FERRAMENTAS DA QUALIDADE ? conceitos e aplicabilidade
6.1 Ciclo PDCA e SDCA;
6.2 Brainstorming;
6.3 Diagrama de causas e efeitos (Diagrama de Ishikawa);
6.4 Fluxograma;
6.5 Diagrama de Dispersão; Folha de Verificação; Gráfico de Pareto; Matriz
GUT; 5W e 2 H; 5S
UNIDADE VII - AUDITORIA DA QUALIDADE
7.1 Propósitos da Auditoria;
7.2 Motivos de uma Auditoria;
7.3 A Auditoria de 1ª., 2ª e 3ª. Parte;
7.4 O perfil do Auditor;
7.5 A Pirâmide da Documentação.
7.6 Atividades de Planejamento da Pré-Auditoria;
7.7 Atividades da Auditoria;
7.8 Relatório da Auditoria e Atividades de Acompanhamento.
UNIDADE VIII - PRÊMIO NACIONAL DA QUALIDADE ? PNQ
8.1 A Fundação pelo Prêmio Nacional da Qualidade (FPNQ) ? uma organização
que coordenada o PNQ;
8.2 Os fundamentos da excelência;
8.3 Os modelos de excelência;
8.4 Os critérios de excelência.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. Gestão da qualidade: conceitos e técnicas.. 3. ed.. São Paulo: Atlas, 2016.
POLLI, Marco Fábio. Gestão da qualidade. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2014.
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SOUZA, Helcimara Affonso de; PAGLIARUSSI, Marina Sanches. Gestão da qualidade em projetos.. Rio de
Janeiro: SESES, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBARÁ, Saulo (Org.). Gestão por processos: fundamentos, técnicas e modelos de implementação: foco no
sistema de gestão da qualidade com base na ISO 9000:2000.. 2. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2011.
CARVALHO, Marly Monteiro de; PALADINI, Edson Pacheco (Coord.). Gestão da qualidade: teoria e casos.. 2.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira; CANUTO, Simone Aparecida. Administração com qualidade:
conhecimentos necessários para a gestão moderna.. São Paulo: Blucher, 2012.
PALADINI, Edson Pacheco. Avaliação estratégica da qualidade.. São Paulo: Atlas, 2011.
PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática.. 3. São Paulo: Atlas, 2012.

Disciplina: GST1238 INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ( APROVADO )
Créditos Práticos: 0

Créditos Teóricos: 4

Créditos Campo: 0

EMENTA
A Administração no Brasil e no mundo. Conceitos fundamentais. O ambiente organizacional. Níveis
organizacionais e o processo decisório. O processo administrativo. As áreas funcionais da Administração e as
organizações funcionais.
CONTEÚDO
Unidade 1 - A Administração no Brasil e no mundo:
1.1 - A trajetória da Administração no mundo
1.2 - A trajetória da Administração no Brasil
1.3 - Administração: teorias e características
1.4 - As empresas e suas necessidades
1.5 - Desafios à Administração
Unidade 2 - Conceitos fundamentais:
2.1 - Organização, empresa e administração
2.2 - Administradores
2.3 - A natureza do trabalho gerencial
2.4 - Organização como sistema
2.5 - Sustentabilidade do negócio
Unidade 3 - O ambiente organizacional e suas influências: cultura e comportamento
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3.1 O ambiente e as organizações
3.2 O ambiente organizacional e suas influências
3.3 A cultura, o clima e comportamento organizacional
3.6 Ambiente global com suas tendências e influências
Unidade 4 - Níveis organizacionais e o processo decisório:
4.1 - Os três níveis organizacionais
4.2 - O processo decisório e seus modelos
4.2.1 Modelos
4.2.2 Riscos e incertezas
4.2.3 Tipos de decisão
4.2.4 Etapas
4.2.5 Racionalidade e intuição no processo de decisão
Unidade 5 - O processo administrativo
4.1 - O processo administrativo
4.2 - As quarto funções administrativas: Planejamento, Organização, Direção e Controle
Unidade 6 - As áreas funcionais da Administração e as organizações funcionais:
6.1 As funções organizacionais
6.1.1 Operação e produção
6.1.2 Recursos Humanos
6.1.3 Marketing
6.1.4 Finanças
6.1.5 Pesquisa & Desenvolvimento
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COLTRE, Sandra Maria. Fundamentos da administração um olhar transversal. 1. São Paulo: Intersaberes,
2014.
MEIRELLES, Durval Corrêa (org.). A Administração: Princípios básicos e contemporâneos. 2. Rio de Janeiro:
SESES, 2014.
THIVES JUNIOR, Juarez Jonas (org.). Introdução à Administração. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio
de Sá, 2014. 144p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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CHIAVENATO, Idalberto. Fundamentos de Administração. 1. Brasil: Elsevier, 2016.
CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. Brasil: Manole, 2014.
NOGUEIRA, Arnaldo José França Mazzei. Teoria Geral da Administração para o século XXI. São Paulo: Ática,
2007.
SALOMÃO, Sérgio; TEIXEIRA, Clodine; TEIXEIRA, Hélio. Fundamentos de Administração. 2. Brasil: Elsevier,
2014.
SOBRAL, Filipe; PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2008.

Disciplina: CEL0014 LÍNGUA PORTUGUESA ( APROVADO )
Créditos Práticos: 0

Créditos Teóricos: 2

Créditos Campo: 0

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 afro-brasileira; política de
educação ambiental e direitos humanos).
CONTEÚDO
Unidade I - USOS DA LÍNGUA. RECUPERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO TEXTO
1.1 Linguagem, Língua, Sistema e norma. Fala e escrita. Registros formal e informal.
1.2 Adequação vocabular. Variação linguística. O texto: conceito e mecanismos de construção. Hipertexto.
1.3 Identificação do objetivo da mensagem. Área de referência, estrutura e recursos linguísticos e gramaticais.
Unidade II - PROCESSAMENTO DA LEITURA. COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
2.1 Habilidades de leitura: identificação das marcas linguísticas e relações sintático-semânticas.
2.2 Reconhecimento do tópico do texto, ideia principal, tema, conflito central.
2.3 Relações entre o texto e recursos suplementares (gráficos, tabelas, desenhos, fotos etc.).
2.4 Relações do texto com aspectos socioculturais (relações étnico-raciais e cultura afro-brasileira, política de
educação ambiental e direitos humanos.

Unidade III - REFLEXÃO SOBRE FORMA E CONTEÚDO
3.1 Validação ou reformulação sobre o conteúdo do texto.
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3.2 Articulação de conhecimento de mundo e informações textuais. Inferências semânticas e pragmáticas.
Pressuposição.
3.3 Identificação de ambiguidades, implícitos, ironias, sentidos figurados etc.
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:
ttp://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

Disciplina: GST0917 PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL ( APROVADO )
Créditos Práticos: 0

Créditos Teóricos: 2

Créditos Campo: 0

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.
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CONTEÚDO
Unidade 1 - Ambientação na Vida Universitária
- O significado do Ensino Superior na vida profissional; Instituições de Ensino Superior: Universidades, Centros
Universitários e Faculdades; Curso de Graduação: bacharelados, licenciaturas e tecnológicos; Cursos de PósGraduação: stricto e lato sensu.
- O Modelo de Educação Superior da Estácio: processo de construção da aprendizagem; desenvolvimento da
autonomia estudantil; foco na empregabilidade; ferramentas de suporte ao ensino.
- A estrutura da organização acadêmica: Gestão Acadêmica; Coordenação de Curso: funções e interfaces.
- Planejamento do curso: Tempo de integralização, Componentes curriculares obrigatórios: carga horária das
disciplinas, atividades complementares, estágio curricular, trabalho de conclusão de curso.
- Infraestrutura: laboratórios dos cursos, laboratórios de informática e biblioteca.
- Frequência mínima; pontualidade; sistema de avaliação da aprendizagem.
Unidade 2 - Métodos de Estudos no Ensino Superior
- Administração do tempo: organização do plano de estudos e da rotina acadêmica; autonomia e disciplina
nos estudos. Gestão da autoaprendizagem.
- Acompanhamento do desempenho acadêmico: estilos de aprender e métodos de estudos; o papel das
mídias sociais no aprendizado; competências no âmbito acadêmico e profissional.
- Motivação-Leitura: leitura crítica; leitura digital e impressa e produção de sentido.
- O mundo acadêmico dentro e fora da sala de aula: aulas presenciais e aulas online; aulas teóricas e aulas
práticas; atividades estruturadas; atividades individuais e coletivas; técnicas de apresentação; provas
(preparação, realização e avaliação); pesquisa (produção acadêmica) e extensão. O estágio como atividade
significativa de aprendizagem.
Unidade 3 ? Diversidade e Inclusão
- Diversidade: o conceito de Identidade e seu Panorama Histórico.
- Desigualdade: conceito, tipos, exclusão e inclusão.
- Povos Indígenas e Afrodescendentes.
- Políticas Públicas de Inclusão Social.
Unidade 4 ? Sustentabilidade
- A questão ambiental e os principais movimentos ambientais.
- A prática da sustentabilidade no ambiente empresarial.
- Responsabilidade socioambiental.
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Unidade 5 - Planejamento financeiro - orçamento doméstico
- Finanças Pessoais; Planejamento Financeiro; Orçamento e fluxo de caixa; captação de recursos:
financiamento e empréstimos; Investimentos e aplicações financeiras
Unidade 6 - Habilidades e Competências para a Empregabilidade
- Crescimento Profissional e os novos caminhos para a carreira.
- Planejamento de Carreira.
Unidade 7 ? Mercado de Trabalho
- Diferença entre emprego e trabalho.
- Possibilidades de carreira e seus mercados: iniciativa privada, Terceiro Setor e Gestão Pública.
Unidade 8 - Empreendedorismo
- Empreendedorismo: conceito, identificação de oportunidades e metas empreendedoras na carreira
profissional.
Unidade 9 ? Inovação e Criatividade
- Economia e inovação na sociedade do conhecimento; competitividade e criatividade.
- Como funciona a mente criativa.
- Startups: o que são, como funcionam e dicas.
Unidade 10 ? Ética e Cidadania
- A ética nas relações humanas: conceito, agente moral e responsabilidades.
- Ética Profissional.
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:
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Pearson, 2005.
ZABALA, Antoni. Como aprender e ensinar competências.. Porto Alegre: Artmed, 2010.

Carga Horária

2º PERÍODO
Tipo

DISCIPLINAS

T

P

V

C

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

TOTAL: 05 Disciplinas

Disciplina: GST0001 ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING ( APROVADO )
Créditos Práticos: 0

Créditos Teóricos: 4

Créditos Campo: 0

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.
CONTEÚDO
I.

Marketing: fundamentos e o processo de administração de marketing

1.1. A importância do Marketing para o contexto contemporâneo das organizações
1.2. O escopo de marketing: o que é, a que se aplica e quem faz o marketing
1.3. Conceitos centrais
1.4. As novas realidades do marketing
1.5. Orientações do marketing
1.6. Atualização dos 4 P?s
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1.7. Tarefas da administração de marketing
II.

Desenvolvimento de estratégias e planos de marketing

2.1. Marketing e valor para o cliente
2.2. Planejamento estratégico corporativo, em nível de divisão e de unidades
estratégicas de negócios
2.3. Planejamento de produto: a natureza e o conteúdo de um plano de marketing
III.
Captação das oportunidades de marketing: coleta de informações, previsão de
demanda e condução de pesquisa de marketing
3.1. Projeto, implementação e controle de um sistema de informações de marketing
3.2. Componentes de um sistema de informações de marketing: registros internos e
inteligência de marketing
3.3. Diagnóstico do micro e do macroambiente de marketing
3.4. Previsão e mensuração de demanda
3.5. Projeto, implementação e controle de um sistema de pesquisa de marketing:
processo e avaliação da produtividade de marketing
IV.
Conexão com os clientes: criação de relacionamentos, análise de mercados,
identificação de segmentos e seleção de mercados-alvo
4.1. Criação e cultivo de relacionamentos de longo prazo com os clientes
4.2. Desenvolvimento e gestão de banco de dados e database marketing
4.3. Análise dos mercados consumidores e dos mercados organizacionais
4.4. Identificação dos segmentos de mercado e seleção de mercados-alvo
V.

Posicionamento estratégico da marca e a dinâmica competitiva de mercado

5.1. Criação de patrimônio de marca
5.2. Planejamento de uma estratégia de marca
5.3. Desenvolvimento de um posicionamento estratégico de marca
5.4. Desenvolvimento de estratégias para a dinâmica competitiva de mercado
VI.

Desenvolvimento e gerenciamento de produtos

6.1. Características e classificação de produtos
6.2. Embalagem, rotulagem e garantia de produtos
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VII.

Gerenciamento de serviços

7.1. A natureza dos serviços
7.2. O setor econômico de serviços
7.3. Excelência e gestão da qualidade de serviços
VIII. Desenvolvimento e gerenciamento de preços
8.1. Determinação e adequação de preços
8.2. Iniciativas e respostas a mudanças de preços
IX.

Desenvolvimento e gerenciamento de canais integrados de marketing

9.1. Canais de marketing e redes de valor
9.2. O papel dos canais de marketing
9.3. Decisões de projeto e de gerenciamento dos canais de marketing
9.4. E-commerce
X.

Gerenciamento de varejo, atacado, distribuição e logística

10.1.

Os novos cenários do varejo, do atacado e dos distribuidores

10.2.

Marcas próprias

10.3.

Logística de mercado

XI.

Desenvolvimento e gerenciamento da comunicação integrada de marketing

11.1.

O ambiente e a função da comunicação integrada de marketing

11.2.

Desenvolvimento de uma comunicação integrada de marketing eficaz

11.3.

Decisões sobre o mix de comunicação integrada de marketing

11.4.

Gerenciamento do processo de comunicação integrada de marketing

XII.

Gerenciamento da comunicação de massa

12.1.

Propaganda

12.2.

Promoção de vendas

12.3.

Merchandising

12.4.

Eventos e experiências

12.5.

Relações públicas
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XIII. Gerenciamento das comunicações pessoais
13.1.

Administração de vendas

13.2.

Mídias sociais, buzz marketing e marketing viral

13.3.

Interatividade e comunicação direta

XIV. Inovação e introdução de novos produtos e/ou serviços no mercado
14.1.

Inovação e o desafio de desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços

14.2.

O processo de gerenciamento de novas ideias

XV.

O mercado global

15.1.

A competição em nível global

15.2.

Decisões sobre o ingresso no mercado internacional

15.3.

Adaptação aos diferentes mercados

XVI. Gestão de longo prazo de uma organização holística
16.1.

Tendências contemporâneas e o futuro do marketing

16.2.

Marketing interno

16.3.

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
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. 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.
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Disciplina: GST0001 ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING ( APROVADO )
Créditos Práticos: 0

Créditos Teóricos: 4

Créditos Campo: 0

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.
CONTEÚDO
I.

Marketing: fundamentos e o processo de administração de marketing

1.1. A importância do Marketing para o contexto contemporâneo das organizações
1.2. O escopo de marketing: o que é, a que se aplica e quem faz o marketing
1.3. Conceitos centrais
1.4. As novas realidades do marketing
1.5. Orientações do marketing
1.6. Atualização dos 4 P?s
1.7. Tarefas da administração de marketing
II.

Desenvolvimento de estratégias e planos de marketing

2.1. Marketing e valor para o cliente
2.2. Planejamento estratégico corporativo, em nível de divisão e de unidades
estratégicas de negócios
2.3. Planejamento de produto: a natureza e o conteúdo de um plano de marketing
III.
Captação das oportunidades de marketing: coleta de informações, previsão de
demanda e condução de pesquisa de marketing
3.1. Projeto, implementação e controle de um sistema de informações de marketing
3.2. Componentes de um sistema de informações de marketing: registros internos e
inteligência de marketing
3.3. Diagnóstico do micro e do macroambiente de marketing
3.4. Previsão e mensuração de demanda
3.5. Projeto, implementação e controle de um sistema de pesquisa de marketing:
processo e avaliação da produtividade de marketing
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IV.
Conexão com os clientes: criação de relacionamentos, análise de mercados,
identificação de segmentos e seleção de mercados-alvo
4.1. Criação e cultivo de relacionamentos de longo prazo com os clientes
4.2. Desenvolvimento e gestão de banco de dados e database marketing
4.3. Análise dos mercados consumidores e dos mercados organizacionais
4.4. Identificação dos segmentos de mercado e seleção de mercados-alvo
V.

Posicionamento estratégico da marca e a dinâmica competitiva de mercado

5.1. Criação de patrimônio de marca
5.2. Planejamento de uma estratégia de marca
5.3. Desenvolvimento de um posicionamento estratégico de marca
5.4. Desenvolvimento de estratégias para a dinâmica competitiva de mercado
VI.

Desenvolvimento e gerenciamento de produtos

6.1. Características e classificação de produtos
6.2. Embalagem, rotulagem e garantia de produtos
VII.

Gerenciamento de serviços

7.1. A natureza dos serviços
7.2. O setor econômico de serviços
7.3. Excelência e gestão da qualidade de serviços
VIII. Desenvolvimento e gerenciamento de preços
8.1. Determinação e adequação de preços
8.2. Iniciativas e respostas a mudanças de preços
IX.

Desenvolvimento e gerenciamento de canais integrados de marketing

9.1. Canais de marketing e redes de valor
9.2. O papel dos canais de marketing
9.3. Decisões de projeto e de gerenciamento dos canais de marketing
9.4. E-commerce
X.

Gerenciamento de varejo, atacado, distribuição e logística
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10.1.

Os novos cenários do varejo, do atacado e dos distribuidores

10.2.

Marcas próprias

10.3.

Logística de mercado

XI.

Desenvolvimento e gerenciamento da comunicação integrada de marketing

11.1.

O ambiente e a função da comunicação integrada de marketing

11.2.

Desenvolvimento de uma comunicação integrada de marketing eficaz

11.3.

Decisões sobre o mix de comunicação integrada de marketing

11.4.

Gerenciamento do processo de comunicação integrada de marketing

XII.

Gerenciamento da comunicação de massa

12.1.

Propaganda

12.2.

Promoção de vendas

12.3.

Merchandising

12.4.

Eventos e experiências

12.5.

Relações públicas

XIII. Gerenciamento das comunicações pessoais
13.1.

Administração de vendas

13.2.

Mídias sociais, buzz marketing e marketing viral

13.3.

Interatividade e comunicação direta

XIV. Inovação e introdução de novos produtos e/ou serviços no mercado
14.1.

Inovação e o desafio de desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços

14.2.

O processo de gerenciamento de novas ideias

XV.

O mercado global

15.1.

A competição em nível global

15.2.

Decisões sobre o ingresso no mercado internacional

15.3.

Adaptação aos diferentes mercados

XVI. Gestão de longo prazo de uma organização holística
16.1.

Tendências contemporâneas e o futuro do marketing

- 88 -

Faculdade Estácio de Santo André
Projeto Pedagógico do Curso de Administração
16.2.

Marketing interno

16.3.

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
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. 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.

Disciplina: GST1267 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS ( APROVADO )
Créditos Práticos: 0

Créditos Teóricos: 4

Créditos Campo: 0

EMENTA
O novo ambiente empresarial competitivo e a interação das pessoas com as organizações. Principais desafios
na gestão com pessoas. Repensando o modelo de gestão com pessoas. A função estratégica da gestão com
pessoas como forma de alcançar os objetivos empresariais. A importância da tecnologia e da inovação na
gestão com pessoas. A gestão por competências como um processo de vantagem competitiva. A educação
corporativa e a gestão do conhecimento como elementos de aprendizagem coletiva e de desenvolvimento
corporativo. O modelo Balanced Scorecard e indicadores de resultados. O sistema de gestão de pessoas e seus
subsistemas. O perfil do Profissional de Gestão com Pessoas. Alinhamento da gestão com pessoas e a
estratégia do negócio.
CONTEÚDO
Aula 1: Apresentação dos objetivos da disciplina, importância do estudo para o curso, metodologia de
ensino-aprendizagem e critérios de avaliação dos resultados.
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Aula 2: A nova ambiência competitiva
Nesta aula, o aluno compreenderá como as pessoas e as organizações estão interagindo e se relacionando em
um ambiente empresarial marcado pela competição e as mudanças do século XXI. Neste contexto
apresentamos as mudanças no ambiente organizacional e a busca para o atingimento das metas e da
competitividade.
Aula 3: Desafios das empresas e as pessoas
Nesta aula serão apresentados os novos desafios das empresas em um ambiente de competitividade e a
importância da gestão com pessoas dentro deste contexto. Introduzindo as variáveis que norteiam este
cenário dentro das empresas: o desafio de impulsionar e renovar continuamente as empresas, os novos ativos
das empresas, a gestão de competências organizacionais e a excelência empresarial.
Aula 4: Repensando o modelo de gestão: contextualizando a gestão de pessoas e reajustando a cultura
corporativa
Nesta aula serão apresentados os conceitos de cultura organizacional, do empregado como ?parceiro do
negócio?, de missão e visão organizacional, os objetivos organizacionais e o clima organizacional. Como o
gerenciamento com pessoas pode se adequar a estes novos modelos.
Aula 5: Estratégias de gestão de pessoas: conceito e definições
Nesta aula serão apresentados conceitos sobre a evolução da gestão com pessoas, estratégias gerais de
gestão com pessoas (atração, alocação, desenvolvimento, reconhecimento e motivação de talentos) e o
suporte para avaliação de resultados na gestão de pessoas. Estratégia e a importância da definição dos
objetivos e metas para construção de um posicionamento estratégico competitivo.
Aula 6: Tecnologia como meio para viabilizar a estratégia com as pessoas
Nesta aula será abordado como as novas ferramentas disponíveis pela área de Gestão com Pessoas que
agregadas às inovações tecnológicas, estão permitindo acelerar sua absorção pelos colaboradores e aumentar
a interação e cooperação entre eles, de forma a atingir mais rapidamente as metas estabelecidas. O sistema
de Informação de Recursos Humanos: aplicações mais comuns.
Aula 7: Modelo BSC, indicadores e a perspectiva de gestão com pessoas
Nesta aula será apresentado o modelo Balanced Scorecard ? BSC e seus indicadores, incluindo a perspectiva
de aprendizagem e inovação/crescimento, relacionando-o ao planejamento estratégico e à gestão de pessoas.
Aula 8: Gestão por Competências
Nesta aula será apresentado o modelo de gestão por competências, sua metodologia e aplicação nos
processos de gestão com pessoas visando garantir o padrão de qualidade e competitividade organizacional
Aula 9: Avaliação da gestão estratégica de pessoas ? Métricas de desempenho
Nesta aula serão apresentados e analisados os indicadores de desempenho que possibilitem avaliar a eficácia
da gestão estratégica de pessoas.
Aula 10: As organizações que aprendem ? Gestão do Conhecimento
Nesta aula serão mostradas as condições para a criação do modelo das organizações de aprendizagem onde a
gestão de pessoas passa a ter uma importância vital através dos desdobramentos dos subsistemas de gestão
de pessoas e dos conceitos de gestão do conhecimento e de educação corporativa.
Aula 11: Sistema de Gestão de Pessoas e Subsistemas de Gestão com Pessoas
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Nesta aula serão apresentadas as atividades componentes do sistema de Gestão de Pessoas, seu
desdobramento em subsistemas, seus objetivos e modo de funcionamento integrado.
Aula 12: O perfil do Profissional de Gestão com Pessoas
Nesta aula serão apresentadas e discutidas as características pessoais e profissionais que devem ser
desenvolvidas naqueles que irão atuar na gestão estratégica com pessoas visando alcançar os objetivos
organizacionais e proporcionar o melhor ambiente de trabalho.
Aula 13: O alinhamento da gestão de pessoas com a estratégia de negócio ? Case: ICQL Comunicação e
Gestão Participativa ? Pessoas são o nosso maior investimento
Nesta aula, para facilitar o entendimento do aluno sobre a importância da gestão de pessoas no contexto
organizacional: a) será feita uma integração dos diversos conceitos apresentados na disciplina em sua
seqüência lógica e como eles atuam, na prática, nas organizações; b) como isso pode ser bem percebido pelos
diversos stakeholders através de utilização de métricas adequadas e da mensuração de resultados positivos e
da agregação de valor pelos gestores e colaboradores capacitados, de modo a mostrar a importância
estratégica da atividade de Gestão de Pessoas para o negócio empresarial. Isso será feito com a análise de um
case empresarial premiado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos ? ABRH-RJ
Aula 14: O alinhamento da gestão de pessoas com a estratégia de negócio - Trabalho acadêmico: ?Employer
Brand ? Gestão da Marca para a Atração, Engajamento e Retenção de Talentos?.
Nesta aula, para facilitar o entendimento do aluno sobre a importância da gestão de pessoas no contexto
organizacional: a) será feita uma integração dos diversos conceitos apresentados na disciplina em sua
seqüência lógica e como eles atuam, na prática, nas organizações; b) como isso pode ser bem percebido pelos
diversos stakeholders através de utilização de métricas adequadas e da mensuração de resultados positivos e
da agregação de valor pelos gestores e colaboradores capacitados, de modo a mostrar a importância
estratégica da atividade de Gestão de Pessoas para o negócio empresarial. Isso será feito com a análise de um
trabalho acadêmico premiado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos ? ABRH-RJ
Aula 15: Inter-relação da disciplina com o Curso
Nesta aula será feito o alinhamento da disciplina com o curso e a inter-relação da disciplina Gestão Estratégica
de Pessoas com as demais disciplinas, contribuindo para a oportuna introdução ao estudo detalhado dos
diversos processos de gestão de pessoas que o aluno estudará ao longo do curso.
Aula 16: Aula de revisão
Nesta aula será feita a revisão dos principais conceitos aprendidos e a realização de exercícios que
contribuíram para a sua fixação.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAMACHO, Marcelo. Gestão Estratégica de Pessoas. Rio de Janeiro: Estácio, 2016.
CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando com as Pessoas; Transformando o executivo em um excelente Gestor
de Pessoas. 5. ed. Barueri: Manole, 2015.
FERNANDES, B. R. Gestão estratégica de pessoas com foco em competências. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Associação Brasileira de Recursos Humanos. As melhores práticas em gestão com pessoas. Rio de Janeiro:
Qualitymark, 2014.
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BOHLANDER, George; SNELL, Scott. Administração de Recursos Humanos. 14. ed.. São Paulo: Cengage
Learning, 2011.
COSTA, Luciano Venelli (Org.). Gestão de pessoas: visão estratégica sobre temas contemporâneos. São
Bernardo do Campo-SP: Metodista, 2013.
RETOUR, D. et al. Competências coletivas no limiar da estratégia. Porto Alegre: Bookman, 2011.
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.

Disciplina: CCJ0129 PORTUGUÊS INSTRUMENTAL ( APROVADO )
Créditos Práticos: 0

Créditos Teóricos: 4

Créditos Campo: 0

EMENTA
Abordagem normativa da língua. Aspectos da escrita: ortografia, acentuação e pontuação. Sintaxe: articulação
dos termos na oração. Regras ortográficas. Uso do hífen: nomes compostos e prefixos. Uso do porquê. Uso de
acentos gráficos na escrita. Uso do sinal indicativo da crase. A Pontuação no Português: os sinais de
pontuação. Qualidades da Comunicação escrita: clareza, concisão, adequação vocabular e correção
gramatical. Introdução ao estudo da Sintaxe: frase, oração e período. Sintaxe de Concordância Nominal e
Verbal. Concordância do adjetivo com o substantivo: regras básicas. Sintaxe de concordância verbal: regras
básicas. Particularidades de concordância verbal. Sintaxe de colocação pronominal. Articulação textual:
coesão, coerência e regência. Produção textual: a construção do texto. Tipologias textuais. Articulação textual:
leitura e produção de texto.
CONTEÚDO
UNIDADE I - ABORDAGEM NORMATIVA DA LÍNGUA
CAPITULO 1 - ASPECTOS DA ESCRITA: ORTOGRAFIA, ACENTUAÇÃO E PONTUAÇÃO
1.1 Regras ortográficas.
1.2 Uso do hífen: nomes compostos e prefixos.
1.3 Uso do porquê.
1.4 Uso de acentos gráficos na escrita.
1.5 Uso do sinal indicativo da crase.
1.6 A Pontuação no Português: os sinais de pontuação.
1.7 Qualidades da Comunicação escrita: clareza, concisão, adequação vocabular e correção gramatical.
CAPÍTULO 2 - SINTAXE: ARTICULAÇÃO DOS TERMOS NA ORAÇÃO
2.1 Introdução ao estudo da Sintaxe: frase, oração e período.
2.3 Sintaxe de Concordância Nominal e Verbal.
2.4 Concordância do adjetivo com o substantivo: regras básicas.
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2.5 Sintaxe de concordância verbal: regras básicas.
2.6 Particularidades de concordância verbal.
2.7 Concordância do verbo FAZER.
2.8 Concordância do verbo HAVER.
2.9 Concordância do verbo SER na voz passiva.
2.10 Sintaxe de colocação pronominal.
UNIDADE II - ARTICULAÇÃO TEXTUAL: COESÃO, COERÊNCIA E REGÊNCIA
CAPÍTULO 3 - COESÃO E COERÊNCIA
3.1 Coerência: a construção do sentido
3.2 Coesão textual
3.3 Mecanismos de coesão textual
3.4 Fatores de textualidade
3.5 Pontuação: fator de coesão e coerência
3.6 A Coesão e os Pronomes demonstrativos: Tempo, Espaço e Discurso
3.7 Pronomes Relativos: fator de coesão e coerência
CAPÍTULO 4 - SINTAXE DE REGÊNCIA VERBAL E NOMINAL
4.1 Sintaxe de Regência Verbal e Nominal
4.2 Sintaxe de Regência Verbal
4.3 Regência de alguns verbos
4.4 Sintaxe de Regência Nominal
4.5 Regência de alguns nomes
UNIDADE III - PRODUÇÃO TEXTUAL: A CONSTRUÇÃO DO TEXTO
CAPÍTULO 5 - TIPOLOGIAS TEXTUAIS
5.1 Características e construção do texto narrativo.
5.2 Características e construção do texto descritivo.
5.3 Características e construção do texto dissertativo expositivo e argumentativo.
5.4 Construção do parágrafo padrão
5.5 Tipos de Tópicos Frasais
5.6 Tipos de Argumento
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CAPÍTULO 6 - ARTICULAÇÃO TEXTUAL: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO
6.1 A Leitura do Texto e a Construção dos Sentidos
6.2 Modalização da linguagem
6.3 Polifonia. Paráfrase. Intertextualidade.
6.4 Resumo e Resenha
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática da Lígua Portuguesa. 38. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.
FETZNER, Néli Luiza Cavalieri (Org. e Aut.); TAVARES Jr., Nelson Carlos; MACEDO, Iraélcio. Lições de gramática
aplicadas ao texto jurídico. 3. ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2013.
LEITE, Maria Tereza de Moura; PALADINO, Valquiria da Cunha. Português Instrumental. Rio de Janeiro:
UNESA, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
•
•
•
•
•

RODRÍGUES, Victor Gabriel. Manual de Redação Forense: curso de linguagem e construção de texto
no Direito. Campinas: LZN, 2008.
FETZNER, Néli Luiza Cavalieri et alii. Argumentação Jurídica. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2009.
DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antônio. Curso de Português Jurídico. 9. ed. São Paulo: Atlas,
2008.
ABREU, Antônio Suárez. A arte de argumentar: gerenciando razão e emoção. 13. ed. São Paulo:
Ateliê Editorial, 2013.
XAVIER, Ronaldo Caldeira. Português no Direito. 16. ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

Disciplina: GST0395 PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES ( APROVADO )
Créditos Práticos: 0

Créditos Teóricos: 2

Créditos Campo: 0

EMENTA
Psicologia Aplicada ao espaço organizacional. Processos mentais e as organizações de trabalho. Comunicação.
Processos de Grupo. Comportamento organizacional.
CONTEÚDO
Unidade I - Psicologia Aplicada ao espaço organizacional
1.1 - A Psicologia no espaço organizacional
1.2 - Comportamento humano (individual) nas organizações
1.3 - Ética e comportamento organizacional
Unidade II - Processos mentais e as organizações de trabalho
2.1 - Personalidade e o comportamento organizacional
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2.2 - As emoções e o ambiente organizacional
2.3 - Percepção e a tomada de decisões
2.4 - Teorias Motivacionais e o trabalho
2.5 - A importância da criatividade no espaço organizacional
Unidade III - Comunicação
3.1 - O processo de comunicação
3.2 - Comunicação interpessoal e Comunicação organizacional
3.3 - Erros na comunicação
3.4 - Utilização de feedback na comunicação
3.5 - Questões atuais na comunicação
Unidade IV - Processos de Grupo
4.1 - Tipos de Grupos
1.2 - Poder e Autoridade
4.2 - Liderança, equipes de trabalho e competição
4.3 - Decisões de grupo
4.4 - Conflito e cooperação
4.5 - Inteligência emocional
Unidade V - Comportamento Organizacional
5.1 - Habilidades Humanas e Aprendizagens
5.2 - Cultura organizacional e clima organizacional
5.3 - Satisfação no Trabalho
5.4 - Comprometimento Organizacional
5.5 - Mudança organizacional, resistência e a administração do estresse
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
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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.

Disciplina: GST0063 TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO ( APROVADO )
Créditos Práticos: 0

Créditos Teóricos: 4

Créditos Campo: 0

EMENTA
Breve história do Pensamento Administrativo. Abordagem Clássica. Abordagem Humanística e
Comportamental. Abordagem Neoclássica. Abordagem Estruturalista. Abordagem Sistêmica. Abordagem
Contingencial. Perspectivas Contemporâneas.
CONTEÚDO
Unidade I - Os Primórdios da Administração
1.1 - Antecedentes históricos da Administração
1.2 - Principais influências ao Pensamento Administrativo
Unidade II - Abordagem Clássica da Administração
2.1 - Administração Científica
2.2 - Teoria Clássica da Administração
2.3 - Críticas à abordagem clássica
Unidade III - Abordagem Humanística da Administração
3.1 - Teoria Transitivas da Administração
3.2 - Teoria das Relações Humanas
3.3 - Decorrências da Teoria das Relações Humanas
Unidade IV - Abordagem Comportamental da Administração
4.1 - Teoria Comportamental da Administração
4.2 - Teoria do Desenvolvimento Organizacional
Unidade V - Abordagem Estruturalista da Administração
5.1 - Modelo Burocrático de Organização
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5.2 - Teoria Estruturalista da Administração
Unidade VI - Abordagem Neoclássica da Administração
6.1 - Teoria Neoclássica da Administração
6.2 - Administração por objetivos
Unidade VII - Abordagem Sistêmica da Administração
7.1 - Tecnologia e Administração
7.2 - Teoria Matemática da Administração
7.3 - Teoria dos Sistemas
Unidade VIII - Abordagem Contingencial da Administração
8.1 - Teoria da Contingência
Unidade IX - Novas abordagens da Administração
9.1 - Novas Abordagens
9.2 - A nova lógica das Organizações, Sustentabilidade, Governança Corporativa e Gestão do Conhecimento
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração: abordagens descritivas e explicativas. Volume 2. 7ª
edição. São Paulo: Manole, 2014.
MEIRELLES, Durval Corrêa (org.). A Administração: Princípios básicos e contemporâneos.. 2. Rio de Janeiro:
SESES, 2014.
SOUZA, Helcimara Affonso de. Teoria Geral da Administração. 1ª. Rio de Janeiro: Editora da Universidade
Estácio de Sá, 2015. 352p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de; AMBONI, Nério. TGA - Teoria Geral da Administração. 2ª Edicação. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2011.
CARAVANTES, Geraldo R.; PANNO, Cláudia C.; KLOECKNER, Mônica C. Administração: teoria e processos. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
Editora InterSaberes (Org.). Administração empresarial. Brasil: InterSaberes, 2015.
LACOMBE, Francisco. Teoria geral da administração. 1ª. São Paulo: Saraiva, 2010.
ORLICKAS, Elizenda. Modelos de gestão das teorias da administração gestão estratégica. Brasil: Editora
Intersaberes, 2014.
SILVA, Reinaldo O. da. Teorias da administração. 1ª. São Paulo: Prentice Hall, 2008.
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Carga Horária

3º PERÍODO
T

P

V

C

CONTABILIDADE BÁSICA

OBRIGATÓRIA

Tipo

72

0

0

0

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

COMPETÊNCIAS GERENCIAIS

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

MATEMÁTICA PARA NEGÓCIOS

OBRIGATÓRIA

36

0

0

0

FUNDAMENTOS DE DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL

OBRIGATÓRIA

36

0

0

0

GESTÃO DE PROCESSOS E SERVIÇOS

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

DISCIPLINAS

TOTAL: 07 Disciplinas
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Disciplina: GST0253 - COMPETÊNCIAS GERENCIAIS
PERFIL DO DOCENTE
O docente, preferencialmente, deve ter se graduado em Administração (ou áreas afins) e possuir PósGraduação Lato Sensu (especialização), embora, seja desejável a PósGraduação Stricto Sensu
(Mestrado e/ou Doutorado) na área do curso ou áreas afins. Possuir conhecimentos teóricos e
práticos, habilidades de comunicação em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência
digital para utilizar ferramentas necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e
aprendizagem (SGC, SAVA, BdQ e SIA).
Importante também o conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso e processos de avaliação do
Ministério da Educação - MEC. É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à
educação por competências (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores), bem como as
tecnologias e inovações intrínsecas à área de Gestão.
CONTEXTUALIZAÇÃO
Para que as pessoas que atuam como gestores prestem um bom serviço para a organização, para
seus clientes, para seus funcionários e para a própria carreira, precisam identificar, contextualizar e
compreender as principais competências inerentes ao exercício de sua ocupação de trabalho. Neste
sentido, a disciplina inspira-se no uso do conceito de competência definido como o conjunto de
conhecimentos (teorização) , habilidades (praticidade) e atitudes (fruição e assertividade). Foram
definidas algumas competências essenciais necessárias ao gestor contemporâneo.
Para a dimensão conhecimentos apresenta-se Comunicação Interpessoal e Organizacional e
Processos Grupais. Os contextos priorizados apontam habilidades para o Gerenciamento de
Desempenho; de Mudanças; e, em Equipes de Trabalho. No plano atitudinal discute-se o
Desenvolvimento Pessoal e a Liderança.
EMENTA
Conhecimentos necessários para a gestão contemporânea: comunicação e processos grupais.
Habilidades que precisam ser desenvolvidas: gerenciamento do desempenho, gerenciamento de
mudanças e gerenciamento de equipes. Atitudes a serem formadas ou modificadas:
autoconhecimento e liderança.
OBJETIVO GERAL
Compreender as principais competências para atuar no complexo e dinâmico mundo organizacional
considerando as necessidades de: inovação e adaptação à mudanças; direção e comunicação de
objetivos; participação e abertura; sustentação ao fluxo dos processos e `a estrutura organizacional;
promoção de coesão e do trabalho em equipe; e, administração de conflitos interpessoais e
intergrupais.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Identificar os conhecimentos necessários para o exercício das atividades relativas à ocupação de
gerente tais como: definir papéis; intervir em disputas interpessoais; usar técnicas de resolução de
conflito; divulgar metas e objetivos; e, fornecer instruções.
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2) Contextualizar as habilidades que precisam ser desenvolvidas no gestor contemporâneo: busca de
melhores desempenhos; enfrentamento de crises e resolução de problemas; identificação de
tendências significativas; e, agendamento, organização e coordenação dos esforços da equipe .
3) Compreender as atitudes a serem formadas ou modificadas, a partir de seus componentes
cognitivos e afetivos, com vistas à: identificação de tendências significativas; criação de regras e
políticas; definição de problemas; obtenção de colaboração e participação; e, tolerância aos riscos e
incertezas.
CONTEÚDOS
Unidade I - Conhecimentos;
1.1 Comunicação interpessoal e organizacional;
1.2 Processos Grupais.

Unidade II - Habilidades
2.1 - Gerenciamento do desempenho;
2.2 - Gerenciamento de mudanças;
2.3 - Gerenciamento de equipe de trabalho.

Unidade III - Atitudes
3.1 - Autoconhecimento
3.2 - Liderança: teorias, estilos e modelos
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Aula online. Powerpoint da aula disponibilizados na Biblioteca da Disciplina. Texto de introdução à
aula. Orientação para a leitura do material do aluno sobre a aula. Forum de discussão.
RECURSOS
EAD.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da Instituição. Nesta
disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua
participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na média aritmética
das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas
deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
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A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada pelo aluno em
qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno
poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da Instituição, mediante
agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando com as pessoas. São Paulo: Manole, 2014.
QUINN, Robert E. Competências gerenciais: a abordagem de valores concorrentes na gestão. 6. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2015.
RISK, Eduardo Name. Competências Gerenciais. 1 ed. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANASHIRO, D. M. M.; TEIXEIRA, Maria Luisa Mendes; ZACCARELLI, Laura Menegon (Org. Gestão do fator
humano: uma visão baseada em stakeholders. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2014..
FERNANDES, Bruno Henrique Rocha. Competências e desempenho organizacional: o que há além do
Balanced Scorecard. São Paulo: Saraiva, 2012.
GRAMIGNA, Maria Rita. Modelo de competências e gestão dos talentos. 2. São Paulo: Pearson, 2014.
GRAMIGNA, Maria Rita. Gestão por competências: ferramentas para avaliar e mapear perfis. Rio de Janeiro:
Alta Books, 2017.
HELRIGHEL, Paulo Roberto. A construção do coordenador de grupos: aspectos pessoais, técnicos e éticos.
São Paulo: Letra Viva, 2011.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
Na primeira aula será apresentado o Mapa Conceitual com um texto síntese da visão geral da
estrutura da disciplina, especificando-se seu "fio condutor". Em cada uma das aulas será "aberta a
caixa" correspondente ao tema no Mapa Conceitual. Na última aula o Mapa Conceitual será
retomado em sua totalidade, dando o fechamento na disciplina.
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Disciplina: GST1225 - COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
PERFIL DO DOCENTE
O docente, preferencialmente, deve ter se graduado em Administração (ou áreas afins) e possuir PósGraduação Lato Sensu (especialização), embora, seja desejável a PósGraduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou
Doutorado) na área do curso ou áreas afins. Possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de
comunicação em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas
necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (SGC, SAVA, BdQ e SIA).
Importante também o conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso e processos de avaliação do Ministério
da Educação - MEC. É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por
competências (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações
intrínsecas à área de Gestão.
CONTEXTUALIZAÇÃO
Para atingimento dos objetivos empresariais, faz se necessário que as organizações alinhem seu modelo
estrutural aos projetos desenvolvidos. A Comunicação Organizacional deverá acompanhar as necessidades
das Empresas.
As organizações e seus colaboradores precisam estar atentos a maneira como estão estabelecendo a
comunicação, partindo do princípio que muitas acham que informar é comunicar.
Quando você informa, você não comunica, a comunicação só acontecerá se houver feedback, ou seja, troca
de informações. A Comunicação só acontecerá se ela gerar envolvimentos das partes, se gerar o
comprometimento dos colaboradores, uma vez que que a comunicação tem o objetivo de fazer com que
todos executem suas atividades, e isto só acontecerá se houver entendimento do que fora "pedido".
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.
OBJETIVO GERAL
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.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•

Definir a comunicação organizacional.
Conhecer valorização estratégica da comunicação e o seu impacto na estruturação e operação do
negócio. O alinhamento entre identidade, marca e comunicação corporativa.
Identificar importância das lógicas culturais para a construção da comunicação.
Os diferentes níveis de integração da comunicação de uma organização.
Definir plano de comunicação e sua prática.
Conhecer as mudanças trazidas pela era digital nas organizações.
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•

Conhecer a Comunicação corporativa, atores e perspectivas:

•

Definir a importância relações públicas e assessoria de imprensa; comunicação interna versus
endomarketing; comunicação interna e relacionamento com o RH.

•
CONTEÚDOS
Conteúdo programático
Unidade I - Comunicação Organizacional
- Conceito de comunicação;
- O processo de comunicação dentro da empresa;
- Diferença entre comunicação e informação;
Unidade II - Cultura organizacional e Comunicação
- Cultura Empresarial;
- Comunicação e Cultura Organizacional;
- Dependência das lógicas culturais: cultura organizacional, cultura do ambiente e interculturalidade.
-Cultura, conflito e comunicação não violenta
Unidade III - Plano de comunicação
- O que é plano de comunicação;
- Como montar um plano de comunicação;
- Conheça exemplos práticos de comunicação das empresas;
- Pense soluções de comunicação a partir de dados fictícios sobre um determinado negócio;
- Exercite um modelo a montagem de um plano de Comunicação.
Unidade IV - Comunicação e Marca
- A valorização da Comunicação Organizacional e sua articulação com as marcas;
- A comunicação corporativa gerando reputação à marca e agregando valor aos negócios;
- Comunicação de Marca.
Unidade V - - Comunicação e as Mídias Sociais
- Impactos da era digital na Comunicação Organizacional;
- Comunicação e as Mídias Sociais;
- Mídias Sociais e comunicação interna;
-Mídias Sociais e relacionamento do os clientes.
Unidade VI- Comunicação corporativa: Destacando o Relacionamento com o Público
- Comunicação Integrada - Conceito;
- Comunicação Interna como ferramenta estratégica;
- Comunicação interna versus endomarketing e seu conceito
- Identificar ações práticas para desenvolver junto ao público interno;
- Comunicação em momentos de crise;
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
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Aulas expositivas dialogadas, vídeos, dinâmicas, exercícios e estudos de casos. O professor, nas aulas teóricas
expositivas, deverá desempenhar o papel de orientador, mediador e estimulador da autonomia intelectual
dos discentes, promovendo e estimulando o uso das habilidades relacionadas ao pensamento, como:
interpretar, analisar, sintetizar, classificar, relacionar e comparar.
RECURSOS
Sala de aula equipada com quadro branco e material de consumo para escrever (caneta, apagador),
multimídia para o uso de data show e/ou projeção de filmes e documentários, acervo bibliográfico no
ambiente virtual e uso de recursos de informática.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
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 teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1.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.
2.Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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.
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.
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FRANÇA, Ana Shirley (org.). Comunicação Empresarial. São Paulo: Atlas, 2014.
NEGRINI, Vanessa. Comunicação Organizacional: Em Entidades Representativas de Classe. São Paulo:
Baraúna, 2014.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
Vamos fazer aulas práticas e levar nosso aluno a pensar COMUNICAÇÃO como algo importante e de extrema
utilidade para as organizações e para seu futuro profissional, afinal, nossa comunicação é nosso "cartão de
visitas".
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Disciplina: GST0005 - CONTABILIDADE BÁSICA
PERFIL DO DOCENTE
Titulação: O docente deve possuir graduação em Ciências Contábeis, ainda, Pós-Graduação Lato Sensu
(Especialização), embora, seja preferível a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou Doutorado) em
Contabilidade ou Controladoria na área do curso ou áreas afins.
Em virtude da disciplina de Contabilidade Básica ser a primeira disciplina específica do curso deverá o
professor ter uma notável competência comunicativa pois, além do conteúdo a ser ministrado deverá o
professor preparar o aluno para os desafios que surgem no ensino superior, motivando-os a partir de sua
experiência técnica e acadêmica. Destarte, o profissional deverá possuir conhecimentos teóricos e práticos,
capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas necessárias ao desenvolvimento do
processo de ensino e aprendizagem (SGC, webaula, BdQ e SIA).
O professor deverá, inclusive, a partir de sua experiência sugerir grupos de estudos e utilização das tecnologias
para torná-lo protagonista do seu conhecimento. É importante que o professor domine os processos de ensinoaprendizagem e a educação por competência e torne o processo dinâmico e relevante.
É recomendável que o docente domine as metodologias inerentes à educação por competências
(conhecimentos, habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações intrínsecas à área da
educação.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A Contabilidade sempre foi vista como a ciência que estuda e controla o patrimônio das organizações, mas seu
papel vai muito além de controle patrimonial, pois se propõe a gerar informações que serão imprescindíveis
para a tomada de decisão. Essas informações se configuram como um suporte técnico e lógico para o gestor,
seja de uma entidade com finalidade de lucro ou não, com o intuito de avaliar os riscos, externalidades e
oportunidades identificadas na análise setorial a partir dos indicadores financeiros e econômicos.
Há de se destacar a relevância da contabilidade para as atividades governamentais, pois muito do trabalho
desempenhado pelo contador é direcionado para gerar informação para o governo tomar suas decisões e
realizar seus planejamentos.
Sobre a disciplina de Contabilidade Básica repousa a responsabilidade de destacar a necessidade dos alunos
perceberem que a partir de movimentações de recursos serão possíveis interpretações diversas e que servirão
para analisar a performance da entidade e demonstrar inclusive o gerenciamento do patrimônio das mesmas.
No gerenciamento dos recursos faz-se mister observar e controlar a evolução do patrimônio das entidades e
refletir sobre a importância da interdisciplinaridade desta com a Economia, Administração, Estatística,
Sociologia e outras tão importantes quanto.
O aluno da disciplina de Contabilidade Básica será gradativamente apresentado às diversas aplicações da
contabilidade no cotidiano e da importância para praticamente todo usuário, seja pessoa física ou jurídica, e o
conhecimento se dará a partir da construção coletiva em sala e por meio do estudo do material disponibilizado
nos planos de aula, material didático da Estácio e artigos e exercícios realizados em sala.
Segundo Peleias et al (2008) verifica-se uma demanda por profissionais de Contabilidade com perfil mais
eclético do que técnico contábil, e em 36,3% dos anúncios de contratação não constaram requisitos
profissionais específicos. As empresas ao buscar profissionais de Contabilidade por meio de anúncios esperam
que eles tenham conhecimentos diversos e que tragam maiores e melhores contribuições para as
organizações. Essa perspectiva possibilita oportunidade para todos e isso leva o curso a um nível de
possibilidades ainda maiores de inserção no mercado.
Os conteúdos ministrados na disciplina de Contabilidade Básica servirão de suporte para o aprendizado
natural das outras disciplinas, pois, após ter acesso às informações e entender a função dos diversos tipos de
relatórios contábeis, da linguagem própria dos termos utilizados e da correlação com os fatos da sociedade o
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aluno poderá fazer suas interpretações e será capaz de analisar de forma crítica e reflexiva seu papel na
sociedade.
EMENTA
O Patrimônio.
Princípios fundamentais Contas e Planos de Contas.
Registro Contábil.
Variações patrimoniais.
Razonetes e Balancetes de verificação.
Apuração de Resultado e sua destinação.
Balanço Patrimonial.
OBJETIVO GERAL
A partir do estudo da disciplina de Contabilidade Básica o aluno deverá ser capaz de identificar e reconhecer as
ideias e conteúdos apresentados e discutidos em sala, para a partir deste momento estabelecer conexões com
o cotidiano e formar um pensamento próprio sobre o conhecimento adquirido.
Deverá se ver envolvido e estimulado a desenvolver novas ideias e fazer análises críticas e construtivas sobre
organizações, patrimônio e finanças.
Possibilitar ao aluno avaliar as alternativas apresentadas e gerenciar os desafios com uma postura pró-ativa
com a busca incessante de atualizações em conformidade com a demanda do mercado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reconhecer na Contabilidade a possibilidade de gerar informações pertinentes para a tomada de decisão.
Analisar, classificar e demonstrar as variações patrimoniais ocorridas nas entidades a partir dos registros
contábeis.
Comparar os resultados evidenciados no BP e DRE antes e depois dos registos contábeis em harmonia com as
Normas Brasileiras de Contabilidade e o padrão IFRS.
CONTEÚDOS
Introdução à Contabilidade
1 - O Patrimônio das Empresas
1.1 - Conceito
1.2 - Representação Gráfica
1.3 - Balanço Patrimonial - noções
1.4 - Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido
1.5 - Origem e Aplicação de Recursos
2- Princípios Fundamentais
2.1 - Princípios da Entidade
2.2 - Princípio da Continuidade
2.3 - Princípio da Prudência
2.4 - Princípio da Competência
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2.5 - Princípio da Oportunidade e
2.6 - Registro pelo Valor Original
3 - Contas
3.1 - Contas patrimoniais - conceito e classificação
3.2 - Contas de Resultado - conceito e classificação
3.3 - Plano de Contas
4 - Registro Contábil
4.1 - Conceito
4.2 - Atos e Fatos Administrativos
4.3 - Livros Contábeis
4.4 - Escrituração segundo Método das Partidas Dobradas
4.5 - Lançamentos
5 - Razonete e Balancete de Verificação
5.1 - Razonete
5.2 - Balancete de Verificação
6 - Apuração do Resultado do Exercício
6.1 - Depreciação linear e soma dos dígitos
6.2 - Resultado com mercadoria
6.3 - Roteiro para Apuração do Resultado
7 -Demonstração de Resultado - DRE
7.1 - Demonstração do Resultado do Exercício
8 - Balanço Patrimonial - BP
8.1 - Encerramento do Balanço Patrimonial
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Esse campo se configura como um espaço onde sugestões de procedimentos são feitas com o intuito de
serem utilizadas na disciplina de Contabilidade Básica por entender que se bem trabalhada em conjunto por
professores e aluno pode se configurar como um facilitador para as disciplinas seguintes. Nesse sentido é
importante que usem o SGC para incluir sugestões e socializar as boas práticas que usam e são eficazes.
Os procedimentos de ensino devem ser adotados dentro da melhor adaptação ao conteúdo ministrado
utilizando aulas expositivas dialogadas, exercícios, estudos dirigidos e estudos de casos.
Cabe o método de aula expositiva dialogada, ou seja, a exposição do conteúdo, com a participação ativa dos
alunos, cujo conhecimento deve ser considerado e pode ser tomado como ponto de partida. O professor leva
os alunos a questionarem, interpretarem e discutirem o mercado de trabalho e as mudanças do meio, bem
como as habilidades valorizadas pelo mercado, a partir do reconhecimento e do confronto com a realidade.
Deve favorecer a análise crítica, resultando na produção de novos conhecimentos. Propõe a superação da
passividade e imobilidade intelectual dos estudantes.
O estudo dirigido que é o ato de estudar sob a orientação e diretividade do professor, visando sanar
dificuldades específicas. Prevê atividades individuais, grupais, podendo ser socializadas:
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1.

Leitura individual a partir de um roteiro elaborado pelo professor;

2.

Resolução de questões e situações-problema, a partir do material estudado;

3. No caso de grupos de entendimento, debate sobre o tema estudado, permitindo à socialização dos
conhecimentos, a discussão de soluções, a reflexão e o posicionamento crítico dos estudantes ante a
realidade vida.
O método com a utilização de seminário é um espaço em que as ideias devem germinar ou ser semeadas.
Portanto, espaço onde um grupo discuta ou debata temas ou problemas que são colocados em discussão.
Utilizando uma análise minuciosa e objetiva de uma situação real que necessita ser investigada e é desafiador
para os envolvidos o professor estará colocando em prática o método do estudo de caso desenvolvendo o
senso de criticidade dos alunos.
Cada professor pode e deve ter ações específicas de ministrar as suas disciplinas. O intuito das sugestões é de
que tenhamos unidade no direcionamento dos estudos dos alunos. Devemos, por exemplo, salientar que para
um melhor aproveitamento da disciplina o aluno deverá se preparar antes da próxima aula com a leitura do
Plano de Aula disponibilizado.
RECURSOS
Quadro branco e flip chart; computador desktop/notebook; projetor de imagem; aparelhos de DVD, CD e
tablet; conexão de internet livre (banda larga), artigos científicos (periódicos e revistas) e Bibliotecas da
instituição: física e virtual.
Obs.: Os diversos recursos físicos que deverão ser utilizados nas aulas devem ser objeto de prévias
conferências e testes, sempre antes do início das aula
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
Avaliação
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 teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina geradas pelo Banco de Questões da Estácio.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
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1. 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.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BORGES, Vanessa Aneli. SILVA, José Marcos da; CIOF, José Leandro. Contabilidade Básica. Rio de Janeiro:
Editora Estácio de Sá, 2015.
MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
PADOVEZE, Clovis Luiz. Manual de Contabilidade Básica. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FERRARI, Ed. Luiz. Contabilidade Geral.. 13 ed. Brasil: Impetus., 2013.
FERREIRA, Ricardo. Contabilidade Básica. 13 ed. Rio de Janeiro: Ferreira, 2015.
IUDÍCIBUS, Et al. Manual de Contabilidade Societária.. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2013.
MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
QUINTANA; Alexandre Costa. Contabilidade básica: com exercícios práticos. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2014.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
Acompanhar as mudanças nas Normas Brasileiras de Contabilidade e os sites como www.cpc.org.br
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Disciplina: CCJ0138 - FUNDAMENTOS DE DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO
PERFIL DO DOCENTE
O docente deve possuir graduação em Direito ou Ciências Contábeis, ainda, Pós-Graduação Lato Sensu
(Especialização), embora, seja preferível a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou Doutorado) em
Direito ou Contabilidade na área do curso ou áreas afins.
Em virtude da disciplina de Fundamentos do Direito Empresarial e Tributário ser uma disciplina específica para
os cursos de gestão deverá o professor ter uma notável competência comunicativa pois, além do conteúdo a
ser ministrado deverá o professor preparar o aluno para os desafios que surgem no ensino superior,
motivando-os a partir de sua experiência técnica e acadêmica. Destarte, o profissional deverá possuir
conhecimentos teóricos e práticos, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas
necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (SGC, webaula, BdQ e SIA).
O professor deverá, inclusive, a partir de sua experiência sugerir grupos de estudos e utilização das
tecnologias para torná-lo protagonista do seu conhecimento. É importante que o professor domine os
processos de ensino-aprendizagem e a educação por competência e torne o processo dinâmico e relevante.
É recomendável que o docente domine as metodologias inerentes à educação por competências
(conhecimentos, habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações intrínsecas à área da
educação.
CONTEXTUALIZAÇÃO
O conhecimento dos Fundamentos de Direito Empresarial e Tributário é necessário aos profissionais da área
de Gestão no exercício de suas atribuições. Compreender a estrutura jurídica das empresas, suas
características diversas, bem como os limites da responsabilidade pessoal do gestora é fundamental. Do
mesmo modo, conhecer as bases do Direito Tributário instrumentaliza os profissionais da área de Gestão e
Contábeis ao exercício seguro de suas funções.

Segundo informações da Receita Federal do Brasil, cresce a cada ano o número de micro empresas, de
empresas de pequeno porte e de microempreendedores individuais (criado pela LC128/08) que chega a 60%
das sociedades cadastradas. Por outro lado, o índice de mortalidade dessas mesmas sociedades é
relativamente alto tendo em vista a inexperiência dos sócios, em especial no que se refere ao sistema
societário e tributário brasileiro.

A construção societária trazida pelo Código Civil desde de 2002. Trata-se na realidade, de se distinguir as
sociedades em dois grandes grupos: os das não personificadas e dos das sociedades personificadas. Percebese a importância real do desdobramento uma vez que, as primeiras, são assim designadas não personificadas por ausência do arquivamento dos seus atos constitutivos no órgão registral, o que contribui para a existência
de uma atividade paralela, pautada na economia informal, antes de transparência nebulosa para
responsabilização dos sócios atuantes naquela prática empresarial.
Já as personificadas apresentam seus registros nos órgãos próprios que dependendo do seu objeto poderão
ser no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou na conhecidíssima Junta Comercial.
O fato é que nos afastamos dos antigos conceitos de sociedades civis e comerciais para conferir novas
nomenclaturas que se bifurcam em sociedades simples e empresárias.
Tomarmos conhecimento, alunos, das diferenças entre elas e o que a inovação alterou na essência dos novos
conceitos é fundamental para a escolha do tipo adequado no ato da constituição de um negócio empresarial,
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tanto por conta da menor ou maior complexidade no campo operacional como também no dentro dos
desdobramentos contábeis.
É de conhecimento pacífico de que a incerteza mercadológica e a vulnerabilidade da moeda podem contribuir
para uma escolha de tipo societário que apresente uma segurança relativa no campo patrimonial dos sócios,
daí serem as sociedades limitadas e sociedades anônimas as constituições mais numerosas.
EMENTA
Noções de Direito Empresarial: O que é o direito empresarial, sua natureza, evolução, nascimento e
extinção. Identificar os elementos constitutivos de uma sociedade, bem como as características dos tipos
societários mais comuns. Tipos Societários no Sistema Jurídico e Econômico: Tipos societários existentes no
Brasil e das características distintivas de cada uma delas: sociedades simples e empresárias; personificadas e
não personificadas; de fato e de direito. Agentes Econômicos da Sociedade: Responsabilidade dos sócios e
dos administradores (não sócios) na sociedade limitada, ilimitada e a sociedade anônima. Direitos e deveres
dos sócios e normas gerais sobre administração de sociedades. Atividade Financeira do Estado e a Receita
Tributária: Função e dos elementos da atividade financeira do Estado: despesa pública, receita pública,
orçamento público e crédito público. Distinção entre o Direito Financeiro e Direito Tributário à luz do sistema
constitucional e infraconstitucional. Conceito de tributo e da identificação das espécies tributárias. Obrigação
Tributária: Fato gerador e seus elementos e características de uma obrigação tributária, distinção entre
obrigação principal e acessória. Crédito Tributário: Lançamento e modalidades de lançamento. Causas de
suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Finalidade da administração tributária conforme
disposição do Código Tributário Nacional, bem como as questões de obtenção de certidão com seus
respectivos efeitos. Teoria Geral dos Tributos: Principais características de cada espécie tributária, em especial
em relação aos impostos conforme o texto constitucional. Impostos sobre o comércio exterior: Principais
aspectos da tributação internacional e traços característicos do imposto de importação e
exportação. Impostos sobre a produção, circulação e serviços: Principais aspectos da tributação interna sobre
a produção, circulação e serviços e traços característicos dos impostos que incidem sobre essas bases
econômicas. Impostos sobre patrimônio e renda: Principais aspectos da tributação interna sobre patrimonio e
renda bem como os traços característicos dos impostos que incidem sobre essas bases econômicas.
OBJETIVO GERAL
A disciplina tem por objetivo dar ao aluno uma visão geral do direito Empresarial, nas suas principais
ramificações, que são: a Teoria do Direito Empresarial, como uma introdução; o Direito Societário, fazendo
uma análise dos tipos de empresas e sociedades; visando capacitar o profissional de administração de
empresas , contábeis e marketing com conhecimento jurídico e habilidades abrangentes, capazes de tomarem
decisões e atuarem como agentes de mudança das organizações no contexto empresarial. O aluno deverá
conhecer e saber como são aplicados os institutos descritos acima. Compreender as funções da tributação,
identificar os tributos incidentes sobre as várias atividades negociais, seu procedimento de recolhimento e
como deve agir diante de um conflito em matéria tributária.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Comparar as diversas formas de constituição das empresas e analisar os limites de responsabilidade
jurídica entre a empresa e o gestor.
Identificar os elementos da Atividade Financeira do Estado e reconhecer no Código Tributário
Nacional e na Constituição Brasileira, o conceito Tributo e as cinco espécies tributárias.
Reconhecer as incidências de Tributos sobre as atividades negociais, sobre a renda e o patrimônio.
CONTEÚDOS
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1.

Origem e evolução histórica

1.1 Direito Comercial ou Direito Empresarial
1.2 Autonomia do Direito Empresarial
1.3 Fontes do direito empresarial
2.

O conceito de empresário

2.1 Empresário individual versus sociedade empresária
2.2 A Empresa Individual de Responsabilidade Ilimitada (EIRELI)
2.3 Contratos
2.4 Contratos cíveis e contratos empresariais
2.5 Princípios gerais dos contratos
3.

Tipos de Sociedade

3.1 Sociedade Não Personificada
3.2 Sociedade em Comum
3.3 Sociedade em Conta de Participação
3.4 Sociedade Personificada
3.5 Sociedade Empresária
4.

Tipos Jurídicos

4.1 Sociedade em Nome Coletivo
4.2 Sociedade Limitada
4.3 Sociedade Anônima
4.4 Sociedade em Comandita por Ações
4.5 Sociedade Simples
5.

Registro de Empresa

5.1 Empresário de Fato
5.2 Sociedade em Comum
5.3 Obrigações Fiscais
5.4 Demonstrações Contábeis
6.

A Atividade Financeira do Estado

6.1 Fato Gerador da Obrigação Principal
6.2 Sujeito Passivo e Sujeito Ativo da Obrigação Tributária
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7.

Crédito Tributário

7.1 Características do Crédito Tributário
7.2 Alteração do Crédito Tributário
7.3 Mudança de Critérios Jurídicos.
7.4 Modalidades de Lançamento.
7.5 Por Declaração (ou Misto)
7.6 De Ofício (Ex Officio) ou Direto
7.7 Lançamento por Homologação (ou Autolançamento)
7.8 Extinção do Crédito Tributário
8.

Teoria Geral dos Tributos

8.1 Limitações ao Poder de Tributar
8.2 Sistema Constitucional Tributário
8.3 Princípio da Legalidade
8.4 Princípio da Anterioridade ou Princípio Da Não Surpresa
8.5 Princípio da Irretroatividade
8.6 Princípio da Igualdade ou Isonomia Tributária
8.7 Princípio da Capacidade Contributiva
8.8 Princípio da Vedação de Confisco
8.9 Imunidade Tributária
9.

Impostos Sobre o Comércio Exterior

9.1 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
9.2 Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
9.3 Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Património do Servidor Público
(PIS Importação)
9.4 Contribuição para o Financiamento da Segurança Social (COFINS Importação)
10. Tratamento Tributário na Importação
10.1 Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante-AFRMM
10.2 CIDE-Combustíveis
10.3 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços-ICMS
10.4 Taxa de Utilização do Siscomex
11. Tratamento Tributário na Exportação
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11.1 Imposto de Exportação
11.2 ICMS nos processos de Exportação
11.3 IPI na Exportação
11.4 PIS/COFINS aplicado a Exportação Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre
Operações Relativas a Títulos de Crédito e Valores Mobiliários (IOF)
11.5 Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
11.6 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)
12. Impostos sobre o Patrimônio e a Renda.
12.1 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IR)
12.2 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
12.3 Imposto sobre Heranças (Causa Mortis) e Doações (ITCMD
12.4 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)
12.5 Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)
12.6 Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos a eles relativos (ITBI)
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Esse campo se configura como um espaço onde sugestões de procedimentos são feitas com o intuito de
serem utilizadas na disciplina de Fundamentos do Direito Empresarial e Tributário por entender que se bem
trabalhada em conjunto por professores e aluno pode se configurar como um facilitador para as disciplinas
seguintes. Nesse sentido é importante que usem o SGC para incluir sugestões e socializar as boas práticas que
usam e são eficazes.
Os procedimentos de ensino devem ser adotados dentro da melhor adaptação ao conteúdo ministrado
utilizando aulas expositivas dialogadas, exercícios, estudos dirigidos e estudos de casos.
Cabe o método de aula expositiva dialogada, ou seja, a exposição do conteúdo, com a participação ativa dos
alunos, cujo conhecimento deve ser considerado e pode ser tomado como ponto de partida. O professor leva
os alunos a questionarem, interpretarem e discutirem o mercado de trabalho e as mudanças do meio, bem
como as habilidades valorizadas pelo mercado, a partir do reconhecimento e do confronto com a realidade.
Deve favorecer a análise crítica, resultando na produção de novos conhecimentos. Propõe a superação da
passividade e imobilidade intelectual dos estudantes.
O estudo dirigido que é o ato de estudar sob a orientação e diretividade do professor, visando sanar
dificuldades específicas. Prevê atividades individuais, grupais, podendo ser socializadas:
1.

Leitura individual a partir de um roteiro elaborado pelo professor;

2.

Resolução de questões e situações-problema, a partir do material estudado;

3. No caso de grupos de entendimento, debate sobre o tema estudado, permitindo à socialização dos
conhecimentos, a discussão de soluções, a reflexão e o posicionamento crítico dos estudantes ante a
realidade vida.
O método com a utilização de seminário é um espaço em que as ideias devem germinar ou ser semeadas.
Portanto, espaço onde um grupo discuta ou debata temas ou problemas que são colocados em discussão.
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Utilizando uma análise minuciosa e objetiva de uma situação real que necessita ser investigada e é desafiador
para os envolvidos o professor estará colocando em prática o método do estudo de caso desenvolvendo o
senso de criticidade dos alunos.
Cada professor pode e deve ter ações específicas de ministrar as suas disciplinas. O intuito das sugestões é de
que tenhamos unidade no direcionamento dos estudos dos alunos. Devemos, por exemplo, salientar que para
um melhor aproveitamento da disciplina o aluno deverá se preparar antes da próxima aula com a leitura do
Plano de Aula disponibilizado.
RECURSOS
Quadro branco e flip chart; computador desktop/notebook; projetor de imagem; aparelhos de DVD, CD e
tablet; conexão de internet livre (banda larga), artigos científicos (periódicos e revistas) e Bibliotecas da
instituição: física e virtual.
Obs.: Os diversos recursos físicos que deverão ser utilizados nas aulas devem ser objeto de prévias
conferências e testes, sempre antes do início das aula
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da Instituição. Nesta
disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua
participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na média aritmética
das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas
deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada pelo aluno em
qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno
poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da Instituição, mediante
agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARNEIRO. Cláudio. CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
TOLEDO, George Wilton. Fundamentos do Direito Empresarial. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio
de Sá, 2014.
TOLEDO, George Wilton. Legislação tributária. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NEGRÃO, Ricardo. MANUAL DE DIREITO COMERCIAL E DE EMPRESA. 7. ed. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2010.
REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2013.
COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. 14. ed. v.1. São Paulo: Saraiva, 2010.
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 35. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2015.
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MADEIRA, Anderson Soares. MANUAL DE DIREITO TRIBUTÁRIO. 7ª. Ed.. Rio de Janeiro. Freitas Bastos. 2013
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST0012 - FUNDAMENTOS DE ECONOMIA
PERFIL DO DOCENTE
O docente, preferencialmente, deve ter se graduado em Economia, Administração (ou áreas afins) e possuir
Pós-Graduação Lato Sensu (especialização), embora, seja desejável a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado
e/ou Doutorado) na área do curso ou áreas afins. Possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de
comunicação em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas
necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (SGC, SAVA, BdQ e SIA).
Importante também o conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso e processos de avaliação do Ministério
da Educação - MEC. É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por
competências (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações
intrínsecas à área de Gestão.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A disciplina Fundamentos de Economia permite aos alunos das diversas áreas do conhecimento ter ciência
dos principais aspectos que norteiam as questões econômicas de nosso dia a dia. No mundo globalizado, é
fundamental que os estudantes conheçam os aspectos de economia que venham a afetar suas vidas pessoais
e profissionais. A simples leitura do jornal diário, do site especializado ou do noticiário do telejornal;
transportam o indivíduo diariamente a essas questões de natureza econômica.
Na sociedade capitalista, o consumidor adquire cada vez mais uma importância e destaque tornando-se um
elemento fundamental para o crescimento da economia. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) reforçou
seus direitos perante o mercado. Estudar os conceitos de Microeconomia permitirá ao estudante conhecer
como os consumidores e as firmas interagem num mercado em concorrência ou sujeito a determinadas
imperfeições.
As pessoas estão envolvidas em sua rotina diária com questões como inflação, taxa de juros, globalização,
entre outras matérias. Com isso, sentem a perda de poder aquisitivo ao fazer suas compras em um ambiente
de inflação elevada. Ao realizar uma aquisição parcelada, o indivíduo percebe uma elevação ou redução do
valor das prestações com a oscilação da taxa de juros praticada no mercado. Por sua vez, o valor do dólar
invade as residências das pessoas que dependem de produtos importados em seu dia a dia. É importante que
o estudante venha a conhecer os principais conceitos de Macroeconomia para gerir sua vida particular ou
para desenvolver suas atividades profissionais.
Por fim, as questões envolvendo crescimento e desenvolvimento, aparecem em um momento em que as
pessoas estão discutindo a importância da sustentabilidade para a sobrevivência do planeta e para a melhoria
da qualidade de vida da população. Um país que não invista em educação, saúde e tecnologia não poderá
sustentar seu crescimento no longo prazo. O meio ambiente preservado torna-se imperativo para a
continuidade das atividades produtivas. Devemos, então, conhecer as políticas governamentais para
promover o desenvolvimento econômico.
EMENTA
Conceitos Básicos de Economia. Conceitos Básicos de Economia e a inter-relação da Economia com outras
áreas do conhecimento. História do Pensamento Econômico. Introdução à Microeconomia. Equilíbrio de
Mercado. Produção e Custos. Estruturas de Mercado. Política Macroeconômica. Sistema de Contas Nacionais.
Economia Internacional. Fundamentos de Economia Monetária. Inflação. Setor público e Déficit Público.
Crescimento e Desenvolvimento Econômico.
Podemos considerar como as grandes áreas do estudo da disciplina: Introdução à Economia; Microeconomia;
Macroeconomia; e Crescimento / Desenvolvimento.

- 118 -

Faculdade Estácio de Santo André
Projeto Pedagógico do Curso de Administração
OBJETIVO GERAL
Compreender os conceitos de economia e como eles interferem no desenvolvimento de atividades em outras
áreas do conhecimento. Identificar a essencialidade dos fatos econômicos no cotidiano e a forma como
influenciam os fenômenos sociais, ideológicos e jurídicos. Analisar a fundamentação econômica e os seus
desdobramentos no âmbito da política pública para o crescimento econômico e desenvolvimento sustentável
do país. Entender como os fatores econômicos afetam o dia a dia das famílias e empresas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O aluno deverá ser capaz de compreender os conceitos econômicos básicos e a evolução do pensamento
econômico; compreender as noções básicas de microeconomia, as leis gerais da Demanda e da Oferta, as
imperfeições de mercado, as Estruturas de Mercado e o processo de concentração econômica; entender os
objetivos e instrumentos de política macroeconômica, as formas de mensuração das atividades econômicas,
os conceitos básicos de macroeconomia, a inflação e o setor externo; e compreender a diferenciação entre
desenvolvimento e crescimento econômico, os objetivos desenvolvimentistas nas políticas governamentais, a
importância de alcançar um desenvolvimento baseado na sustentabilidade, e as questões sociais e o meio
ambiente como fundamentais para atingir esse objetivo.
CONTEÚDOS
Unidade 1 - Conceitos Básicos de Economia
1.1 - Os Problemas Econômicos Fundamentais
1.2 - Os Sistemas Econômicos
1.3 - Os Fatores de Produção
1.4 - Custo de Oportunidade
Unidade 2 - História do Pensamento Econômico e a relação da Economia com outras áreas do conhecimento
2.1 - A relação da Economia com outras áreas do conhecimento
2.2 - A Escola Clássica
2.3 - A Economia Neoclássica
2.4 - A Teoria Keynesiana
2.5 - Os Monetaristas e o Estruturalismo
Unidade 3 - Conceitos de Microeconomia
3.1 - Teoria do Consumidor
3.2 - Lei geral da Demanda e da Oferta
3.3 - Equilíbrio de Mercado
3.4 - Imperfeições de Mercado
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3.5 - Teoria da Produção e Custos de Produção
3.6 - Estruturas de Mercado (Monopólio, Oligopólio e Concorrência Perfeita)
Unidade 4 - Política Macroeconômica
4.1 - Objetivos de Política Macroeconômica
4.2 - Instrumentos de Política Macroeconômica
4.3 - A parte real e a parte monetária da economia
Unidade 5 - Conceitos de Macroeconomia
5.1 - Sistema de Contas Nacionais (Conceito de PIB e Renda per capita)
5.2 - Economia Internacional (Taxa de Câmbio, Regimes Cambiais, Balanço de Pagamentos e Organismos
Internacionais)
5.3 - O processo de globalização da economia
5.4 - Fundamentos de Economia Monetária (Moeda, Sistema Financeiro Nacional e Taxa de Juros)
5.5 - Inflação (tipos de inflação, meta de inflação e impacto da inflação na renda da população)
5.6 - Setor Público e Déficit Público (funções do setor público, Déficit Primário/Nominal e Dívida
Bruta/Líquida)
Unidade 6 - Crescimento e Desenvolvimento
6.1 - Desenvolvimento Econômico Sustentável
6.2 - Principais Indicadores Sociais (Índice de Desenvolvimento Humano ? IDH)
6.3 - Políticas Públicas para estimular o desenvolvimento econômico (Tecnologia, Educação, Meio Ambiente,
etc.)

PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Promover aulas expositivas-interativas; estudos dirigidos com o material didático; estudos de casos;
atividades em equipe; workshops; palestras com especialistas; reflexão sobre os exercícios constantes nos
Planos de Aula da disciplina; atividades que integrem a teoria e a prática no ambiente de sala de
aula/instituição, atividades nos laboratórios; visitas técnicas e atividades na biblioteca (IES/Virtual).
O material da disciplina - Fundamentos de Economia foi elaborado, especialmente, com a intenção de suscitar
no aluno uma visão da ciência econômica e seus fundamentos essenciais. Nessa dimensão, considera-se
necessário que seja evidenciado para o aluno que os conteúdos elencados serão, novamente em momentos
tempestivos do curso, objeto de maiores aprofundamentos. Outrossim, tais orientações corroboram a
necessidade do docente conhecer em sua totalidade o desenvolvimento de toda a matriz curricular do curso,
condição que favorecerá a não repetição de conteúdos objetos de reflexões e com foco e tratamentos
semelhantes.
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RECURSOS
Material didático customizado da instituição para a disciplina; quadro branco; flip chart; computador
desktop/notebook; projetor de imagem; aparelhos de DVD, CD e tablet; conexão de internet livre (banda
larga) e Biblioteca Virtual.

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3
(AV3).
A disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas poderá
contemplar outras atividades acadêmicas de ensino, sendo que estas não poderão ultrapassar 20% da
composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Britto, J. et AL. Economia: o que você precisa saber. Rio de Janeiro: Editora da Universidade Estácio de Sá,
2013.
CUNHA, Andre Luis da. Economia, mercado e gestão.. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
VASCONCELLOS, M. A. Sandoval, GARCIA, Manuel Enriquez. Fundamentos de Economia. São Paulo: Saraiva,
2010..
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Carregosa, José Machado. Economia política: mercado sustentável. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
ETCO, ; FILHO, Andre F. Corrupção, Ética e Economia. Brasil: Elsevier, 2012.
Krugman, Paul; Wells, Robin. Introdução à Economia. 3. Brasil: Elsevier, 2014.
PINHO, B. Diva; VASCONCELLOS M. A. Sandoval. Manual de Economia - equipe de professores da USP. São
Paulo: Saraiva, 2013.
VASCONCELLOS, M. A. Sandova. Economia, Micro e Macro. São Paulo: Atlas, 2010..
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO
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OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST1530 - GESTÃO DE PROCESSOS E SERVIÇOS
PERFIL DO DOCENTE
O docente, preferencialmente, deve ter se graduado em Administração (ou áreas afins) e possuir PósGraduação Lato Sensu (especialização), embora, seja desejável a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou
Doutorado) na área do curso ou áreas afins. Possuir conhecimentos teóricos e práticos na área de Gestão de
Processos e Serviços, habilidades de comunicação em ambiente acadêmico, capacidade de interação e
fluência digital para utilizar ferramentas necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e
aprendizagem (SGC, SAVA, BdQ e SIA). Importante também o conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso
e processos de avaliação do Ministério da Educação - MEC.
É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por competências (conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações intrínsecas à área de Gestão.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A melhoria do desempenho empresarial requer a reformulação da clássica estrutura organizacional das
empresas, baseada na especialização por funções e o reconhecimento da informação e do conhecimento
como um dos principais recursos empresariais. Isto exige profundas modificações nas práticas administrativas
correntes e na condução dos processos de negócios, como forma de sobrevivência no atual ambiente
competitivo.
A estruturação da empresa em torno de seus processos de negócio significa, antes de tudo, uma mudança na
postura administrativa tradicional, cujo enfoque estava no gerenciamento de como as atividades são
executadas individualmente, o que representa deslocar-se de uma visão fragmentária e estanque de
responsabilidades e de relações de subordinação para uma visão global e dinâmica de toda a empresa. Essa
visão global objetiva a compreensão de como as atividades são executadas conjuntamente na produção dos
bens ou serviços ofertados. Tais atividades executadas pela empresa são, na realidade, os seus processos,
permitindo uma visão holística da empresa, visando uma melhor compreensão do todo organizacional.
A gestão de processos e serviços é uma disciplina primordial para qualquer organização moderna. As áreas
departamentais das organizações e suas atividades são regidas por processos e conhece-los e saber organizálos é fundamental para o futuro administrador.
A empresa possui clientes internos e externos os quais possuem vários tipos de processos e serviços. Estes
processos precisam ser entendidos e analisados a fim de otimiza-los para tornar o relacionamento com os
clientes compatível com os objetivos da organização.
A excelência do desempenho e o sucesso da organização necessitam que todas as atividades interrelacionadas sejam compreendidas e gerenciadas segundo uma visão de processos. Portanto, é mister que
sejam conhecidos os clientes desses processos, seus requisitos e o que cada atividade adiciona de valor na
busca do atendimento a esses requisitos. E com processos bem gerenciados, a relação com estes clientes é
melhor definida e exercida ainda mais contando com modernas técnicas de gestão aliadas aos recursos que a
tecnologia da informação oferece em termos de ferramentas.
A gestão de processos e serviços está relacionada com diversas disciplinas do curso de administração pois
permeia entre os outros conceitos e colabora com técnicas e ferramentas para gerenciar os processos
definidos pela área de organização e métodos, pela estratégia empresarial, entre outras como o
planejamento do trabalho, com a área de qualidade e outras.
Os processos serviços ganham cada vez mais destaque na Gestão Empresarial, pois são a base do
funcionamento de um negócio, e a forma como são organizados, gerenciados e controlados contribui para o
alcance da excelência operacional: melhora da qualidade e aumento de produtividade. Estes fatores são
essenciais para manutenção do nível de competitividade de qualquer organização. (THIVES JR, 1999).
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EMENTA
Introdução a gestão por processos. Vocabulário de gestão por processos. Modelagem de Processos de
Negócio. Tecnologia da informação aplicada aos processos. Gestão de processos em serviços.
OBJETIVO GERAL
Apresentar os conceitos de gestão de processos e serviços. Explicar a modelagem de processos de negócio e
tecnologia da informação aplicada aos processos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Criar um referencial teórico para entender o ciclo de vida da gestão com foco em processos e serviços.
- Compreender os termos usados na gestão de processos e serviços.
- Compreender os principais diagramas e notações usados na modelagem de processos e serviços.
- Utilizar linguagem de modelagem de processos de negócios e seus principais elementos e o seu
relacionamento com as ferramentas de tecnologia da informação.
- Aplicar as técnicas e conceitos relacionados com a implementação da gestão por processos e serviços.
CONTEÚDOS
Unidade I - Introdução a gestão por processos
1.1 - Definição sobre processos
1.2 - Reunião e decomposição dos processos
1.3 - Cadeia de Valor de Porter
1.4 - Processos de negócio
1.5 - Fases e recursos organizacionais
1.6 - Diferenças entre gestão de processos e gestão por processos
Unidade II - Vocabulário de gestão por processos
2.1 - Origem dos processos de negócios
2.2 - Organização funcional x Organização por processo
2.3 - Elementos do Processo de Negócio
2.4 - A organização e suas unidades de negócios
2.5 - Conceito de gestão por processos de negócios
Unidade III - Modelagem de Processos de Negócio
3.1 - Levantamento de processos
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3.2 - Ciclo de vida da modelagem de processos
3.3 - Mapa de Processos
3.4 - Ferramentas de modelagem de Processos
3.5 - Fluxograma
3.6 - Fluxograma Funcional
3.7 - BPMN - Business Process Modelling Notation
3.8 - Outras ferramentas
Unidade IV - Tecnologia da informação aplicada aos processos
4.1 - Principais componentes do BPM
4.2 - Funcionalidades necessárias para o BPM
4.3 - Recursos para o planejamento e o projeto do processo
4.4 - Desenvolvimento da cultura de gestão por processos de negócio
Unidade V - Gestão de processos em serviços
5.1 Globalização dos serviços
5.2 Gerenciamento da capacidade e demanda
5.3 Melhoria de processos (utilização das ferramentas de qualidade em serviços).
5.4 Qualidade em serviços
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Promover aulas expositivas-interativas; estudos dirigidos com o material didático; estudos de casos;
atividades em equipe; workshops; palestras com especialistas; reflexão sobre os exercícios constantes nos
Planos de Aula da disciplina; atividades que integrem a teoria e a prática no ambiente de sala de
aula/instituição, atividades nos laboratórios; visitas técnicas e atividades na biblioteca (IES/Virtual).
O material da disciplina - Gestão de Processos e Serviços foi elaborado, especialmente, com a intenção de
suscitar no aluno uma visão da gestão de processos e serviços e seus fundamentos essenciais. Nessa
dimensão, considera-se necessário que seja evidenciado para o aluno que os conteúdos elencados serão,
novamente em momentos tempestivos do curso, objeto de maiores aprofundamentos. Outrossim, tais
orientações corroboram a necessidade do docente conhecer em sua totalidade o desenvolvimento de toda a
matriz curricular do curso, condição que favorecerá a não repetição de conteúdos objetos de reflexões e com
foco e tratamentos semelhantes.
RECURSOS
Material didático customizado da instituição para a disciplina; quadro branco; flip chart; computador
desktop/notebook; projetor de imagem; aparelhos de DVD, CD e tablet; conexão de internet livre (banda
larga) e Biblioteca Virtual.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
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O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3
(AV3).
A disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas poderá
contemplar outras atividades acadêmicas de ensino, sendo que estas não poderão ultrapassar 20% da
composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GONÇALVES, Fabiano. Gestão de processos. Rio de Janeiro: SESES, 2014.
James A. Fitzsimmons e Mona J. Fitzsimmons. Bookman. Administração em serviços. Operações, estratégia e
tecnologia da informação.. Porto Alegre: Bookman, 2014.
ROTONDARO, Roberto G. (Coord.). Seis sigma: estratégia gerencial para a melhoria de processos, produtos e
serviços.. São Paulo: Saraiva, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
JOHNSTON, Robert; CLARK, Graham. Administração de operações de serviço.. São Paulo: Atlas, 2010.
MARANGONI, Suzana. Marketing de serviços. Rio de Janeiro: SESES, 2015. Marketing de serviços.. Rio de
Janeiro: SESES, 2015.
POLLI, Marco Fábio. Gestão da qualidade.. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá / UNISEB Centro
Universitário., 2014.
SANTOS, Fabiano Gonçalves dos. Gestão de processos.. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá / UNISEB
Centro Universitário,, 2014.
Valerie A. Zeithaml, A Parasuraman, Leonard L. Berry. A excelência em Serviços. Como superar as
expectativas e garantir a satisfação completa de seus clientes.. São Paulo: Saraiva, 2014.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST1075 - MATEMÁTICA PARA NEGÓCIOS
PERFIL DO DOCENTE
Titulação: O docente, necessariamente, deve possuir graduação em Matemática e, ainda, Pós-Graduação Lato
Sensu (Especialização), embora, seja preferível a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou Doutorado) na
área do curso ou áreas afins.
Perfil Docente: O profissional deverá possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de comunicação
em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas necessárias à
promoção do ensino (SGC, webaula, BdQ e SIA).
É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por competências (conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações intrínsecas à área da educação.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A disciplina de Matemática para Negócios foi elaborada tendo em vista desenvolver o raciocínio lógico, crítico
e analítico, de forma que o discente desenvolva a capacidade de tomar decisões.
A disciplina de Matemática para Negócios busca evidenciar a aplicação da Matemática e do Raciocínio em
problemas práticos, aplicando conceitos teóricos e proporcionando informações não só para o processo de
gestão dos negócios das empresas, como também na vida pessoal de todo indivíduo. Tal conhecimento auxilia
em decisões rápidas e precisas, tendo em vista as constantes mudanças no mundo dos negócios.
Nesse sentido a disciplina envolve conteúdos matemáticos e financeiros e será apresentada de forma que
haja compreensão da sua utilização no cotidiano, estimulando o interesse do aluno pelo aprendizado, de tal
forma que ele construa o seu conhecimento dentro do contexto real, adequando-o às necessidades e
dinâmica dos novos mercados de trabalho, com isso, melhorando as suas condições de empregabilidade.
É uma disciplina que proporciona ferramental para estabelecimento de relações interdisciplinares com os
conteúdos de outras áreas que demandem aplicações matemáticas, mais especificamente:
•
•
•
•
•
•

Aplicações Matemáticas em Economia;
Aplicações Matemáticas em Marketing;
Aplicações Matemáticas em Produção;
Aplicações Matemáticas em Logística;
Aplicações Matemáticas em Finanças;
Aplicações Matemáticas em Negócios.
EMENTA

Funções aplicadas em Gestão e Negócios: Custo, Receita e Lucro, Função demanda e Oferta. Derivada.
Aplicações de derivada em Gestão. Aplicações Matemáticas nas Áreas de Economia, Marketing, Produção,
Logística, Finanças e Negócios.
OBJETIVO GERAL
Proporcionar ao aluno os fundamentos teóricos para resolver casos e situações práticas, utilizando
conhecimentos de cálculo matemático e financeiro, e as condições adequadas de informações necessárias aos
processos de planejamento, controle e tomada de decisão nas Áreas de Economia, Marketing, Produção,
Logística, Finanças e Negócios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Ao final da disciplina, o aluno deverá estar capacitado a:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diferenciar o custo fixo do custo variável.
Determinar a função custo total a partir dos custos fixos e variáveis.
Determinar o custo médio de fabricação de determinado número de produtos.
Esboçar a função custo total linear e identificar no gráfico os custos fixos e variáveis, associando-os
aos coeficientes da função de primeiro grau.
Determinar a função receita versus quantidade.
Representar graficamente a função receita.
Determinar a função lucro.
Representar graficamente a função lucro.
Determinar a margem de contribuição e identifica-la no gráfico da função lucro.
Determinar a quantidade de produtos a serem vendidos para se atingir o ponto de equilíbrio;
Representar graficamente o ponto de equilíbrio.
Descrever um modelo simples de demanda de mercado;
Representar no gráfico a função demanda;
Descrever um modelo simples de Oferta;
Representar no gráfico a função Oferta;
Calcular o ponto de equilíbrio de mercado que satisfaz as funções demanda e oferta;
Representar no gráfico o ponto de equilíbrio de mercado.
Determinar a função receita quadrática;
Interpretar o gráfico da função receita quadrática;
Determinar a função lucro quadrática;
Interpretar o gráfico da função lucro quadrática;
Determinar o máximo das funções receita e lucro quadráticas
Compreender conceito de limite de uma função.
Aplicar as propriedades básicas de limite.
Resolver limites envolvendo funções polinomiais.
Compreender conceito de continuidade de uma função.
Determinar se uma função é continua.
Identificar o contexto geométrico da derivada.
Identificar e determinar a aplicação da derivada no contexto físico.
Identificar e determinar a derivada como uma taxa de variação.
Determinar derivadas a partir das regras de derivação básicas: Regra da constante, regra da Potência,
Derivada do produto de uma constante por uma função, derivada de uma soma
Determinar derivadas a partir das regras de derivação básicas: Derivada do Produto e do Quociente.
Determinar a derivada de funções compostas com o auxílio da regra da Cadeia.
Interpretar o significado das funções custo, receita e lucro.
Determinar o valor aproximado do custo da fabricação de uma unidade a mais de uma quantidade de
produtos já fabricados.
Determinar o valor aproximado do rendimento de uma unidade a mais de uma quantidade de
produtos já vendidos.
Determinar o valor aproximado do lucro da venda de uma unidade a mais de uma quantidade de
produtos já vendidos.
Determinar o valor exato do custo da produção de uma unidade a mais do que já foi fabricado.
Determinar o valor exato do rendimento de uma unidade a mais do que já foi vendido.
Determinar o valor exato do lucro da venda de uma unidade a mais do que já foi vendido.
Relacionar a noção de derivada com o crescimento e o decrescimento de funções.
Determinar com o auxílio dos Teoremas quando uma função é crescente ou decrescente.
Determinar, com o auxílio dos Teoremas a concavidade das funções em seus intervalos.
Determinar os pontos críticos de uma função.
Resolver problemas que envolvam a determinação do máximo ou do mínimo.
Determinar a demanda (potencial de mercado) de uma utilidade para uma população.
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•
•
•

Utilizar a Regressão Linear para identificar a existência de tendências na área de Marketing.
Utilizar a Regressão Linear para identificar a mensuração do valor de uma marca na área de
Marketing.
Utilizar o MarKup para o cálculo do preço de venda.

•

Determinar a medida de produtividade utilizando o método simples (ou direto).

•

Determinar a medida de produtividade utilizando o método complexo(ou amplo).

•

Determinar o tempo padrão para realização de uma tarefa na área de Produção.

•

Determinar a quantidade máxima de produtos e serviços que uma empresa pode produzir na área de
Produção.

•

Avaliar as alternativas de localização de uma empresa utilizando a Média Ponderada.

•

Determinar o tempo do processo de armazenagem na área de Logística utilizando a Regra de Três
Simples ou Regra de Três Composta, quando for o caso.

•

Determinar o LEC (Lote Econômico de Compras) na área de Logística.

•

Determinar o TC (Tempo do Ciclo de Entregas) na área de Logística.

•

Determinar a função objetivo no processo de otimização de sistemas de transporte na área de
Logística.

•

Identificar o Risco Sistemático e Beta de carteiras de Investimentos.

•

Determinar o Custo de Capital da Empresa - WACC (weighted average cost of capital) utilizando
a média ponderada dos diversos custos que a empresa incorre para se financiar.

•

Determinar o valor esperado de uma ação na área de Finanças.

•

Determinar o Valor presente líquido (VPL) na área de Finanças.

•

Determinar a Taxa interna de retorno (TIR) na área de Finanças.

•

Identificar o Período de Payback na área de Finanças.

•

Realizar cálculos de composição societária com auxílio da porcentagem.
CONTEÚDOS

UNIDADE 1

Revisão de Funções e Gráficos

1.1

Conceito

1.2

Domínio

1.3

Funções lineares e não lineares

1.4

Funções crescentes e decrescentes

1.5

Pontos de máximo e mínimo

1.6

Estudo do sinal de funções elementares e suas aplicações

UNIDADE 2

Limites
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2.1

Introdução ao Limite

2.2

Análise gráfica de Limite

2.3

Como calcular Limites

UNIDADE 3

Derivada de uma função

3.1

Introdução à Derivada

3.2

O coeficiente angular

3.3

Interpretação gráfica da derivada

UNIDADE 4

Regras de derivação

4.1

Introdução

4.2

Derivada de função

4.3

Derivada de uma soma (ou subtração) de funções

4.4

Derivada do produto de duas funções: a regra do produto

4.5

Derivada da divisão de duas funções: a regra do quociente

4.6

Aplicação de Derivada para Determinação de Máximos e Mínimos ? Problema de Otimização

UNIDADE 5

Aplicações Matemáticas em Economia

5.1

Maximização do lucro de uma empresa

5.2

Receita, Custo e Lucro Marginais

5.3

Ponto de Equilíbrio

5.4

Elasticidade - preço da demanda

UNIDADE 6

Aplicações Matemáticas em Marketing

6.1

Previsão e mensuração de demanda

6.2

Pesquisa de marketing

6.3

Mensuração do valor da marca

6.4

Gerenciamento de preços

6.5

Promoção de vendas/ Descontos

6.6

Propaganda/ Dispêndio de marketing

6.7

Orçamento de marketing

UNIDADE 7

Aplicações Matemáticas em Produção

7.1

Medida da Produtividade

7.2

Projeto e Medida do Trabalho
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7.3

Medida da Capacidade

7.4

Avaliação de alternativas de localização

UNIDADE 8

Aplicações Matemáticas em Logística

8.1

Operações de Armazenagem

8.2

Controle de Estoque

8.3

Operações de Transporte

8.4

Operações de Movimentação e Embalagem

8.5

Otimização de Sistemas de Transporte

UNIDADE 9

Aplicações Matemáticas em Finanças

9.1

Risco Sistemático e Beta de carteiras de Investimentos

9.2

CAPM (Modelo de Precificação de Ativos Financeiros)

9.3

WACC (Custo de Capital Médio Ponderado) / Obtenção de capital

9.4

Modelo de Dividendos

9.5

Análise de Investimentos

9.6

Alavancagem Financeira

9.7

Medidas de liquidez, rentabilidade, estrutura de capital e de giro

UNIDADE 10

Aplicações Matemáticas em Negócios

PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Aulas expositivas. Resolução de exercícios constantes nos Planos de Aula da disciplina. Estudo dirigido com o
material didático ou livros da bibliografia básica, dentre outros.
O material customizado da disciplina Matemática para negócios foi elaborado, especialmente, com a intenção
justamente evidenciar a aplicação da matemática e do raciocínio em problemas práticos, resgatando
conceitos teóricos e aplicando-os em áreas diversas.
Recomendações :

É interessante que se selecione e apresente aplicações existentes na literatura.

Sempre que possível, procure contextualizar as questões relacionadas ao assunto em questão, com fatos
atuais e recentes publicados ou divulgados na imprensa.
É de suma importância que se recomende aos alunos a leitura prévia dos temas a serem abordados na aula
seguinte. Para isso pode-se informar previamente o conteúdo a ser apresentado na aula seguinte. Esse hábito
deve ser cultivado durante todas as aulas.
Aconselhar aos alunos que resolvam novamente os problemas propostos e/ou resolvidos em sala de aula, pois
essa atividade ajuda a sedimentar o conhecimento e a esclarecer dúvidas quanto à aplicação das técnicas.
A disciplina de MATEMÁTICA PARA NEGÓCIOS procura desenvolver as seguintes competências e habilidades:
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•
•
•
•
•

Capacidade de expressar-se escrita e oralmente com clareza e precisão;
Capacidade de trabalhar em equipes multidisciplinares.
Capacidade de compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para a resolução de
problemas.
Habilidade de identificar, formular e resolver problemas na sua área de aplicação, utilizando rigor
lógico-científico na análise da situação-problema.
Estabelecer relações entre a Matemática e as Áreas de Economia, Marketing, Produção, Logística,
Finanças e Negócios.
RECURSOS

Material didático customizado da instituição para a disciplina, quadro branco, data show, retroprojetor, TV,
DVD, é proveitoso fazer uso do Laboratório de informática, com o intuito, por exemplo, de se utilizar os
softwares de traçado de gráficos.
Pode-se fazer uso de indicações de sites confiáveis de conteúdo matemático, como por exemplo,
www.somatematica.com.br , no qual se encontram, dentre outros conteúdos relevantes, diversos softwares
livres para a construção de gráficos e melhor visualização dos conceitos. Sinalizamos também o site
www.wolframalpha.com como um excelente recurso.
Recomendamos a leitura do material didático e acesso a Biblioteca Virtual da Estácio.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
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 teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BELMIRO, Luiz Alberto G. Matemática para Negócios. Rio de Janeiro: Ed. Estácio de Sá, 2015.
LAPA, Nilton. Matemática Aplicada: Uma abordagem Introdutória. Rio de Janeiro: Saraiva, 2012.
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MULLER, Franz August; GARCIA, Adriana Martins. Matemática Aplicada a Negócios: Uma ferramenta para
comunicação e decisão. Rio de Janeiro: Saraiva, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BROCHI, André. Cálculo diferencial e integral I. Rio de Janeiro: SESES, 2015.
CASTANHEIRA, Nelson Pereira; LEITE, Álvaro Emílio. Tópicos de cálculo I limites derivadas e integrais.. Brasil:
IBPEX, 2017.
MALTA, Iaci; LOPES, Hélio; PESCO, Sinesio. Cálculo a uma Variável. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
MORETTIN, Pedro A.; HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton O. Introdução ao Cálculo para Administração,
Economia e Contabilidade. Rio de Janeiro: Saraiva, 2011.
WEIR, Maurice D.; HASS, Joel; GIORDANO, Frank R. Cálculo. George B Thomas. Brasil: Pearson, 2008.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO
OUTRAS INFORMAÇÕES

Carga Horária

4º PERÍODO
T

P

V

C

FUNDAMENTOS DE DIREITO DO TRABAL. E PREVIDENCIÁRIO

OBRIGATÓRIA

Tipo

0

0

36

0

MATEMÁTICA FINANCEIRA

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

FILOSOFIA, ÉTICA E CIDADANIA

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

CONTABILIDADE DE CUSTOS E GERENCIAL

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

PANORAMA ECONÔMICO

OBRIGATÓRIA

36

0

0

0

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO

OPTATIVA

0

0

36

0

GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

DISCIPLINAS

TOTAL: 07 Disciplinas
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Disciplina: GST1076 - CONTABILIDADE DE CUSTOS E GERENCIAL
PERFIL DO DOCENTE
Titulação: O docente deve possuir graduação em Ciências Contábeis, ainda, Pós-Graduação Lato Sensu
(Especialização), embora, seja preferível a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou Doutorado) em
Contabilidade ou Controladoria na área do curso ou áreas afins.
Em virtude da disciplina de Contabilidade Custos e Gerencial ser uma disciplina muito dinâmica o profissional
deverá possuir conhecimentos teóricos e práticos, capacidade de interação e fluência digital para utilizar
ferramentas necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (Excel, SGC, webaula,
BdQ e SIA).
O professor deverá, inclusive, a partir de sua experiência sugerir grupos de estudos e utilização das
tecnologias para torná-lo protagonista do seu conhecimento. É importante que o professor domine os
processos de ensino-aprendizagem e a educação por competência e torne o processo dinâmico e relevante.
É recomendável que o docente estimule o aluno na resolução de exercícios, de estudos aplicados à área
industrial e de serviços, de questões de concurso, tendo em vista que o conteúdo a ser ministrado nesta
disciplina é um dos assuntos mais cobrados no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE.
CONTEXTUALIZAÇÃO
No atual contexto, onde a competitividade acirrada exige novos modelos de negócios, a contabilidade de
custos e gerencial deve suprir as organizações de informações que garantam sua perenidade neste mercado.
Seu vínculo com a estratégia é essencial para que as organizações logrem êxito, dado que, de uma maneira
bastante simples, os preços neste contexto dependem do mercado, uma maneira de maximizar as margens de
lucros é reduzindo os custos. Observa-se que o lucro é máximo quando o custo é mínimo.
O aluno nesta disciplina deverá conhecer e aplicar os conceitos de custeamento dos estoques, das
terminologias aplicadas na contabilidade de custos, dos critérios mais usuais de rateio dos custos indiretos, as
abordagens de precificação, bem como analisar a relação do custo da produção versus o seu volume na
apuração do resultado do exercício na visão contábil e gerencial.
EMENTA
Contextualização da Contabilidade de Custos e Gerencial. Terminologia e propósitos de custos. Classificação e
fluxo dos custos. Apuração do resultado na visão contábil e gerencial. Alocação de custos. Custeio por
Absorção. Departamentalização. Custeio baseado em atividades. Custeio Variável ou Direto. Margem de
Contribuição. Análise de Custo x Volume x Lucro. Alavancagem Operacional. Precificação.
OBJETIVO GERAL
A partir do estudo da disciplina de Contabilidade de Custos e Gerencial o aluno deverá ser capaz de contribuir
no desenvolvimento das habilidades e competências necessárias ao profissional de Administração e áreas
correlatas que possibilitem apurar e divulgar informações de custos relacionadas à gestão das organizações.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Conhecer as principais diferenças entre a contabilidade de custos e da contabilidade gerencial.
- Compreender o papel das informações de custos no âmbito da gestão empresarial.
- Conhecer e assimilar a terminologia básica em custos bem como suas categorizações.
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- Classificar os custos quanto à forma de alocação e volume de atividades.
- Conhecer as metodologias de alocação de custos bem como aplicá-las no contexto de apuração de
resultados e controle gerencial.
- Utilizar a metodologia do custeio por absorção, custeio baseado em atividades e custeio variável para
apuração dos custos dos bens e serviços de uma organização.
- Determinar o ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro, em unidades e valor.
- Aplicar as técnicas para apuração da margem de segurança e do grau de alavancagem operacional.
- Utilizar as informações contábeis e gerenciais para auxiliar os gestores na tomada de decisão.
- Precificar bens e serviços de modo a trazer o adequado retorno dos investimentos.
CONTEÚDOS
UNIDADE 1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DE CUSTOS À CONTABILIDADE GERENCIAL
1.1 Contabilidade de Custos x Contabilidade Gerencial
1.2 Terminologia Contábil de Custos
1.3 Categorização dos Custos
1.4 Contabilidade Gerencial e o processo de tomada de decisão.
UNIDADE 2 - CUSTOS PARA AVALIAÇÃO DE ESTOQUES: CUSTEIO POR ABSORÇÃO
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Custos diretos e custos indiretos
Aplicação de custos aos produtos
Custeio por Absorção
Análise dos critérios de rateio dos Custos Indiretos
Aplicação do Custeio por Absorção
Inventário de Materiais

UNIDADE 3 - CUSTEIO POR ABSORÇÃO COM DEPARTAMENTALIZAÇÃO E O CUIDADO COM OS CUSTOS
INDIRETOS DE FABRICAÇÃO
3.1
3.2
3.3
3.4

Aplicação dos custos indiretos de fabricação
Conceitos de Departamento e sua classificação
Centros de Custos
Custeio por Absorção com Departamentalização

UNIDADE 4 - CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES
4.1
4.2
4.3

Apuração dos custos das atividades
Alocação dos custos das atividades aos produtos
Exemplo de aplicação do ABC

UNIDADE 5 - CUSTEIO VARIÁVEL
5.1
5.2
5.3
5.4

Conceito de margem de contribuição
Custeio variável
Exemplo de aplicação do Custeio Variável com uso da Margem de Contribuição
Distinção entre o custeio por absorção e custeio variável

UNIDADE 6 - RELAÇÃO CUSTO X VOLUME X LUCRO
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6.1
6.2
6.3
6.4

Ponto de Equilíbrio Contábil
Ponto de Equilíbrio Econômico
Ponto de Equilíbrio Financeiro
Conceito de Custo de Oportunidade

6.5

Margem de Segurança (valor, quantidade e percentual)

6.6

Alavancagem Operacional

UNIDADE 7 - ASSUNTOS QUE AUXILIEM O GESTOR A TOMADA DE DECISÃO
7.1
7.2

Pedido Especial
Comprar ou Fazer

7.3
7.4
7.5

Retirar ou Adicionar um produto de linha
Margem de Contribuição por fator limitativo
Mix de Produção

UNIDADE 8 - PRECIFICAÇÃO
8.1
8.2

Abordagens para formação do preço de venda
Mark-up Multiplicador e Divisor

8.3

Preço de Venda à vista e a prazo.
PROCEDIMENTOS DE ENSINO

Esse campo se configura como um espaço onde sugestões de procedimentos são feitas com o intuito de
serem utilizadas na disciplina de Contabilidade de Custos e Gerencial por entender que se bem trabalhada em
conjunto por professores e aluno pode se configurar como um facilitador para as disciplinas seguintes. Nesse
sentido é importante que usem o SGC para incluir sugestões e socializar as boas práticas que usam e são
eficazes.
Os procedimentos de ensino devem ser adotados dentro da melhor adaptação ao conteúdo ministrado
utilizando aulas expositivas dialogadas, exercícios, estudos dirigidos e estudos de casos.
Cabe o método de aula expositiva dialogada, ou seja, a exposição do conteúdo, com a participação ativa dos
alunos, cujo conhecimento deve ser considerado e pode ser tomado como ponto de partida. O professor leva
os alunos a questionarem, interpretarem e discutirem o mercado de trabalho e as mudanças do meio, bem
como as habilidades valorizadas pelo mercado, a partir do reconhecimento e do confronto com a realidade.
Deve favorecer a análise crítica, resultando na produção de novos conhecimentos. Propõe a superação da
passividade e imobilidade intelectual dos estudantes.
O estudo dirigido que é o ato de estudar sob a orientação e diretividade do professor, visando sanar
dificuldades específicas. Prevê atividades individuais, grupais, podendo ser socializadas:
1.

Leitura individual a partir de um roteiro elaborado pelo professor;

2.

Resolução de questões e situações-problema, a partir do material estudado;

3. No caso de grupos de entendimento, debate sobre o tema estudado, permitindo à socialização dos
conhecimentos, a discussão de soluções, a reflexão e o posicionamento crítico dos estudantes ante a
realidade vida.
O método com a utilização de seminário é um espaço em que as ideias devem germinar ou ser semeadas.
Portanto, espaço onde um grupo discuta ou debata temas ou problemas que são colocados em discussão.
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Utilizando uma análise minuciosa e objetiva de uma situação real que necessita ser investigada e é desafiador
para os envolvidos o professor estará colocando em prática o método do estudo de caso desenvolvendo o
senso de criticidade dos alunos.
Cada professor pode e deve ter ações específicas de ministrar as suas disciplinas. O intuito das sugestões é de
que tenhamos unidade no direcionamento dos estudos dos alunos. Devemos, por exemplo, salientar que para
um melhor aproveitamento da disciplina o aluno deverá se preparar antes da próxima aula com a leitura do
Plano de Aula disponibilizado.
RECURSOS
Indicar os recursos pertinentes ao tema, à estratégia de ensino e aos procedimentos adotados na aula,
considerando a viabilidade do recurso. Exemplos de indicações: projetor, TV digital, quadro branco, tablet,
celulares, aplicativos, objetos de aprendizagem multimídia, material didático (livros, apostilas etc.), filmes,
vídeos, games, simuladores, simulacros, realidade aumentada (RA), experimentos, equipamentos de
laboratório (disciplinas práticas), jornais, revistas, provas de ENADE, artigos, papel milimetrado, réguas,
esquadros etc.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
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 teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina geradas pelo Banco de Questões da Estácio.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da Instituição. Nesta
disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua
participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na média aritmética
das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas
deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
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A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada pelo aluno em
qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno
poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da Instituição, mediante
agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ATKINSON, A., BANKER, R. D., KAPLAN R. S. Contabilidade Gerencial. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
BORGES, Vanessa. Contabilidade de Custos. 1 ed.. Rio de Janeiro: SESES, 2015.
CASTELO, Joelma Leite. Contabilidade de Custos e Gerencial. 1 ed. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CREPALDI, S. A, CREPALDI, G. Contabilidade Gerencial Teoria e Prática. 8. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017.
J.L., SCHMIDIT, P, PINHEIRO, P.Rs. Manual de Contabilidade de Custo. 1 ed.. São Paulo: Atlas, 2015.
Padoveze, Clóvis Luís e Junior, Franco Kaolu Takakura. Custos e Preços de Serviços. São Paulo: Atlas, 2013.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
Silvério das, Neves e Viceconti, Paulo Eduardo. Contabilidade de Custos. 11 ed.. São Paulo: Saraiva, 2013.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: CCJ0131 - FILOSOFIA, ÉTICA E CIDADANIA
PERFIL DO DOCENTE
Graduação e Pós-graduação em Filosofia ou Direito, sendo, preferencialmente, mestre e/ou
doutor em Filosofia. A disciplina faz parte de um conjunto de disciplinas que são tradicionalmente
oferecidas nos primeiros períodos dos cursos de graduação, o que torna necessário o conhecimento
do método filosófico, bem como o domínio dos conteúdos sobre ética, cidadania e direitos
humanos. É imprescindível o domínio da didática interacional em EAD, para a eficácia no processo
de ensino-aprendizagem.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A disciplina Filosofia, Ética e Cidadania resulta de um projeto acadêmico comprometido com a
formação integral da pessoa humana para o exercício responsável da autonomia como seres
racionais e livres. O olhar filosófico oportuniza um modo singular de refletir e de proceder, bem como
problematizar as questões da sociedade contemporânea.
O estudante encontrará um caminho que relaciona filosofia, ética e cidadania no horizonte da
liberdade, que não significa fazer o que quiser, mas a possibilidade de investigar e deliberar sobre
questões públicas, sobre o bem da coletividade, sobre as ideias que temos em comum a respeito do
certo ou errado, dentre outras possibilidades.
Uma reflexão formativa sobre o que é cidadania, que privilegia o processo de humanização e que
apresenta o exercício consciente da ética como a forma de conduzir a vida em sociedade, pautada
na dignidade da pessoa humana.
EMENTA
O que é Filosofia. O nascimento da Filosofia. A reflexão filosófica.O que é ética.A ética finalista. A
ética da convicção.A ética utilitarista e as éticas contemporâneas. A cidadania e suas várias
faces.Direitos Humanos e a dignidade do ser humano. Os direitos humanos como fenômeno
histórico-cultural.
OBJETIVO GERAL
Os objetivos gerais da disciplina são:
•
•
•

Identificar a importância da Filosofia para formação do pensamento crítico;
Reconhecer as relações existentes entre ética, direito humanos e cidadania;
Avaliar a importância do exercício pleno da cidadania como um dos aspectos da dignidade
da pessoa humana.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final do curso aluno será capaz de:
•
•
•
•
•
•

Identificar o conceito de Filosofia;
Avaliar a importância da Filosofia para a construção de um pensamento reflexivo;
Identificar a diferença entre Ética e Moral;
Conhecer e aplicar os conceitos das principais teorias sobre a Ética;
Analisar os diferentes aspectos da Cidadania;
Reconhecer a importância dos direitos fundamentais no mundo contemporâneo.
CONTEÚDOS
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PARTE 1 - Filosofia, pra que serve?
1.1. O que é Filosofia?
1.2. O nascimento da Filosofia
1.3. A reflexão filosófica
PARTE 2: Não me venha dar lição de moral! Fale-me de Ética!
2.1. O que é ética?
2.2. A ética finalista
2.3. A ética da convicção
2.4. A ética utilitarista e as éticas contemporâneas
PARTE 3: Cidadania - nunca estamos sozinhos, quando escolho, escolho a humanidade.
3.1. A cidadania e suas várias faces
3.2. Direitos Humanos e a dignidade do ser humano
3.3. Os direitos humanos como fenômeno histórico-cultural

PROCEDIMENTOS DE ENSINO
As aulas serão ministradas na sala de aula virtual, espaço no qual a disciplina online irá ser
desenvolvida. Por se tratar de um ambiente virtual de aprendizagem, os procedimentos para coconstrução do conteúdo e do processo ensino-aprendizagem foram elaborados de forma a estimular
o pensamento crítico e a intervenção do corpo discente, de acordo com a metodologia de EAD
adotada pela Instituição.
RECURSOS
Textos, mapas, quadros e fluxogramas interativos; hipertexto; uso de recursos gráficos e
tecnológicos na contextualização do conhecimento; hiperlinks; atividades interativas; fórum de
discussão de conteúdo; biblioteca virtual; chat, mensagem e outros mecanismos de interação entre
professor-aluno e aluno-aluno.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da Instituição. Nesta
disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua
participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na média aritmética
das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas
deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
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A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada pelo aluno em
qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno
poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da Instituição, mediante
agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GUERRA, Sidney. Direitos Humanos & Cidadania. São Paulo: Atlas, 2012.
OLIVEIRA, Clara Maria C. Brum de: LIMA, Marcelo Machado da Costa. Filosofia, ética e cidadania. Rio de
janeiro: SESES, 2015.
SANDEL, Michael S. Justiça: O que é fazer a coisa certa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARANHA, M.L. A; MARTINS, M. H. P. Filosofando. Introdução à Filosofia. São Paulo: Moderna,
2009.
DROIT, Roger-Pol. Ética. Uma primeira conversa. São Paulo: Martins Fontes, 2014.
MARCONDES, Danilo; FRANCO, Irley. A Filosofia. O que é? Para que serve? Rio de Janeiro:
Zahar, 2011.
SANDEL, Michael S. O que o dinheiro não compra. Os limites morais do mercado. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2014.
PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). História da Cidadania. São Paulo : Contexto,
2005.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
A disciplina será ministrada na modalidade EAD e seguirá a seguinte divisão das aulas:
PARTE 1 - Filosofia, pra que serve?
Aula 1: O que é Filosofia?
Nesta aula, você estudará o conceito de Filosofia, suas características, método de análise e utilidade. Por
conseguinte, é importante não confundir a Filosofia com outros saberes, tais como a sabedoria de vida, por
exemplo.
Aula 2: O nascimento da Filosofia
Nesta aula, você encontrará uma história que conta o nascimento da Filosofia no interior da cultura grega, em
determinado momento histórico e seu contexto. Além disso, investigaremos a afirmação segundo a qual a
Filosofia nasce na passagem do mito à razão.
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Aula 3: A reflexão filosófica
Nesta aula, veremos que a reflexão filosófica oportuniza uma relação delicada com a alteridade quando
adverte que devemos agir refletindo sobre qual a melhor maneira de agir. Para tanto analisaremos alguns
aspectos das lições de Platão, na República, em particular o mito do anel de Giges.
PARTE 2: Não me venha dar lição de moral! Fale-me de Ética!
Aula 4: O que é ética?
Nesta aula, trataremos de um dos temas mais empolgantes, a ética, como estudo indispensável numa
sociedade em que coabitam vários sistemas de valores diferentes. Abordaremos, as especificidades do
conceito e sua relevância para a harmonia da vida em comum, apontando o ângulo a partir do qual a ética
analisa nossos comportamentos.
Aula 5: A ética finalista
Nesta aula, abordaremos um modelo de teoria ética caracterizado como teoria finalista, a teoria ética de
Aristóteles. Abordaremos, em especial, as contribuições do filósofo na obra denominada Ética a Nicômaco.
Aula 6: A ética da convicção
Nesta aula, abordaremos um modelo de teoria ética caracterizado como teoria da convicção ou ética dos
deveres, a teoria ética de Immanuel Kant. Abordaremos, em especial, as contribuições do filósofo na obra
denominada Fundamentação da Metafísica dos Costumes.
Aula 7: A ética utilitarista e as éticas contemporâneas
Nesta aula, abordaremos a ética do utilitarismo moderno e, neste ponto, você compreenderá as
especificidades do utilitarismo desenvolvido por Jeremy Bentham e Stuart Mill. Abordaremos, também, os
traços caracterizadores das éticas contemporâneas e seus desafios.
PARTE 3: Cidadania: nunca estamos sozinhos, quando escolho, escolho a humanidade.
Aula 8: A cidadania e suas várias faces
Nesta aula demonstraremos que o atual conceito de cidadania englobando direitos e deveres. A abordagem
escolhida vai além da dimensão formal adicionando uma dimensão substancial de atuação, que amplia,
significativamente, o papel do cidadão na formação da vontade do grupo social do qual é parte integrante e
com quem interage de forma crítica e reflexiva.
Aula 9: Direitos Humanos e a dignidade do ser humano
Nesta aula definiremos o conceito de direitos humanos como direitos sem os quais o perde-se a condição de
humanidade. Neste sentido universalista do termo, alguns dos valores que sustentam a denominada
?dignidade humana? serão analisados, não somente a partir da perspectiva filosófica que costuma ser usada
para lhes conceder base, mas também a partir dos contornos reais estabelecidos pela comunidade
internacional em sua áspera convivência.
Aula 10: Os direitos humanos como fenômeno histórico-cultural
Nesta última aula continuaremos explorando as possibilidades do conceito de direitos humanos, embora
desta feita não mais a partir de uma perspectiva universalizante, mas sim como produto de uma construção
histórica definida no tempo e na cultura. Nesta perspectiva de análise aonde os conceitos de direitos
humanos podem ser, sob alguns ângulos, relativizados, algumas categorias como ?reconhecimento?,
?aceitação do outro? e ?fraternidade? começam a ser apresentadas como fiel da balança no sentido de tornar
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possível a convivência entre posições tão extremadas: por um lado os adeptos de um exacerbado e
incentivado pluralismo, de outro lado, os partidários de um tradicionalismo axiológico radical.
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Disciplina: CCJ0139 - FUNDAMENTOS DE DIREITO DO TRABAL. E PREVIDENCIÁRIO
PERFIL DO DOCENTE
O docente deverá ser graduado e pós-graduado em Direito, preferencialmente, com pós-graduação stricto
sensu.
Desejável que tenha experiência no trato das questões trabalhistas e previdenciárias no âmbito de empresas.
CONTEXTUALIZAÇÃO
O exercício de funções na área de Gestão demanda de seus profissionais conhecimentos básicos de Direito do
Trabalho e de Direito Previdenciário, essenciais na gestão de pessoas.
De tal modo, esta disciplina sintetiza o fundamental que um gestor necessita saber de dois ramos do Direito
que são muito extensos e complexos.
EMENTA
Introdução do Direito do Trabalho. Relação de Trabalho e Relação de Emprego. Empregado. Empregador.
Contrato de Trabalho. Duração do Trabalho e período de descanso. Salário e Remuneração. Férias e Aviso
Prévio. Término do contrato de trabalho. Direito Previdenciário. Legislação. Tipos de benefícios.

OBJETIVO GERAL
Identificar os conceitos e princípios essenciais da legislação trabalhista e previdenciária;
Reconhecer direitos e deveres no âmbito de sua atuação profissional como Gestor;
Aplicar as normas estudadas nos diversos setores produtivos de uma organização.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conhecer os fundamentos do Direito do Trabalho e da Seguridade Social;
Estabelecer clima organizacional saudável;
Compreender as causas dos conflitos individuais do Trabalho;
Trabalhar na prevenção dos litígios trabalhistas e previdenciários;
Eliminar passivos trabalhistas e previdenciários.

CONTEÚDOS
Unidade 1. Direito do Trabalho:
1.1. Histórico;
1.2. Autonomia;
1.3. Relações do Direito do Trabalho com os demais ramos do Direito;
1.4. Fontes;
1.5. Natureza jurídica;
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1.5. Princípios.
Unidade 2. Empregado:
2.1. Conceito;
2.2. Relação de emprego e relação de trabalho;
2.3. Espécies de Empregados: em domicílio, Aprendiz, Mulher, Menor, Doméstico, Rural e Público.
2.4. Espécies de Trabalhadores: Temporário, Autônomo, Eventual, Avulso e Estagiário
Unidade 3. Empregador:
3.1. Conceito;
3.2. Poder de direção: organizar, fiscalizar e disciplinar.
Unidade 4. Prescrição dos direitos trabalhistas:
4.1. Conceito;
4.2. Prazos.
Unidade 5 - Jornada de Trabalho:
5.1. Conceito;
5.2. Classificação: ordinária, extraordinária, diurna, noturna e mista;
5.3. Adicionais: Hora extra, noturno, insalubridade, periculosidade, penosidade e transferência;
5.4. Intervalos;
5.5. Acordo de prorrogação de horas e acordo de compensação de horas.
Unidade 6. Remuneração:
6.1. Conceito;
6.2. Equiparação salarial.
Unidade 7. Férias:
7.1. Prazo;
7.2. Período aquisitivo e concessivo;
7.3. Remuneração;
7.4. Abono pecuniário;
7.5. Direito de fracionamento;
7.6. Direito de coincidência.
Unidade 8. Cessação do contrato de trabalho:
8.1. Pedido de demissão;
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8.2. Rescisão indireta;
8.3 Rescisão com justa causa .
Unidade 9. Legislação previdenciária:
9.1 Atividades Especiais;
9.2. Acidente de trabalho e CAT;
9.3. Aposentadoria e aposentadoria especial.

PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno de
acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento particular da
disciplina.
Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das
aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de
caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz interativo, simulados,
biblioteca virtual etc.
RECURSOS
Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash player,
leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para
baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado
pelo seu desempenho nas avaliações presenciais (AV e AVS), sendo a cada uma delas atribuído o grau de 0,0
(zero) a 10,0 (dez).
A avaliação do discente deverá ainda contemplar uma avaliação parcial (AP), que será realizada online após a
5a aula, na qual o aluno poderá alcançar grau de 0,0 (zero) a 2,0 (dois). Esta nota da AP poderá ser somada a
nota de AV e/ou AVS, caso o aluno obtenha nestas avaliações nota mínima igual ou maior do que 4,0
(quatro).
Os instrumentos para avaliação da aprendizagem constituem-se em diferentes níveis de complexidade e
cognitivos efetuando-se a partir de questões objetivas e discursivas que compõem o banco de questões da
disciplina.
Para cada disciplina do curso estudada o discente realiza uma prova (AV), com todo o conteúdo estudado e
discutido nas aulas transmitidas via web, aulas online e nas demais atividades de ensino aprendizagem
realizadas. Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis).
Caso o aluno não alcance o grau 6,0 na AV, ele poderá fazer uma nova avaliação (AVS) abrangendo todo o
conteúdo e cuja nota mínima necessária deverá ser 6,0 (seis).
As avaliações presenciais serão realizadas no campus do aluno, de acordo com o calendário acadêmico
institucional.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARNEIRO. Cláudio. Curso de Direito Tributário e Financeiro. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 20 ed.. Rio de
Janeiro: Forense, 2017.
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 17.ed. São Paulo: Atlas, 2018.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GARCIA,Gustavo Felipe Barbosa. Manual do Direito do trabalho. 7ª ed. Rio de Janeiro: GEN, 2015.
IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 20.ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015.
LENZA,Pedro. Direito do trabalho Esquematizado. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
MARTINEZ, Luciano. Curso de direito do trabalho : relações individuais, sindicais e coletivas do trabalho. 8º
ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
MARTINS; Sérgio Pinto. DIREITO DO TRABALHO. São Paulo: Atlas, 2015.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST0045 - GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS
PERFIL DO DOCENTE
Titulação: O docente, necessariamente, deve possuir graduação em Administração ou áreas afins da
disciplina e Pós-GraduaçãoStricto Sensu (Mestrado), embora, seja preferível a Pós-Graduação Stricto
Sensu (Doutorado) na área do curso ou áreas afins.
Perfil Docente: O profissional deverá possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de comunicação
em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas necessárias à
promoção do ensino (SGC, webaula, BdQ e SIA). É necessário que o docente domine as metodologias
inerentes à educação por competências (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores), bem como as
tecnologias e inovações intrínsecas à área da educação.
É necessário que o docente tenha experiência prática na área de cadeia de suprimentos(estoque e
distribuição).
CONTEXTUALIZAÇÃO
O interesse pela Gestão da Cadeia de Suprimentos em todos os setores da sociedade, teve um crescimento
exponencial nos últimos anos. Um número cada vez maior de fatores tem contribuído para essa evolução.
Primeiramente, tornou-se claro que muitas empresas aumentaram a sua produtividade, com redução de
custos e aumento do nível de serviços tanto quanto possível. Muitas empresas ainda identificam um potencial
de aumento de ganhos empresariais com um gerenciamento eficaz da cadeia de suprimentos. Além disso,
sistemas de informações e comunicação tem sido amplamente implementadas e proporcionam um acesso a
processos integrados da cadeia de suprimentos. Não surpreende, portanto, o fato de muitas empresas
estarem ainda avaliando as suas respectivas cadeia de suprimentos.

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.
OBJETIVO GERAL
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.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conhecer a evolução da cadeia de suprimentos, as estruturas e fundamentos, , os principais conceitos
de ciclos de atividades e atividades logísticas
Compreender o conceito de Supply Chain Management como diferencial competitivo, considerando os
conhecimentos introdutórios ,sobre as Estratégias de Transportes, Estoques e decisões de políticas de
estoques, estratégias de Centros de Distribuição e papel das embalagens na cadeia de suprimentos.
Conhecer a importância da integração de Marketing e Logística para o nível de serviço ao cliente.
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Conhecer o papel da Tecnologia da Informação na cadeia de suprimentos, os principais sistemas e aplicações
numa cadeia de suprimentos e o advento das novas tecnologias.

CONTEÚDOS
UNIDADE I: CADEIA DE SUPRIMENTOS - CONCEITOS E OBJETIVOS
1.1 - Histórico do desenvolvimento da Logística ? Fatores Determinantes
1.2 - Etapas do desenvolvimento ? Características Operacionais
1.3 - Aspectos que ganharam relevância na nova fase
1.4 - Definição, Objetivos e Finalidades da Cadeia de Suprimentos
UNIDADE II: FUNDAMENTOS DA LOGÍSTICA - CICLOS DE ATIVIDADES LOGÍSTICAS
2.1 - Fundamentos da Logística
2.2 - Conceitos de Atividades Logísticas
2.3 - Conceitos de Ciclos de Atividades Logísticas
UNIDADE III: CADEIA DE SUPRIMENTOS - IDENTIFICAÇÃO E VISÃO INTEGRADA DOS FATORES CHAVES
3.1 - Previsão da Demanda
3.2 - Os processos do Ciclo de Atividade de Suprimentos
3.3 - Os processos do Ciclo de Atividades de Produção
3.4 - Os processos do Ciclo de Atividades de Distribuição
UNIDADE IV - NÍVEL DE SERVIÇOS AO CLIENTE - MARKETING E LOGÍSTICA
4.1 - Relações de Marketing e Logística
4.2 - Estratégia Competitiva da Logística
4.3 - Mudanças no Gerenciamento Logístico
4.4 - Nível de Serviços ao Cliente
UNIDADE V: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PAPEL E IMPORTÂNCIA
5.1 - Revolução da Tecnologia da Informação
5.2 - Evolução Tecnológica da Logística
5.3 - Funcionalidades da Informação em Logística
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UNIDADE VI: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SISTEMAS LOGÍSTICOS DE INFORMAÇÕES
6.1 - Impacto da TI nas variáveis estratégicas organizacionais
6.2 - Princípios Básicos Operacionais
6.3 - Tecnologia da Informação na Prática
UNIDADE VII - ESTRATÉGIAS DE ESTOQUES - CARACTERÍSTICAS, TIPOS, FUNÇÕES E CUSTO DE MANUTENÇÃO
7.1 - Papel e Tipos de Estoques
7.2 - Custos e Gestão dos Estoques
7.3 - Fluxos de Informação na Gestão dos Estoques
UNIDADE VIII - GERENCIAMENTO DE DEPÓSITOS (CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO)
8.1 - Visão dos Sistemas de Distribuição
8.2 - Atividades Operacionais do Centro de Distribuição

UNIDADE IX - EMBALAGEM E MANUSEIO
9.1 - O Papel da Embalagem na Logística
9.2 - As principais funções da embalagem
9.3 - Classificação das embalagens
9.4 - Planejamento da Embalagem
UNIDADE X: INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
10.1 - O Papel dos Transportes
10.2 - Classificação dos Modais de Transportes
10.3 - Seleção e Negociação com Transportadoras
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
A disciplina é estruturada na modalidade presencial com encontros periódicos intercalados, mas com acesso
discente a ambientes virtuais de aprendizagem (apoio presencial), cujo objetivo é hospedar e disponibilizar
estudos de caso, artigos e demais materiais pertinentes à execução da metodologia aplicada, fóruns de
integração e orientação docente. O aluno dever ser orientado à leitura prévia à aula com o objetivo de
familiarizar-se com o conteúdo, aproximar-se de exemplos ilustrativos dos temas estudados e preparar-se
para a dinâmica de sala de aula. Cabe ao docente dedicar parte do tempo de aula para explorar junto ao
corpo discente o caso estudo anteriormente pelos alunos, direcionando o debate para o aprendizado
conjunto e geração de conhecimento transversal aos conceitos e exemplos estudados.
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O ambiente virtual adotado pela Estácio disponibiliza canais de interatividade para serem utilizados
efetivamente, favorecendo o processo de aprendizagem, da construção e reconstrução do conhecimento. A
colaboração e a cooperação, palavras-chave nesta concepção de educação, são valorizadas no ambiente
virtual por levarem ao aprofundamento do conteúdo, à reflexão, à avaliação de diversos pontos de vista, à
aplicação de conceitos e à reconstrução do conhecimento.

RECURSOS
As unidades Estácio onde são ministrados os cursos na modalidade presencial dispõem de salas de aula
adequadamente dimensionadas e climatizadas, providas com quadro branco e cadeiras com apoio para o
material didático, de forma a possibilitar o pleno desenvolvimento das aulas. Os campi possuem
equipamentos como televisão, datashow, DVD, amplificador de som, projetor de slides etc., que são
disponibilizados ao docente a partir de agendamento prévio junto ao setor de Espaço Físico do Campus. Todas
as unidades Estácio possuem biblioteca com acervo de livros e periódicos das diversas áreas de
conhecimento, possibilitando ao aluno a consulta e o empréstimo segundo critérios institucionais
estabelecidos. As unidades Estácio dispõem de laboratório de informática equipado com maquinário
adequado à demanda local; os Campi em que são ministrados cursos direcionados a áreas técnicas específicas
contam com laboratórios concebidos e equipados de forma a atender às atividades pedagógicas dos cursos.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação
2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3).
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina.
No caso da AV2 e AV3 que serão geradas pelo banco de questões nacional da
Estácio as provas valerão dez pontos sendo composta de 8 questões de múltipla e
escolha e 2 questões discursivas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1.Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética
entre os 2 maiores graus obtidos entre as AV1,AV2 e AV3. A média aritmética obtida
será o grau final do aluno na disciplina.
2.Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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.
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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, 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.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
Fica, também, disponível os endereços para que seja possível efetuar novas pesquisas em sites acadêmicos,
de qualidade, com muitos Artigos Acadêmicos temáticos e estudos de casos.
www.abepro.org.br/publicacoes
www.guialog.com.br/artigos-log.htm
www.scielo.org/php/index.php
www.regeusp.com.br
www.fae.edu/publicacoes
www.ilos.com.br
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Disciplina: GST0054 - MATEMÁTICA FINANCEIRA
PERFIL DO DOCENTE
O docente, preferencialmente, deve ter se graduado em Matemática, Economia ou Administração (ou
áreas afins) e possuir Pós-Graduação Lato Sensu (especialização), embora, seja desejável a PósGraduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou Doutorado) na área do curso ou áreas afins. Possuir
conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de comunicação em ambiente acadêmico, capacidade
de interação e fluência digital para utilizar ferramentas necessárias ao desenvolvimento do processo
de ensino e aprendizagem (SGC, SAVA, BdQ e SIA).
Importante também o conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso e processos de avaliação do
Ministério da Educação - MEC. É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à
educação por competências (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores), bem como as
tecnologias e inovações intrínsecas à área de Gestão.
CONTEXTUALIZAÇÃO
Esta disciplina participa, no núcleo dos métodos quantitativos, com o papel de desenvolver a
capacidade de cálculos das operações financeiras. É portanto, a discplina que trabalhará uma
habilidade fundamental para o desenvolvimento das competências para a gestão financeira.
EMENTA

Objetivos e aplicações da matemática financeira. Conceitos e conveções. Fluxo de
caixa. Unidade de medida da taxa de juros. Juros simples.Juros compostos.
Operações de desconto. Séries de pagamentos. Sistemas de amortização de dívidas.
Princípios de avaliação de investimentos.
OBJETIVO GERAL
Desenvolver o raciocínio matemático estruturado através de uma abordagem financeira.
Compreender a aplicabilidade dos instrumentos da matemática financeira para a gestão de negócios
e/ou análise das tendências do mercado financeiro.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Compreender e distinguir as diferentes taxas de juros e os principais sistemas de
amorticação de dívida.
- Compreender e calcular valores presentes e futuros, através das modalidades de
juros.
- Identificar os principais aspectos relacionados às transações financeiras e
comerciais.
- Analiar financeiramente as opções administrativas e ser capaz de apontar a melhor
opção de aplicação e de captação de recursos.
CONTEÚDOS
Unidade I
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1.1. - Conceitos de valor do dinheiro no tempo, taxa de juros, juros, formação da taxa de juros.
1.2 - Fluxo de caixa, simbologia, conceitos e convenções básicas.
1.3 - Unidade de medida da taxa de juros, capitalização, descapitalização.
1.4. - Convenção de períodos: juros comerciais, juros exatos, e juros bancários, série antecipada, série
postecipada.

Unidade II
2.1 - Juros Simples. Cálculo do principal, montante, taxa de juros e períodos.
Unidade III
3.1Juros Compostos. Cálculo do principal, montante, taxa de juros e períodos. Equivalência de
capitais.
Unidade IV
4.1 - Os diversos conceitos de taxas de juros: taxa proporcional, taxa equivalente, taxa efetiva, taxa
nominal, taxa aparente, taxa real, taxa pré-fixada e taxa pós-fixada, taxa bruta e taxa líquida.
Unidade V
5.1. - Operações de Desconto, definições. Desconto racional simples e composto. Desconto irracional
simples e composto. Principais operações de desconto do mercado bancário.
Unidade VI
6.1 - Séries de pagamento uniforme finitas. Aplicações de séries finitas. Séries de pagamento
uniforme infinitas. Aplicações de séries infinitas.
Unidade VII
7.1 - Planos de amortização de Dívida, definições e principais conceitos. Sistema de Amortização
Constante ? SAC. Sistema Francês de Amortização e Tabela Price. Sistema de Amortização Americano.
Sistema de Amortização Misto. Sistemas de Amortização Variáveis.
Unidade VIII
8.1 - Princípios de avaliação de investimentos ? conceitos e instrumentais. Critérios de avaliação do
investimento: taxa de retorno contábil, pay-back simples, pay-back descontado, valor presente
líquido e taxa interna de retorno.
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
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O principal recurso didático corresponde às aulas expositivas, com ênfase em aplicações práticas.
Visando estimular o interesse dos alunos podem ser sugeridas pesquisas sobre temas específicos
apresentados em revistas especializadas, jornais ou televisão que se relacionem à matemática
financeira. O professor deverá apresentar aos alunos exemplos práticos de aplicações e captações no
mercado financeiro, operações comerciais ou situações usuais do dia a dia nas quais se possam
aplicar os conceitos de valor do dinheiro no tempo. Realização de exercícios práticas associados a
situações reais. Vincular os ensinamentos à educação financeira, aspecto atualmente cujos alunos têm
demonstrado grande interesse.
RECURSOS
Sala de aula equipada com quadro branco e material de consumo para escrever (caneta, apagador),
multimídia para o uso de data show e/ou projeção de filmes e documentários, acervo bibliográfico no
ambiente virtual e uso de recursos de informática.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO

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 teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino,
estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das
atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2.

Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.

3.

Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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PACIFICO, Ornella. Matemática financeira. Rio de Janeiro: SESES, 2014.
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira Objetiva e Aplicada. 9. ed. São Paulo: Elsevier, 2011.
SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira: Aplicações à Análise de Investimentos. 5. ed. São Paulo:
Pearson Education, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARROS, Dimas Monteiro de. Matemática Financeira. 5. Brasil: Rideel, 2014.
BRUNI, Adriano Leal, FAMÁ, Rubens. Matemática Financeira com HP12C e EXCEL. 5. Brasil: Atkas, 2008.
CANDAL, Denise. Fundamentos de Matemática. Rio de Janeiro: SESES, 2017.
CASTANHEIRA, Nelson Pereira; MACEDO, Luiz Roberto Dias de. Matemática Financeira Aplicada. Brasil: IBPEX,
2014.
LAPPONI, Juan. Matemática Financeira. Brasil: Elsevier, 2013.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
Os conceitos apresentados na disciplina de Matemática Financeira suportarão o desenvolvimento de
disciplinas como Análise de Projetos, Análise de Investimentos, Plano de Negócios, Administração e
Análise Financeira, Gestão de Custos e Formação de Preço.
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Disciplina: GST1078 - PANORAMA ECONÔMICO
PERFIL DO DOCENTE
O docente, preferencialmente, deve ter se graduado em Economia, Administração ou áreas afins, e possuir
Pós-Graduação Lato Sensu (especialização), embora, seja desejável a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado
e/ou Doutorado) na área do curso ou áreas afins. Possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de
comunicação em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas
necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (SGC, SAVA, BdQ e SIA).
Importante também o conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso e processos de avaliação do Ministério
da Educação - MEC. É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por
competências (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações
intrínsecas à área de Gestão.

CONTEXTUALIZAÇÃO
A disciplina Panorama Econômico permite aos alunos das diversas áreas do conhecimento ter ciência dos
principais aspectos que norteiam as questões econômicas de nosso dia a dia. No mundo globalizado, é
fundamental que os estudantes conheçam os aspectos de economia que venham a afetar suas vidas pessoais
e profissionais. A simples leitura do jornal diário, do site especializado ou do noticiário do telejornal;
transportam o indivíduo diariamente as questões de natureza econômica.
Com isso, o gestor de uma organização poderá enfrentar os desafios da administração, procurando lidar com
os fatos econômicos e como eles influenciam o processo de tomada de decisões. As questões de
microeconomia e macroeconomia estão presentes no dia a dia de uma organização, sendo importante que os
profissionais saibam aproveitar as oportunidades que um cenário econômico favorável possa propiciar ou
tenha condições de enfrentar com a destreza necessária as adversidades que possam surgir.
Estudar os conceitos de Microeconomia permitirá ao estudante conhecer como os consumidores e as firmas
interagem num mercado em concorrência ou sujeito a determinadas imperfeições. Além disso, permitirá
entender como funcionam os mercados e as empresas se posicionam perante esses mercados. É importante
que o aluno conheça a relação entre economia e governo, e como se organizam as finanças públicas. As
perspectivas da Ação Governamental e do Gasto Público influenciam as decisões dos agentes econômicos.
As questões de política monetária e comércio exterior afetam diretamente o processo de gestão das
empresas. As taxas de juros influenciam as decisões sobre estoque, investimentos em ativo fixo e capital de
giro, entre outros. Conhecer os fatores intervenientes em relação ao comércio exterior e como o Brasil se
insere numa economia globalizada será fundamental para o aluno que deseja atuar em um mercado
extremamente competitivo.
Por fim, compreender o Sistema de Contas Nacionais e comparar seus indicadores com aqueles relativos ao
desenvolvimento humano permitirá ao gestor visualizar a importância dada pela sociedade à questão da
sustentabilidade. Fatores como educação, saúde e segurança são importante para termos uma sociedade
menos desigual.
EMENTA
O Ambiente Empresarial. A Empresa e os Mercados. Sociedade, Mercado e Estado. Economia e Governo.
Organização das Finanças Públicas. Perspectivas da Ação Governamental e do Gasto Público. Moeda e
Inflação. Sistema Financeiro Nacional. Taxa de juros e Dívida Pública Interna. Política Cambial brasileira. O
Balanço de pagamentos e seu impacto nas organizações. Organismos internacionais e Globalização.
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Integração Econômica. O Sistema de Contas Nacionais. Regulação e Infra-Estrutura. Desenvolvimento
Econômico.
Podemos considerar como as grandes áreas do estudo da disciplina: O Ambiente Empresarial; Sociedade,
Estado e Economia; Moeda e Inflação; O Setor Externo; e Crescimento e Desenvolvimento Econômico.

OBJETIVO GERAL
Compreender como os fatores econômicos afetam o dia a dia das empresas e o processo de tomada de
decisão. Observar os fenômenos econômicos no ângulo do gestor e como ele poderá reagir diante desses
acontecimentos. Analisar a importância da participação do Setor Público e a responsabilidade fiscal do
administrador público. Compreender como aspectos inflacionários e a Política Monetária afetam a população.
Visualizar os aspectos pertinentes ao setor externo e o processo de integração econômica Compreender como
a fundamentação econômica e os seus desdobramentos têm impactos no desenvolvimento econômico do
país. Enfim, entender como os fatores econômicos afetam o dia a dia das famílias e empresas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O aluno deverá ser capaz de compreender como o gestor de uma empresa é afetado pela relação entre o
Estado e o Mercado, conhecer as Estruturas de Mercado e o processo de concentração econômica; analisar a
Demanda e da Oferta e como o mercado caminha para o equilíbrio; entender como acontecem as ações
econômicas do Governo e as Políticas Públicas; conhecer a organização das Finanças Públicas e as
perspectivas da Ação Governamental e do Gasto Público; entender como a taxa de juros afeta o processo de
tomada de decisões na organização; compreender como a Política cambial e o processo de Globalização
afetam as empresas; compreender a diferenciação entre desenvolvimento e crescimento econômico, o
Sistema de Contas Nacionais, e a importância de alcançar um desenvolvimento baseado na sustentabilidade;
e as questões sociais, a infra-estrutura e o meio ambiente como fundamentais para atingir esses objetivos.
CONTEÚDOS
Unidade 1 - O Ambiente Empresarial
1.1 - O Estado e Mercado
1.2 - Funcionamento do Mercado
1.3 - Questões Básicas da Economia
1.4 - As Estruturas de Mercado
1.5 - Demanda, Oferta e Equilíbrio de Mercado
Unidade 2 - Sociedade, Estado e Economia
2.1 - Sociedade e Mercado
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2.2 - Sociedade e Estado
2.3 - Economia e Governo
2.4 - Organização das Finanças Públicas
2.5 - Perspectivas da Ação Governamental e do Gasto Público
Unidade 3 - Moeda e Inflação
3.1 - Moeda
3.2 - Inflação
3.3 - Política Monetária
3.4 - Sistema Financeiro Nacional
3.5 - Taxa de Juros
Unidade 4 - O Setor Externo
4.1 - Câmbio e Regimes Cambiais
4.2 - Valorização e Desvalorização da Moeda Nacional
4.3 - O Balanço de pagamentos e seu impacto nas organizações
4.4 - Organismos internacionais e Globalização
4.5 - Integração Econômica
Unidade 5 - Crescimento e Desenvolvimento Econômico
5.1 - O Sistema de Contas Nacionais
5.2 - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
5.3 - Regulação e Infra-Estrutura
5.4 - Desenvolvimento Econômico
5.5 - Aspectos sociais e ambientais como restrições para o Desenvolvimento Econômico
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Promover aulas expositivas-interativas; estudos dirigidos com o material didático; estudos de casos;
atividades em equipe; workshops; palestras com especialistas; reflexão sobre os exercícios constantes nos
Planos de Aula da disciplina; atividades que integrem a teoria e a prática no ambiente de sala de
aula/instituição, atividades nos laboratórios; visitas técnicas e atividades na biblioteca (IES/Virtual).
O material da disciplina - Fundamentos de Economia foi elaborado, especialmente, com a intenção de suscitar
no aluno uma visão da ciência econômica e seus fundamentos essenciais. Nessa dimensão, considera-se
necessário que seja evidenciado para o aluno que os conteúdos elencados serão, novamente em momentos
tempestivos do curso, objeto de maiores aprofundamentos. Outrossim, tais orientações corroboram a
necessidade do docente conhecer em sua totalidade o desenvolvimento de toda a matriz curricular do curso,
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condição que favorecerá a não repetição de conteúdos objetos de reflexões e com foco e tratamentos
semelhantes.

RECURSOS
Sala de aula equipada com quadro branco e material de consumo para escrever (caneta, apagador),
multimídia para o uso de data show e/ou projeção de filmes e documentários, acervo bibliográfico no
ambiente virtual e uso de recursos de informática

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3
(AV3).
A disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas poderá
contemplar outras atividades acadêmicas de ensino, sendo que estas não poderão ultrapassar 20% da
composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Krugman, Paul; Wells, Robin. Introdução à Economia. Brasil: Elsevier, 2014.
MARTINS, Andre Luis da Cunha. Economia, mercado e gestão. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
PASCHOAL, R.; VALENTE, C.; CARREGOSA, J. Panorama Econômico. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALVEAL, C. Reforma das indústrias de infra-estrutura e regime de propriedade: a indústria da energia no Brasil
In BENECK, D.S.; NASCIMENTO, R. (organizadores) Opções de política econômica para o Brasil, RJ: Konrad
Adenauer, 2003.
CARVALHO, F. J. C. et al. Economia monetária e financeira: teoria e política. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

- 160 -

Faculdade Estácio de Santo André
Projeto Pedagógico do Curso de Administração
FIGUEIREDO, L. V. Lições de Direito Econômico. Rio de janeiro:Forense,2006.
FRIEDMAN, Milton. O papel da política monetária. In: CARNEIRO, Ricardo (Org.). Os clássicos da economia, v.
2. São Paulo: Ática, 1997.
GALVEZ, C., Economia Política Atual. 15ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
GASTALDI, J. P. Elementos de Economia Política. 19a. ed., São Paulo: Saraiva, 2006.
GIAMBIAGI, F., & ALÉM, A. (2011). Finanças Públicas - Teoria e Prática no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier.
KRUGMAN, P. R., & WELLS, R. (2007). Introdução à Economia. Rio de Janeiro: Elsevier.
KRUGMAN, P. R., WELLS, R., & OLNEY, M. L. (2010). Princípios de Economia. Rio de Janeiro: Elsevier.
LEOPOLDINO DA FONSECA, J. B. Direito Econômico. 5ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004
MAY, P. H.; LUSTOSA, M. C; VINHA, V. da. Economia do Meio Ambiente, Rio de Janeiro: Editora Campus, 2003.
MATIAS-PEREIRA, J. (2010). Finanças Públicas - A Política Orçamentária no Brasil. São Paulo: ATLAS.
PINHO, D. B., VASCONCELLOS, M. A., & TONETO Jr, R. (2011). Manual de Economia (6. ed.). São Paulo: Saraiva.
PSOUZA, N. J. (2012). Desenvolvimento Econômico. São Paulo: Atlas.
TAFNER, P. editor. Brasil o estado de uma nação: mercado de trabalho, emprego e informalidade, Rio de
janeiro: IPEA, 2006.
VICECONTI, P. E. V.; DAS NEVES, S. Introdução à Economia, 4ª. ed.. São Paulo: Frase, 2000.

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: CEL0197 - TÓPICOS EM LIBRAS: SURDEZ E INCLUSÃO
PERFIL DO DOCENTE
Profissional graduado em Pedagogia, Letras ou áreas afins, com formação acadêmica e/ou prática
em ensino de Libras.
CONTEXTUALIZAÇÃO
O domínio da LIBRAS ? Língua Brasileira de Sinais - é determinante na configuração identitária dos
sujeitos surdos,uma vez que lhes favorece a comunicação, permite a organização do pensamento e
torna-se meio de contato e de produção cultural.
Embora a Língua Brasileira de Sinais seja reconhecida como língua oficial da comunidade surda
desde 2002, permanece desconhecida pela maior parte da população ouvinte. Dessa forma, a
inclusão da disciplina LIBRAS no currículo dos cursos superiores constitui um importante passo em
direção à efetiva integração entre surdos e ouvintes.
A obrigatoriedade da disciplina LIBRAS no currículo dos cursos superiores foi estabelecida pelo
Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, art. 9º., que determinou sua obrigatoriedade a partir de
2008,ano em que foi implantada como disciplina obrigatória em todas as licenciaturas da UNESA.
Além disso, passou a ser oferecida também como disciplina optativa em todos os cursos de
graduação e nos cursos superiores de tecnologia, antecipando-se aos prazos estabelecidos no
citado decerto.
Considerando os aspectos acima destacados, a disciplina LIBRAS pretende viabilizar a
intercomunicação entre surdos e ouvintes, abrindo caminho para a efetiva democratização do
acesso à educação, aos bens culturais e ao sistema econômico.
EMENTA

Diferença, inclusão e identidade na sociedade contemporânea; aspectos
sociolinguísticos da Língua Brasileira de Sinais; especificidades linguísticas e noções
instrumentais em LIBRAS.
OBJETIVO GERAL
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
lingüísticas? e ?elementos socioculturais?.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Discutir aspectos metodológicos do ensino de LIBRAS, atendendo às especificidades
de sua configuração Espaço-visual.

Refletir acerca das dimensões linguística e
sociocultural da LIBRAS.
CONTEÚDOS

UNIDADE 1 ? DIFERENÇA, INCLUSÃO E IDENTIDADE NA SOCIEDADE
CONTEMPORÂNEA
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1.1.

Mundo moderno, comunicação e identidade

1.2.

Políticas linguísticas e educacionais

1.3.

Cultura em comunidades sinalizantes

UNIDADE 2 - ASPECTOS SOCIOLINGUÍSTICOS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE
SINAIS
2.1. Variação linguística e Padronização
2.2. Famílias de Línguas e minorias linguísticas
UNIDADE 3 -? ESPECIFICIDADES LINGUÍSTICAS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE
SINAIS
3.1. Formação de sinais e uso da LIBRAS: parâmetros
3.2. Bases Instrumentais da gramática da LIBRAS
3.2.1. Categorias Gramaticais
3.2.2. Advérbios
3.3.3. Adjetivos
3.3.4. Verbos e classificadores
3.3.5 Estruturação de sentenças em LIBRAS
UNIDADE 4 - NOÇÕES INSTRUMENTAIS em LIBRAS
4.1. Conversação Básica em LIBRAS
4.2. Literatura em língua de sinais
PROCEDIMENTOS DE ENSINO

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é
exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de
entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de
entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente
ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de
caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz
interativo, simulados, biblioteca virtual etc.
Aulas Teóricas: exposição dialogada (interpretada e/ou em LIBRAS), trabalhos individuais ou em
grupo.
Sugestão de atividade para avaliação: elaboração e operacionalização de proposta de investigação
sobre processos educativos voltados para surdos em diferentes espaços com vistas à produção de
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relatório, no qual o estudante deve estabelecer relações entre a teoria discutida e a prática
observada.
RECURSOS

Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como
players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual
disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha
já instalados.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO

A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o
aluno será avaliado pelo seu desempenho nas avaliações presenciais (AV e AVS), sendo a
cada uma delas atribuído o grau de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).
A avaliação do discente deverá ainda contemplar uma avaliação parcial (AP), que será
realizada online após a 5a aula, na qual o aluno poderá alcançar grau de 0,0 (zero) a 2,0
(dois). Esta nota da AP poderá ser somada a nota de AV e/ou AVS, caso o aluno obtenha
nestas avaliações nota mínima igual ou maior do que 4,0 (quatro).
Os instrumentos para avaliação da aprendizagem constituem-se em diferentes níveis de
complexidade e cognitivos efetuando-se a partir de questões objetivas e discursivas que
compõem o banco de questões da disciplina.
Para cada disciplina do curso estudada o discente realiza uma prova (AV), com todo o
conteúdo estudado e discutido nas aulas transmitidas via web, aulas online e nas demais
atividades de ensino aprendizagem realizadas. Será considerado aprovado na disciplina o
aluno que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis). Caso o aluno não alcance o grau 6,0 na
AV, ele poderá fazer uma nova avaliação (AVS) abrangendo todo o conteúdo e cuja nota
mínima necessária deverá ser 6,0 (seis).
As avaliações presenciais serão realizadas no campus do aluno, de acordo com o calendário
acadêmico institucional.
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
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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.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Carga Horária

5º PERÍODO
Tipo

DISCIPLINAS

T

P

V

C

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

PRÁTICAS EMPRESARIAIS INFORMATIZADAS

OBRIGATÓRIA

36

0

0

0

TOTAL: 05 Disciplinas
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Disciplina: GST0242 - ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES
PERFIL DO DOCENTE
O docente, preferencialmente, deve ter se graduado em Administração (ou áreas afins) e possuir PósGraduação Lato Sensu (especialização), embora, seja desejável a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou
Doutorado) na área do curso ou áreas afins. Possuir conhecimentos teóricos e práticos ná área de Produção
de Bens e Serviços e desejável experiência profissional no planejamento e execução de Operações Logísticas
empresariais, habilidades de comunicação em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital
para utilizar ferramentas necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (SGC, SAVA,
BdQ e SIA). Importante também o conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso e processos de avaliação do
Ministério da Educação - MEC.
É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por competências (conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações intrínsecas à área de Gestão.
CONTEXTUALIZAÇÃO

A globalização dos mercados está modificando não somente a forma como as
empresas melhoram a sua produtividade ou obtêm materiais, mas também o modo como em
todo o mundo elas se organizam e se comunicam. Novas redes globais de informações
interligam fornecedores, consumidores e fabricantes com apenas o toque de uma tecla ou o
clique de um botão de mouse. Idéias, projetos, transferências bancárias e pedidos são, por
exemplo, executados em segundos, em vez de demorarem dias ou semanas.
Essas modificações significaram um impacto radical nas operações das empresas. Empresas que eram locais
ampliam seu raio de ação, tornando-se regionais, nacionais ou até globais. A evolução tecnológica,
principalmente na área de TI e de automação de processos, e a otimização dos custos de transportes
logísticos, contribuem para a globalização do crescimento econômico e do comércio mundial. Esta explosão
de globalização significa que o mundo vive uma época empolgante e desafiadora, com novos empregos e
novas oportunidades para profissionais de Administração da Produção e Operações.
EMENTA
Conceitos e evolução da Administração da Produção e Operações. Medidas de Produtividade. Planejamento
da Capacidade. Localização da Empresa. Projeto de Processos, Produtos e Serviços. Projeto da Rede de
Operações Produtivas. Projeto e Medida do Trabalho. Arranjo Físico de Instalações. Os Sistemas de
Planejamento e Controle de Produção.
OBJETIVO GERAL
O aluno deverá ter uma visão geral, integrada e estratégica da função produção, das responsabilidades que
são atribuídas aos gerentes de produção e das diversas ferramentas disponíveis para o desempenho desta
função.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Conhecer os sistemas de organização da empresa industrial ou de serviços, desde a etapa de
dimensionamento da sua capacidade de produção até o estabelecimento do projeto de trabalho;
- Conhecer os fundamentos do cálculo da produtividade empresarial;
- Conhecer os processos do projeto de produtos e serviços, bem como o projeto da rede de operações
produtivas;
- Saber os conceitos e a metodologia para operacionalizar e avaliar o processo produtivo, buscando a sua
racionalização com as modernas técnicas de planejamento e controle da produção;
- Saber aplicar e exercitar um conjunto específico de técnicas que auxiliem o tomador de decisão a
reconhecer as particularidades do seu problema e estruturá-lo.
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CONTEÚDOS

UNIDADE I - Introdução a Administração da Produção e Operações
1.1 Conceito da APO
1.2 O Estudo da APO
1.3 Marcos Históricos na APO
1.4 Fatores que afetam a APO
1.5 Objetivos da APO

UNIDADE II - Produtividade
2.1 Definição de produção e produtividade
2.2 Administração da Produtividade
2.3 Medida da Produtividade
2.4 Meios para aumentar a produtividade
2.5 Projeto e Medida do Trabalho

UNIDADE III - Planejamento da Capacidade
3.1 Aspectos gerais
3.2 Planejamento de Capacidade
3.3 Medida da Capacidade
3.4 Expansão da capacidade
3.5 Avaliação econômica de alternativas de capacidade
3.6 Abordagem Sistemática para Decisões de Capacidade

UNIDADE IV - Localização da Empresa
4.1 Importância das Decisões sobre localização
4.2 Fatores que influenciam no processo de localização
4.3 Avaliação de alternativas de localização
4.4 Perspectiva da rede de operações

UNIDADE V - Layout das Instalações
5.1 Objetivos dos Layouts das Instalações
5.2 Manuseio de Materiais
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5.3 Tipos de Projetos de Processos
5.4 Decisão sobre Alternativas de Processamento

UNIDADE VI - Projeto de Processos, Produtos e Serviços
6.1 Projeto em Gestão da Produção
6.2 Vantagem competitiva do bom projeto
6.3 Projeto de Processos, Produtos e Serviços
6.4 Etapas do Projeto

UNIDADE VII - Sistemas de Planejamento e Controle da Produção
7.1 Introdução aos Sistemas de Planejamento e Controle da Produção
7.2 Administração de Estoques
7.3 Sistemas de Produção
7.4 Produção Enxuta
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Aulas expositivas, estudos de casos, exercícios práticos, trabalhos individuais e/ou em grupo.
RECURSOS
Sala de aula equipada com quadro branco e material de consumo para escrever (caneta, apagador),
multimídia para o uso de data show e/ou projeção de filmes e documentários, acervo bibliográfico no
ambiente virtual e uso de recursos de informática.
É recomendável a utilização do software da IBM COGNOS Insight versão 10.2 nas atividades práticas
propostas em laboratório.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
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 e/ou
outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades da
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.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização.
A AV2 contemplará todo o conteúdo da disciplina. As provas de AV2 serão geradas pelo Banco de Questões da
Estácio.
A AV3 contemplará todo o conteúdo da disciplina. As provas de AV3 serão geradas pelo Banco de Questões da
Estácio.
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Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2.

Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.

3.

Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão da produção: uma abordagem introdutória.. 3. ed.. São Paulo: Manoele,
2014.
CORREA, Henrique Luiz; CORREA, Carlos Alberto. Administração de produção e de operações: Capítulos: 1introdução e evolução histórica da gestão de produção e operações; 15-planejamento mestre (agregado) de
produção e operações (PMP); 16-gestão de estoques na rede de operações.. 2. ed.. São Paulo: Atlas, 2013.
DIAS, Alexandre Aparecido. Administração da produção e operações.. Rio de Janeiro: SESES (Livro Próprio
Estácio)., 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CORRÊA, Henrique Luiz; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e operações: manufatura e serviços:
uma abordagem estratégica.. São Paulo: Atlas, 2012.
KRAJEWSKI, Lee J.; RITZMAN, Larry P.; MALHOTRA, Manoj K. Administração de produção e operações.. 8. ed..
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010-2012.
MARTINS, Petrônio Garcia; LAUGENI, Fernando P. Administração da produção.. 2. ed. rev. e atual.. São Paulo:
Saraiva, 2010.
MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da produção e operações.. 2. ed. rev. ampl.. Cengage Learning:
2012
SUZANO, Márcio Alves. Administração da produção e operações com ênfase em logística.. Rio de Janeiro:
Interciência, 2013.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
Utilização do software da IBM COGNOS Insight versão 10.2.
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Disciplina: GST0070 - ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
PERFIL DO DOCENTE
O docente, preferencialmente, deve ter se graduado em Administração (ou áreas afins) e possuir PósGraduação Lato Sensu (especialização), embora, seja desejável a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou
Doutorado) na área do curso ou áreas afins. Possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de
comunicação em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas
necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (SGC, SAVA, BdQ e SIA). Importante
também o conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso e processos de avaliação do Ministério da Educação
- MEC.
É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por competências (conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações intrínsecas à área de Gestão.
CONTEXTUALIZAÇÃO
Em tempo de necessidade de tomada de decisão rápida e acertada, diminuição dos espaços para erros,
necessidade de correção de rota dos negócios, devido à mudança do perfil do consumidor, novos produtos
com novas tecnologias etc, os sistemas de informação assumem papel estratégico nas organizações. Eles
passam a se constituir como recursos indispensáveis no registro dos dados das organizações, no tratamento
desses dados, transformando-os em informação para apoio à gestão e na consolidação de tais informações,
gerando conhecimento para a inovação e para antecipação frente à mudança do ambiente de negócio.
O desafio apresentado às organizações pela realidade atual está no ganho da produtividade empresarial
através de uma administração voltada à melhoria do desempenho com a aplicação das inovadoras tecnologias
da informação (TI). A preocupação com a redução de custos torna-se insuficiente, e faz parceria com a busca
da eficiência dos recursos humanos e a racionalização e simplificação de processos (TACHIZAWA e ANDRADE,
2003).
No desdobramento da necessidade de aplicação das tecnologias de informação está o aumento progressivo
da complexidade da tecnologia, o descompasso da preparação dos técnicos em gerenciá-la, e a dificuldade de
absorção dos usuários do potencial das ferramentas em mãos. O crescimento da complexidade da tecnologia
é inevitável, contudo os problemas de baixa qualificação profissional e inclusão digital podem ser abordados.
Para aprender a gerir, conceber, desenvolver, testar, avaliar a qualidade, avaliar a segurança, enfim, para
atuar com Sistemas de Informação, o profissional da área de Gestão em particular o administrador de
empresas deve conhecer os sistemas de informação que podem servir como ferramentas de suporte a
tomada de decisão.
A disciplina Administração de Sistemas de Informação visa apresentar aos administradores os conceitos
básicos, o papel e a importância dos Sistemas de Informação nas empresas contemporâneas. Para esses
tópicos, preparou-se o caminho da aprendizagem por meio de um conjunto de aulas que priorizarão a
didática focada na motivação, nas práticas lúdicas, nos exercícios de fixação e no material impresso de apoio
ao conteúdo de sala de aula. Tais cuidados foram tomados para que todos os alunos tenham condições de
superar suas dificuldades e concluir com sucesso essa disciplina.
EMENTA
Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação. Classificação e tipos de Sistemas de Informação.
Sistemas de Gestão Empresarial. Sistemas de Comércio Eletrônico. Aplicações de Sistemas de Apoio às
Decisões. Planejamento Estratégico de TI.
OBJETIVO GERAL
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· Compreender a aplicabilidade dos conceitos de Sistemas de Informação às situações reais das
organizações;
· Entender os beneficios de um Sistemas de Informação, no que se refere à agilidade e atualidade na
tomada de decisão, na solução de problemas, na melhoria dos produtos, serviços e processos organizacionais;
·

Compreender a importância dos Sistemas de Informação nas organizações.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

·

Entender a estrutura, a organização e as funções básicas dos Sistemas de Informação;

· Compreender os fundamentais dos Sistemas de Informação e o seu inter-relacionamento com a
tecnologia de informação;
·

Identificar os diferentes tipos de Sistemas de Informação e sua classificação;

·

Conhecer os componentes de Sistemas de Informaçãovoltados para apoiar o e-business e o e-commerce;

·

Identificar os principais desafios e dificuldades na implantação de soluções de Sistemas de Informação;

· Reconhecer e relacionar as vantagens e benefícios da utilização dos Sistemas de Informação nas
organizações;
· Conhecer os conceitos de Governaça de Tecnologia da Informação e os Frameworks aplicados a
Tecnologia da Informação;
· Compreender como o aprendizado dos conceitos de Sistemas de Informação pode contribuir para a
empregabilidade e para o auxilio na tomada de decisão a nível estratégico das organizações.
CONTEÚDOS
Unidade I - Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação
1.1. Dados, informações e conhecimento
1.2. Transação
1.3. Sistemas de Informação
1.4. Tecnologia da Informação
1.5. A importância e a contribuição dos Sistemas de Informação na gestão organizacional
1.6. Componentes dos Sistemas de Informação
1.7. Atividades dos Sistemas de Informação
Unidade II - Classificação e tipos de Sistemas de Informação
2.1 Sistemas de Apoio às Operações ou Sistemas de Processamento de Transações
2.2 Sistemas de Informação Gerencial
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2.3 Sistemas de apoio às decisões (SAD)
2.4 Sistemas Colaborativos e Sistemas de Automação de Escritório - SAE
2.5 Outras classificações dos Sistemas de Informação
Unidade III - Sistemas de Gestão Empresarial
3.1 e-business ? Negócios eletrônicos
3.2 ERP - Enterprise Resource Planning (Planejamento de Recursos Empresariais)
3.3 CRM - Customer Relationship Management
3.4 SCM - Supply Chain Management
Unidade IV - Sistemas de Comércio Eletrônico
4.1 Tecnologias do Comércio Eletrônico
4.2 Categorias do Comércio Eletrônico
4.3 Processos essenciais
4.4 Aplicações do Comércio Eletrônico
4.5 A Empresa B2B e B2C
4.6 Requisitos de uma loja virtual
4.7 Mercados de Comércio Eletrônico (Marketplaces) e integração de canais
4.8 Mobile-commerce e o Comercio eletrônico nas redes sociais
Unidade V - Aplicações de Sistemas de Apoio às Decisões
5.1 Apoio às decisões de e-business
5.2 E-business e o apoio às decisões
5.3 Modelos e softwares de Sistemas de Apoio a Decisão - SAD
5.4 Business Intelligence
5.5 Dataware house
5.6 Data Mining para apoio à decisão
5.7 EIS - Executive information System
5.8 Portais corporativos e apoio às decisões
Unidade VI - Planejamento Estratégico de TI
6.1 Governança de tecnologia da Informação
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6.2 Planejamento e Controle da TI
6.3 O Papel Estratégico da TI para os Negócios
6.4 O papel Estratégico da TI;
6.5 Estratégias de TI internas e Terceirizadas;
6.6 Vantagens Competitivas por meio da TI;
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Aulas Expositivas
Apresentação de conceitos teóricos e práticos relacionados aos assuntos pertinentes à unidade em sala de
aula.
Sugestão de como desenvolver:
Iniciar a aula relembrando quais conceitos foram desenvolvidos nas aulas anteriores.
Apresentar o que será tratado durante a aula.
Desenvolver o conteúdo, procurando relacionar com conceitos já apresentados e com exemplos práticos.
Aplicar exercícios de fixação do aprendizado.
Resolução de Exercícios
Apresentação de listas de exercícios relacionados aos conceitos apresentados em sala de aula, permitindo que
os alunos desenvolvam o que foi aprendido.
Sugestão de como desenvolver:
Apresentar aos alunos listas de exercícios relacionadas às diferentes unidades apresentadas.
Permitir que os alunos desenvolvam uma parte dos exercícios em sala de aula para que possam esclarecer
dúvidas.
Incentivar os alunos a desenvolverem parte dos exercícios em casa como fixação do que foi aprendido.
Estudo de Caso
Apresentação de estudos de casos, fictícios ou reais, para que os alunos possam se aproximar e vivenciarem
as primeiras práticas correlatas aos Sistemas de Informação. Tais estudos de caso também podem ser
propostos no formato de trabalho extraclasse ou atividade complementar.
RECURSOS
Material didático customizado da instituição para a disciplina; quadro branco; flip chart; computador
desktop/notebook; projetor de imagem; aparelhos de TV, DVD, CD e tablet; conexão de internet livre (banda
larga), Wi-fi e Biblioteca Virtual.
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PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
O processo de avaliação oficial será composto de três etapas: Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação
3 (AV3), sendo AV2 e AV3 unificadas, a partir de um banco de questões propostas pelos professores da
Estácio de Sá de todo o Brasil.
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 teóricas e/ou práticas, contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
As disciplinas oferecidas na modalidade Educação a Distancia (EAD) seguirão o mesmo critério de avaliação
das disciplinas presenciais.
Para a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ou trabalhos de mesma natureza, será atribuído
grau único para a disciplina que, para aprovação do aluno, deverá ser igual ou maior do que 6,0.
Mais detalhes: Portaria D.E. Nº 02, de 18 de novembro de 2009

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BELMIRO, João N. Sistemas de Informação. Brasil: Pearson, 2012.
GANZERT, Christian. Gestão da comunicação e da informação. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
Souza, Helcimara. Administração de sistemas de informação. Rio de Janeiro: SESES, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BIO, Sérgio Rodrigues. Sistemas de Informação: Um Enfoque Gerencial. 2. Brasil: Atlas, 2008.
PINOCHET, Luis. Tecnologia da Informação e Comunicação. Brasil: Elsevier, 2014.
PRADO, Edmir; ORNELLAS, Regina; ARAÚJO, Luciano. Fundamentos de Sistemas de Informação. Brasil:
Elsevier, 2014.
RAINER JR, R. Kelly; CEGIELSKI, Casey. Introdução a Sistemas de Informação. BRASIL: Elsevier, 2015.
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STAIR, Ralph M, REYNOLDS, George W. Princípios de Sistemas de Informação: uma abordagem gerencial.. 6.
Brasil: Cengage Learning, 2008.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST1227 - ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA
PERFIL DO DOCENTE
O docente, preferencialmente, deve ter se graduado em Ciências Contábeis, Administração, Economia (ou
áreas afins) e possuir Pós-Graduação Lato Sensu (especialização), embora, seja desejável a Pós-Graduação
Stricto Sensu (Mestrado e/ou Doutorado) na área do curso ou áreas afins. Possuir conhecimentos teóricos e
práticos, habilidades de comunicação em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para
utilizar ferramentas necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (SGC, SAVA, BdQ
e SIA).
Importante também o conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso e processos de avaliação do Ministério
da Educação - MEC. É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por
competências (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações
intrínsecas à área de Gestão.

CONTEXTUALIZAÇÃO
O planejamento é condição básica para o sucesso de qualquer organização neste mercado pós-moderno e
globalizado. Esse planejamento deverá ser feito nas diversas etapas da cadeia de fornecimento de um
produto ou serviço, isto é, desde a pesquisa de mercado, o projeto, o fornecedor até a loja que fornece este
item ao consumidor ou cliente.
O crescimento das atividades, a diversificação dos negócios, a dispersão geográfica, a sofisticação das finanças
e da produção exigiram, ao longo dos tempos, informações úteis que possam auxiliar os administradores no
processo de tomada de decisão.
Nesse contexto, a Contabilidade tornou-se, então, o grande instrumento que auxilia a administração a tomar
decisões. Na verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os monetariamente, registrando-os
em forma de relatórios ou de comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de decisões.
A Contabilidade é a linguagem dos negócios. Mede os resultados das empresas, avalia o desempenho dos
negócios, dando diretrizes para a maximização dos processos de planejamento, controle e tomada de decisão.
E é neste contexto que a análise econômica e financeira se aperfeiçoa, pois é através da análise dos
indicadores econômicos e financeiros que se consegue compreender e interpretar a linguagem dos negócios
materializados nas demonstrações contábeis. Fornecendo, com isso, informações úteis aos administradores
para que estes possam com maestria maximizar os processos de planejamento, controle e tomada de
decisão.

EMENTA
A empresa e sua estrutura de informações. Análise tradicional das demonstrações contábeis. Conhecimento
das origens de recursos e avaliação de endividamento. Conhecimento das aplicações de recursos e
rentabilidade. Conhecimento da necessidade de capital de giro e de indicadores gerais, de liquidez,
endividamento e rentabilidade. Abordagem do conteúdo: Vivenciar o mecanismo de análise das
Demonstrações Contábeis extraindo do seu conteúdo informações por meio de índices e valores
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representativos para auxiliar o gestor na avaliação do desempenho econômico-financeiro do negócio. Análise
avançada das demonstrações contábeis. Conclusão e elaboração do relatório.
OBJETIVO GERAL
No final do curso o aluno deverá ser capaz de:
Executar corretamente as técnicas de análise das demonstrações contábeis, relacionando os diversos
indicadores de natureza econômica e financeira;
Compreender as políticas, estratégias e o planejamento a curto prazo das organizações.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Capacitar o aluno a:
Compreender a finalidade dos diversos indicadores econômicos e financeiros;
Aferir a performance econômica e financeira das organizações;
Relacionar os indicadores calculados internamente com os obtidos no ambiente econômico que estão
inseridas;
Emitir parecer acerca da situação econômica e financeira das organizações.

CONTEÚDOS
Unidade I. A empresa e sua estrutura de informações
1.1.

Função empresa;

1.2.

Sistema de informações gerenciais;

1.3.

Sistema de informações contábeis;

1.4.

Objetivo e usuários da análise das demonstrações contábeis;

1.5.

Principais demonstrações contábeis;

1.6.

Limitações das demonstrações contábeis;

1.7.

Padronização das demonstrações contábeis;

1.8.

Índices-padrão.

Unidade II. Análise tradicional das demonstrações contábeis
2.1.

Análise vertical e horizontal;
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2.2.

Análise de estrutura de capital;

2.3.

Análise de liquidez;

2.4.

Análise da lucratividade;

2.5.

Índices de rotação;

2.6.

Conclusão e elaboração do relatório.

Unidade III. Análise avançada das demonstrações contábeis
3.1

Análise do capital de giro - Modelo Fleutiet;

3.1.1

Conceito de necessidade de capital de giro ( NCG) ;

3.1.2

Determinação da NCG;

3.1.3

Fontes de Financiamento da NCG

3.1.4

Causas das modificações da NCG

3.1.5

Análise da NCG

3.3

Alavancagem financeira e total;

3.3.1 Alavancagem pela estrutura gastos fixos;
3.3.2 Avavancagem pela estrutura de capitais;
3.4

EVA ( Economic Value Added);

3.5

EBITDA;

3.6

NOPAT e Conclusão e elaboração do relatório.
PROCEDIMENTOS DE ENSINO

As aulas são conduzidas de maneira a levar o aluno a atingir os objetivos definidos para a disciplina. Para isso,
são utilizadas diversas técnicas de ensino-aprendizagem que se alternam em função do assunto tratado na
aula. O professor deve ser visto como um orientador dos alunos e não como um expositor permanente da
matéria, pois a transmissão pura e simples dos seus conteúdos traz resultados bem menores ao aprendizado
do que a discussão destes. Portanto, é solicitado trabalho de pesquisa realizado fora da sala de aula, discussão
em grupos e a utilização dos recursos do datashow, programas de análise de análise das demonstrações e da
Internet em sala.
Deverão assim ser utilizados aulas expositivas, trabalhos práticos acerca da performance econômico/contábil
e financeira.

RECURSOS
Datashow, slides, aulas expositivas, vídeos, internet, demonstrações financeiras de empresas, software de
análise das demosntrações financeiras, pincel e quadro branco, calculadora HP12C.
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PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
Avaliação
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 teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
As disciplinas oferecidas na modalidade Educação a Distancia (EAD) seguirão o mesmo critério de avaliação
das disciplinas presenciais.
Para a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ou trabalhos de mesma natureza, será atribuído
grau único para a disciplina que, para aprovação do aluno, deverá ser igual ou maior do que 6,0.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DINIZ, Natália. Análise das demonstrações financeiras. Rio de Janeiro: SESES, 2015.
SAPORITO, Antonio. Análise e estrutura das demonstrações contábeis. 1. Brasil: Editora Intersaberes, 2015.
SILVA, José Pereira da. Análise financeira das empresas. 12. São Paulo: Atlas, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
CARDOSO, Ruy Lopes. Orçamento empresarial: aprender fazendo. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2014.
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CAMLOFFSKI, Rodrigo. Análise de investimentos e viabilidade financeira das empresas. 1ª ed. São Paulo: Atlas,
2014.
SOUZA, Acilon Batista de. Currso de administração financeira e orçamento: princípios e aplicações. 1ª ed. São
Paulo: Atlas, 2014.
SOUZA, Alceu.; CLEMENTE, Ademir. Decisões financeiras e análise de investimentos: fundamentos, técnicas e
aplicações. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST1079 - ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
PERFIL DO DOCENTE
Titulação: O docente, necessariamente, deve possuir graduação em Administração, Matemática, Estatística
ou Engenharia e Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado), embora, seja preferível a Pós-Graduação Stricto
Sensu (Doutorado) na área da disciplina ou áreas afins.
Perfil Docente: O profissional deverá possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de comunicação
em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas necessárias à
promoção do ensino (SGC, webaula, BdQ e SIA).
É desejável que o docente tenha domínio das ferramentas gráficas e de Análise de Dados do Microsoft Excel e,
se possível, de algum software livre, por exemplo, software R.
CONTEXTUALIZAÇÃO
Estatística é uma palavra de origem latina, que significou durante muto tempo ciência dos negócios do Estado.
Ela pode ser vista como uma Matemática Aplicada, uma disciplina da área das ciências exatas que tem
aplicação em praticamente todas as áreas de estudo. Esse fato serve para desmistificar o temor vivido pelos
alunos com elação ao ensino da matemática. em si. As dificuldades enfrentadas e a falta de conexão com a
prática são talvez os fatores que mais contribuem para que este temor ocorra.
Historicamente, as ideias e métodos estatísticos estavam associados a assuntos do Estado, com finalidades
tributárias e militares. No século XXI, decisões econômicas, financeiras e empresariais tornaram-se bastante
quantitativas, fazendo com que o conhecimento da ciência Estatística seja indispensável para qualquer
profissional que necessite analisar informações, de maneira fundamentada, que auxiliem em suas tomadas de
decisões.
Com o avanço da tecnologia, grande quantidade de dados pode ser analisado rapidamente por meio de um
computador pessoal e softwares estatísticos. Apesar das planilhas de cálculos e dos softwares tornarem
possíveis análises mais complexas, eles possibilitam uma automação que pode levar uma pessoa sem preparo
a utilizar técnicas inadequadas para resolver um problema.
Neste contexto, a disciplina Estatística busca auxiliar o desenvolvimento de habilidades, como: planejamento,
senso crítico e análise, de forma que o discente se torne apto a usar técnicas estatísticas apropriadas para
análise de dados, nas mais diversas áreas, e, principalmente, saiba interpretar as informações obtidas.
EMENTA
Tipos de Dados, Arredondamentos, Medidas Estatísticas, Preparação de Dados para Análises Estatísticas
Gráficos, Séries Estatísticas, Técnicas de Amostragem, Intervalo de Confiança, Distribuição Normal de
Probabilidade, Probabilidade, Variáveis Aleatórias Discretas, Noções de Testes de Hipóteses e Correlação e
Regressão Linear Simples.
OBJETIVO GERAL
Apresentar os elementos da Estatística descritiva e da teoria elementar da probabilidade, que servirão de
base para o estudo da Estatística indutiva, com o objetivo de tornar o acadêmico apto a tomar decisões
empresariais com o uso do ferramental estatístico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
A disciplina Estatística possui os seguintes objetivos específicos:
•

Aprender a coletar dados através de amostragem;
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•
•
•
•
•
•

Organizar e apresentar dados estatísticos através de séries e gráficos;
Distribuir as frequências;
Calcular e interpretar medidas estatísticas;
Analisar os resultados para o processo de tomada decisões;
Interpretar os testes de hipóteses e suas probabilidades de significância; e
Correlação e Regressão Linear Simples
CONTEÚDOS

UNIDADE 1 - Conceitos Básicos
1.1 - Origem da Estatística
1.2 - A importância do uso da Estatística como ferramenta de gestão
1.3 - Definição de Estatística
1.4 - Conceito básicos de Estatística
UNIDADE 2 - Coleta de Dados
2.1 - Técnicas de amostragem
2.2 - Técnicas de amostragem probabilística ou aleatória
2.2.1 - Amostragem aleatória simples
2.2.2 - Amostragem estratificada
2.2.3 - Amostragem sistemática
2.2.4 - Amostragem por conglomerado
2.3 - Técnicas de amostragem não probabilística ou não aleatória
2.3.1 - Amostragem por conveniência
2.3.2 - Amostragem por cotas
UNIDADE 3 - Medidas de Tendência Central e Separatrizes
3.1 - Medidas de tendência central
3.1.1 - Média aritmética
3.1.2 - Moda
3.1.3 - Mediana
3.2 - Separatrizes
3.2.1 - Quartis
3.2.2 - Decis
3.2.3 - Percentis
3.3 - Medidas de Assimetria e Curtose
UNIDADE 4 - Gráficos
4.1 - Gráfico de linhas
4.2 - Gráfico de barras
4.3 - Gráfico de setores
4.4 - Histograma
4.5 - Polígono de Frequências
4.6 - Diagrama de Pareto
4.7 - Diagrama de dispersão
UNIDADE 5 - Medidas de Dispersão
5.1 - Amplitude
5.2 - Variância
5.3 - Desvio padrão
5.4 - Regra prática para interpretação do desvio padrão
5.5 - Propriedades do desvio padrão
5.6 - Coeficiente de variação
UNIDADE 6 - Distribuição Normal
6.1 - Características da Distribuição Normal
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3.2 - Distribuição Normal reduzida
6.3 - Uso da tabela da Distribuição Normal reduzida
UNIDADE 7 - Probabilidade
7.1 - Conceitos básicos
7.2 - Definição clássica de probabilidade
7.3 - Frequência relativa como estimativa de probabilidade
7.4 - Regras básicas da probabilidade
7.5 - Probabilidade condicional
7.6 - Independência de eventos
7.7 - Teorema da soma
7.8 - Teorema do Produto
7.9 - Teorema de Bayes
UNIDADE 8 - Variáveis Aleatórias Discretas
8.1 - Variável aleatória
8.2 - Modelo Binomial
8.3 - Modelo de Poisson
8.4 - Distribuição de Poisson como aproximação da Distribuição Binomial
UNIDADE 9 - Teste de Hipóteses
9.1 - Fundamentos do teste de hipóteses
9.2 - Comparação de duas médias
9.2.1 - Amostras Independentes com Variâncias desconhecidas e diferentes
9.2.2 - Amostras Independentes com Variâncias desconhecidas e iguais
9.2.3 - Amostras Independentes com Variâncias conhecidas
9.2.4 - Amostras Dependentes
UNIDADE 10 - Correlação e Regressão Linear Simples
10.1 - Diagrama de dispersão
10.2 - Coeficiente de correlação linear
10.3 - Teste de hipótese para correlação
10.4 - Regressão linear simples
10.5 - A parábola dos mínimos quadrados
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Aulas expositivas. Resolução de exercícios constantes nos Planos de Aula da disciplina. Estudo dirigido com os
livros didáticos da disciplina ou livros que constam da bibliografia básica e complementar.
O material customizado da disciplina Estatística foi elaborado, especialmente, com a intenção justamente
evidenciar a aplicação da estatística e do raciocínio em problemas práticos, resgatando conceitos teóricos e
aplicando-os em áreas diversas da área de gestão.
É importante que sejam seguidas as seguintes recomendações:
- Selecionar e apresentar aplicações existentes na literatura.
- Procurar contextualizar as questões relacionadas ao assunto em voga, com fatos atuais e recentes
publicados ou divulgados na mídia..
- Recomendar aos alunos a leitura prévia dos temas a serem abordados na aula seguinte que consta no Plano
de Aula. Esse hábito deve ser cultivado durante todas as aulas.
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- Aconselhar aos alunos que resolvam novamente os problemas propostos e/ou resolvidos em sala de aula,
pois essa atividade ajuda a sedimentar o conhecimento e a esclarecer dúvidas quanto à aplicação das
técnicas.
RECURSOS
Utilizar o material didático customizado da instituição para a disciplina, quadro branco, data show e
retroprojetor. É recomendado o uso do laboratório de informática, com o intuito de se utilizar as ferramentas
do Microsoft Excel na resolução de problemas envolvendo os conteúdos abordados ao longo das unidades do
material didático. Pode-se fazer uso de indicações de sites confiáveis de conteúdo estatístico.
A leitura do material didático da disciplina e acesso a Biblioteca Virtual da Estácio são recomendados.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
A AV1 será uma prova escrita, sem consulta, com questões objetivas e discursivas, que valerá no mínimo 8,0
(oito) e no máximo 10,0 (dez) pontos. Os até dois pontos serão atribuídos aos trabalhos postados na webaula.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização.
As AV2 e AV3 serão realizadas por provas escritas, sem consulta, valendo até 10,0 (dez) pontos, contendo
questões objetivas e discursivas, sendo, ao menos uma das questões, um dos casos resolvidos ao longo do
período. As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá 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). Nenhuma das notas nas três avaliações poderá ser
inferior a 4. A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FERREIRA, Valeria Aparecida Martins. Análise Estatística. Rio de Janeiro: Estácio, 2015.
FERREIRA, Valeria Aparecida Martins. Estatística Básica. Rio de Janeiro: Estácio, 2015.
SOARES, Elisângela. Fundamentos da estatística.. Rio de Janeiro: SESES, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANDERSON, David R.; SWEENEY, Dennis J.; WILLIAMS, Thomas A. Estatística aplicada à administração e
economia.. 3. ed.. São Paulo: Cengage Learning., 2013.
BRUNI, Adriano Leal. Estatística aplicada à gestão empresarial.. 4. ed.. São paulo: Atlas, 2013.
BUSSAB, Wilton de Oliveira; MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística básica: métodos quantitativos.. 8. ed.. São
Paulo: Atual, 2013.
DOWNING, Douglas; CLARK, Jeffrey. Estatística aplicada.. 3. ed.. São Paulo: Saraiva, 2013.
FERREIRA, Valéria Aparecida. Probabilidade e estatística.. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá,
2015.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO
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OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST1228 - PRÁTICAS EMPRESARIAIS INFORMATIZADAS
PERFIL DO DOCENTE
O docente, preferencialmente, deve ter se graduado em Administração (ou áreas afins) e possuir PósGraduação Lato Sensu (especialização), embora, seja desejável a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou
Doutorado) na área do curso ou áreas afins. Possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de
comunicação em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas
necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (SGC, SAVA, BdQ e SIA). Importante
também o conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso e processos de avaliação do Ministério da Educação
- MEC.
É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por competências (conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações intrínsecas à área de Gestão.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A disciplina Práticas Empresariais Informatizadas, envolve uma ampla disseminação dos conceitos de
gerenciamento de projeto e gestão de processos, consequentemente das suas ferramentas, que são os pilares
e base para o desenvolvimento na gestão empresarial. As ferramentas gerenciais têm característica
operacional e fazem parte do apoio para o desdobramento das estratégias adotadas pelas empresas. Os
conceitos organizacionais, são suportadas por melhores práticas e conceitos de planejamento e controle,
gerenciamento de projetos, técnicas de aprimoramento contínuo de processos empresariais.
EMENTA
Conceitos básicos de gerenciamento de projetos e processos; Introdução do Ms Project©; Elaboração de um
projeto básico com o Ms Project©; criando recurso para projetos; determinando custos em projetos; Criação
de linha de base; e monitoramento da execução do projeto; Introdução ao conceito de Gestão de Processos e
acompanhamento de fluxo de processo; e Introdução as aplicações práticas da ferramenta de gestão de
processos Microsoft VISIO.
OBJETIVO GERAL
Aplicar os conceitos básicos da Administração, das funções administrativas, demonstrar através das Práticas
Empresariais Informatizadas as boas práticas para planejar, especificar, implantar e acompanhar o
desenvolvimento de qualquer tipo de projeto, processo organizacional de forma efetiva.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Definir os conceitos básicos da ferramenta de apoio a gestão de projetos Ms Project©
Discutir sobre as organizações e seus desafios no cenário de gestão de projetos;
Examinar as funções administrativas: planejar, especificar, controlar, implementar e acompanhar um projeto;
Definir os conceitos básicos da ferramenta de apoio a gestão de processos Ms VISIO©
Discutir sobre a elaboração e criação de fluxos de processos organizacionais;
Narrar as possibilidades de atuação dos profissionais da Área de Gestão de projetos e Gestão de processos.

CONTEÚDOS
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Unidade I ? INTRODUÇÃO DO MS PROJECT®
1.1 Introdução ao conceito de gerenciamento de projetos
1.2 Conceitos básicos do Project Charter (a proposta executiva)
1.3 Conceitos básicos da operação do Ms Project®
1.4 Iniciação de um projeto, Criação de tarefas recorrentes, Criação de EAP (Estrutura Analítica do Projeto) no
Ms Project®
1.5 Elaboração da dependência entre tarefas, visualizando o caminho crítico do projeto, Definição de data
limite e restrições do projeto
Unidade II ? CRIANDO RECURSO PARA PROJETOS
2.1 Utilizando a tabela de recursos do Ms Project®
2.2 Criando recursos para o projeto
2.3 Alocando recursos para o projeto
Unidade III ? DETERMINANDO CUSTOS EM PROJETOS
3.1 Utilizando os custos para gestão no Ms Project®
3.2 Visualizando custos no projeto e nas tarefas
3.3 Utilizando relatórios de custo
3.4 Custos dos recursos
Unidade IV ? CRIANDO LINHA DE BASE DE UM PROJETO
4.1 Utilizando linha de base no Ms Project®
4.2 Visualizando linha de base no gráfico de GANTT
4.3 Salvando linha de base de um projeto
Unidade V ? MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO
5.1 Planejado Vs. execução no Ms Project®
5.2 Visualizando data de início e término reais de um projeto
5.3 Utilizando relatórios para acompanhar o projeto.
Unidade VI ? INTRODUÇÃO DO MS VISIO®
6.1 Introdução ao conceito de gerenciamento de processos
6.2 Conceitos básicos de uma proposta de Fluxograma e Fluxo de processo
6.3 Conceitos básicos da operação do Ms VISIO®
6.4 Iniciação de um fluxo processo, Criação de fluxos, Criação de mapa de processo no Ms VISIO®
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6.5 Definição de restrições do processo empresarial

PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Aulas práticas, em laboratório de gestão, com a utilização do softwares MS Project e MS VISIO.
Sala de aula equipada com quadro branco e material de consumo para escrever (caneta, apagador),
multimídia para o uso de data show e/ou projeção de filmes e documentários, acervo bibliográfico no
ambiente virtual.
RECURSOS
Laboratório de informática equipado com quadro branco e material de consumo para escrever (caneta,
apagador), multimídia para o uso de data show e/ou projeção de filmes e documentários, acervo bibliográfico
no ambiente virtual e uso de recursos de informática. Laboratório de Gestão, equipado com computadores
para as atividades práticas e acesso à internet, além dos softwares Excel, MS Project e MS VISIO.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será composto por etapas de Avaliação descritas nos Planos de Aula e o docente
poderá implementar atividades adicionais para composição da nota de avaliação final.
As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e realização de projetos e/ou
outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidade da
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.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DIAS,Paulo; Roberto P. Microsoft Project 2016. 1. ed. São Paulo: Senac, Senac.
OLIVEIRA, Guilherme Bueno de. Microsoft Project 2010 - Gestão de Projetos. Brasil: Pearson, 2011.
Scott A. Helmers. Microsoft Visio 2010 Step by Step. 2011. Sao Paulo: PEARSON TECHNOLOGY GROUP
Scucuglia,Rafael / Pavani Jr.,Orlando. Mapeamento e Gestão de Processos - Bpm. 2011. Sao Paulo: M. Books
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BERNARDES,Maurício Moreira e Silva. Microsoft Project Professional 2016 - Gestão e Desenvolvimento de
Projetos.. 1. ed.. São Paulo: Ed. Érica & Saraiva
HENRIQUE Trentim, Mario. Manual do Ms-project 2010 e Melhores Práticas do Pmi®. 1. ed.. São Paulo: Ed
Atlas
JOHNSON,Timothy; CHATFIELD Carl. Passo a Passo - Microsoft Project 2010. 1. ed.. São Paulo: Ed. Bookman
REIS, Messias. MS Project 2016: porque planejar e controlar é preciso.. Goiânia: Kelps, 2016.
VARGAS, Ricardo; ROCHA, Allan Christian. Microsoft Project 2016 - Standard, Professional & Pro Para Office
365.. 1. ed.. Rio de Janeiro: Brasport, 2017.

- 188 -

Faculdade Estácio de Santo André
Projeto Pedagógico do Curso de Administração
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Carga Horária

6º PERÍODO
Tipo

DISCIPLINAS

T

P

V

C

TEORIA DOS JOGOS

OBRIGATÓRIA

36

0

0

0

NOVOS NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

GERENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO

OBRIGATÓRIA

36

0

0

44

ANÁLISE DE INVESTIMENTO

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA

OBRIGATÓRIA

72

0

0

0

TOTAL: 05 Disciplinas
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Disciplina: GST0116 - ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA
PERFIL DO DOCENTE
O docente, preferencialmente, deve ter se graduado em Administração (ou áreas afins) e possuir PósGraduação Lato Sensu (especialização), embora, seja desejável a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou
Doutorado) na área do curso ou áreas afins. Possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de
comunicação em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas
necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (SGC, SAVA, BdQ e SIA).
Importante também o conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso e processos de avaliação do Ministério
da Educação - MEC. É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por
competências (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações
intrínsecas à área de Gestão.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A administração estratégica é um conjunto sistemático de decisões envolvendo empreendimentos
que afetam toda a empresa. O estudo da administração estratégica é um desafio para os
administradores, tendo em vista a necessidade de se adaptar a Organização ao ambiente onde ela
está inserida. A aplicação do processo de administração estratégica através de análise dos ambientes,
dos pontos fracos e fortes alinhada à missão e aos objetivos torna-se fundamental para a tomada de
decisões com vistas ao planejamento da empresa como um todo.
EMENTA
Administração Estratégica. As Escolas do Pensamento Estratégico. O Processo de Administração Estratégica:
Análise do Ambiente, Missão e Objetivos, Formulação de Estratégias, Restrições e Critérios de Seleção na
Formulação de Estratégias, Implementação de Estratégias e Controle Estratégico. Responsabilidade Social nos
Negócios. Plano Estratégico.
OBJETIVO GERAL
Identificar e interpretar as mudanças organizacionais compreendendo a necessidade e a
complexidade da administração estratégica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Conhecer os Conceitos Básicos da Administração Estratégica;
- Estudar Cenários e Análise do Ambiente;
- Formular Estratégias Organizacionais, de Negócios e Funcionais;
- Aplicar os Instrumentos da Administração Estratégica;
- Selecionar Critérios de Monitoramento e Revisão Permanente do Processo de Administração
Estratégica;
- Correlacionar Administração Estratégica e a Responsabilidade Social nos Negócios;
- Desenvolver um Plano Estratégico.
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CONTEÚDOS
UNIDADE I - Administração Estratégica.
1.1. O Cenário Competitivo do Século XXI e a Economia Globalizada.
1.2. Conceitos Básicos da Administração Estratégica.
1.3. A Natureza e Evolução da Administração Estratégica.
UNIDADE II - Missão e Objetivos. Análise Ambiental
2.1. Formulação da missão.
2.2. A Natureza dos Objetivos Organizacionais.
2.3. Ambiente Externo.
2.4. Ambiente Interno.
UNIDADE III- Formulação de Estratégias de Negócios.

3. 1 Estratégias Genéricas de ?Porter?:
3. 2 Liderança de Custos.
3. 3 Diferenciação.
3.4. Enfoque.
UNIDADE IV - Formulação de Estratégias Funcionais.
4.1. Estratégias de Marketing.
4.2. Estratégias de Operações.
4.3. Estratégias de Recursos Humanos.
4.4. Estratégias Financeiras.
UNIDADE V - Estratégias de Sustentabilidade e Sócio-Ambientais
5.1. Estratégias de Sustentabilidade
5.2. Esstratégias Sócio-Ambientais
UNIDADE VI - Plano Estratégico.
6.1. Roteiro para a Elaboração do Plano Estratégico
6.2. Projetos e Plano de Ação
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
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Aulas expositivas, discussões de textos, exercícios, análise de conceitos
através de projeções de filmes, estudo de casos, entre outros.
RECURSOS

Sala de aula equipada com quadro branco e material de consumo para
escrever (caneta, apagador), multimídia para o uso de data show e/ou
projeção de filmes e documentários, acervo bibliográfico no ambiente
virtual e uso de recursos de informática.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
O aluno será avaliado, oficialmente, em três etapas: AV1, AV2 e AV3. Sendo AV2 e AV3 unificadas.
A cada uma das provas será atribuído grau de zero a, no mínimo, oito pontos; sendo os pontos
restantes destinados à avaliação de trabalhos acadêmicos, de acordo com as especificidades de cada
Curso.
As AV2 e AV3 serão elaboradas com base em todo o conteúdo programático das disciplinas.
Para aprovação nas disciplinas, o aluno deverá:
1. Obter notas iguais ou superiores a quatro em, pelo menos, duas das três avaliações;
2. Atingir média aritmética igual ou superior a seis, 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);
3. Freqüentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BELMIRO, Luiz Alberto Gravina et all. Administração Estratégica. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
Harvard Business, KIM,W.; MAUBORGNE, Rene. A Estratégia do Oceano Azul - Edição Estendida. Brasil:
Elsevier, 2015.
MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. Safári de estratégia: um roteiro pela selva do
planejamento estratégico.. 2. ed.. Porto Alegre: Bookman,, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BALLESTERO-ALVAREZ, Maria Esmeralda. Estratégia - da visão a ação.. São Paulo: Atlas, 2011.
CERTO, Samuel C.; CESAR, Ana Maria Roux; MARCONDES, Reynaldo Cavalheiro; PETER, J. Paul. Administração
estratégica: planejamento e implantação de estratégias.. 3. ed.. São Paulo: Pearson, 2011.
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COSTA, Eliezer Arantes da. Gestão estratégica fácil.. São Paulo: Saraiva, 2011.
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.. São Paulo: Atlas, 2011.
VALERIANO, Dalton L. Gerenciamento estratégico e administração por projetos.. São Paulo: Makron Books.,
2013.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST1232 - ANÁLISE DE INVESTIMENTO
PERFIL DO DOCENTE
O docente deve possuir graduação em Administração, Ciências Contábeis e Economia, ainda, Pós-Graduação
Lato Sensu (Especialização), embora, seja preferível a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou
Doutorado) na área do curso ou áreas afins.
A disciplina de Análise de Investimentos deverá o professor ter uma notável competência comunicativa, pois,
além do conteúdo a ser ministrado deverá o professor preparar o aluno para os desafios que surgem no
ensino superior, motivando-os a partir de sua experiência técnica e acadêmica. Destarte, o profissional deverá
possuir conhecimentos teóricos e práticos, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas
necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (SGC, Webaula, BDQ e SIA).
O professor deverá, inclusive, a partir de sua experiência sugerir grupos de estudos e utilização das
tecnologias para torná-lo protagonista do seu conhecimento. É importante que o professor domine os
processos de ensino-aprendizagem e a educação por competência e torne o processo dinâmico e relevante.
É recomendável que o docente domine as metodologias inerentes à educação por competências
(conhecimentos, habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações intrínsecas à área da
educação.
CONTEXTUALIZAÇÃO
Atualmente, no mundo globalizado em que vivemos, o planejamento é condição básica para o sucesso de
qualquer organização e a administração financeira adquiriu uma enorme importância, principalmente pela
rapidez da velocidade das informações. O surgimento de novos conceitos, instrumentos e produtos
financeiros que, em virtude do avanço tecnológico se tornaram acessíveis aos gestores e operadores
financeiros dos mercados internacionais, nos fez disporem de um grande capital de conhecimento no campo
das finanças empresariais o que torna aos nossos administradores e intervenientes nos mercados de capitais a
possibilidade de maximizar, ou de racionalizar, as suas formas de atuação.
A Contabilidade em sua linguagem, por meio de seus quadros demonstrativos, é de suma importância. É
através dela que nos permite desenvolver uma análise econômica e financeira e obter informações por
extração de indicadores econômicos e financeiros, compreendendo e interpretando assim, a linguagem dos
negócios materializados nas demonstrações contábeis e com isso maximizando os processos de
planejamento, risco, controle e tomada de decisão.
EMENTA
Introdução à Ciência das Finanças. Ambiente Financeiro. Visão Geral da Administração Financeira. Tomada de
Decisão em Finanças. Compreendendo as Demonstrações Financeiras. Estrutura de Capital: Administração
Financeira a Curto Prazo; Financiamentos a Longo Prazo. Ferramentas de Análise para Investimento: Fluxo de
Caixa; "Payback"; Valor Presente Líquido (NPV); Taxa Interna de Retorno (IRR); Extensões ao Perfil dos
Métodos do NPV e IRR; Índice de Lucratividade (IL). Indicadores e Análise de Desempenho Econômico e
Financeiro: EBITDA - NOPAT- EVA. Gestão do Fluxo de Caixa. Risco e Retorno. Teoria do Portfólio. Modelo de
Precificação de Ativos (CAPM).
OBJETIVO GERAL
O estudo da disciplina de Análise de Investimentos dará ao aluno capacidade de entender o papel do
administrador financeiro e compreender as ferramentas utilizadas para tomada de decisão de investimento,
assim, como as formas de riscos de investimento e financiamento da organização.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Compreender a importância das demonstrações financeiras como estrutura de análise para extração
de informações.
Gerenciar o capital de giro de uma empresa.
Identificar as fontes e os custos de financiamento de capital próprio e de capital de terceiros.
Compreender os tipos de riscos de investimento.
CONTEÚDOS

UNIDADE I - Sínteses da Administração Financeira
1.1 - Introdução às Finanças
1.2 - Visão Geral da Evolução das Finanças das Empresas
1.3 - As Novas Responsabilidades da Administração Financeira
1.4 - A Dinâmica das Decisões Financeiras
1.5 - A Administração Financeira e o Objetivo da Empresa

UNIDADE II - Ambiente Financeiro Brasileiro
2.1 - Intermediações Financeiras
2.2 - Sistema Financeiro Nacional
2.3 - Valores Mobiliários
2.4 - Ativos Financeiros
2.5 - Mercado de Ações
UNIDADE III - Compreendendo as Demonstrações Financeiras
3.1 - Estrutura de Capital
3.2 - Administração Financeira a Curto Prazo
3.2.1- Ciclo Operacional e Ciclo Financeiro (Caixa)
3.2.2- Capital de Giro Líquido
3.3- Financiamentos a Longo Prazo
3.3.1- Custo de Capital e Criação de Valor
3.3.2- Custo de Capital de Terceiros
3.3.3- Custo de Capital Próprio
UNIDADE IV - Ferramentas de Análise para Investimentos
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4.1- Fluxo de Caixa
4.2- Payback
4.3- Valor Presente Líquido (NPV)
4.4- Taxa Interna de Retorno (IRR)
4.5- Extensões ao Perfil dos Métodos do NPV e IRR
4.6- Índice de Lucratividade (IL)
UNIDADE V - Gestão de Valores a Receber, Estoques e Indicadores de Análise de Desempenho Econômico e
Financeiro.
5.1- Gestão de Valores a Receber, Estoques
5.2-Alavancagem
5.3- Gestão do Fluxo de Caixa
5.4- EBITDA
5.5- NOPAT
5.6- EVA
UNIDADE VI - Risco e Retorno
6.1- Conceito e Tipos de Retornos e Riscos
6.2- Teoria do Portfólio
6.3- Medidas de Dispersão
6.3.1- Variância e Desvio Padrão
6.4- Retorno Esperado e Beta de Carteiras
6.5- O Modelo CAPM
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Esse campo se configura como um espaço onde sugestões de procedimentos são feitas com o intuito de
serem utilizadas na disciplina de Análise de Investimentos por entender que se bem trabalhada em conjunto
por professores e aluno pode se configurar como um facilitador para as disciplinas seguintes. Nesse sentido é
importante que usem o SGC para incluir sugestões e socializar as boas práticas que usam e são eficazes.
Os procedimentos de ensino devem ser adotados dentro da melhor adaptação ao conteúdo ministrado
utilizando aulas expositivas dialogadas, exercícios, estudos dirigidos e estudos de casos.
Cabe o método de aula expositiva dialogada, ou seja, a exposição do conteúdo, com a participação ativa dos
alunos, cujo conhecimento deve ser considerado e pode ser tomado como ponto de partida. O professor leva
os alunos a questionarem, interpretarem e discutirem o mercado de trabalho e as mudanças do meio, bem
como as habilidades valorizadas pelo mercado, a partir do reconhecimento e do confronto com a realidade.
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Deve favorecer a análise crítica, resultando na produção de novos conhecimentos. Propõe a superação da
passividade e imobilidade intelectual dos estudantes.
O estudo dirigido que é o ato de estudar sob a orientação e diretividade do professor, visando sanar
dificuldades específicas. Prevê atividades individuais, grupais, podendo ser socializadas:
1.

Leitura individual a partir de um roteiro elaborado pelo professor;

2.

Resolução de questões e situações-problema, a partir do material estudado;

3. No caso de grupos de entendimento, debate sobre o tema estudado, permitindo à socialização dos
conhecimentos, a discussão de soluções, a reflexão e o posicionamento crítico dos estudantes ante a
realidade vida.
O método com a utilização de seminário é um espaço em que as ideias devem germinar ou ser semeadas.
Portanto, espaço onde um grupo discuta ou debata temas ou problemas que são colocados em discussão.
Utilizando uma análise minuciosa e objetiva de uma situação real que necessita ser investigada e é desafiador
para os envolvidos o professor estará colocando em prática o método do estudo de caso desenvolvendo o
senso de criticidade dos alunos.
Cada professor pode e deve ter ações específicas de ministrar as suas disciplinas. O intuito das sugestões é de
que tenhamos unidade no direcionamento dos estudos dos alunos. Devemos, por exemplo, salientar que para
um melhor aproveitamento da disciplina o aluno deverá se preparar antes da próxima aula com a leitura do
Plano de Aula disponibilizado.
RECURSOS
Quadro branco e flip chart; computador desktop/notebook; projetor de imagem; aparelhos de DVD, CD e
tablet; conexão de internet livre (banda larga), artigos científicos (periódicos e revistas) e Bibliotecas da
instituição: física e virtual.
Obs.: Os diversos recursos físicos que deverão ser utilizados nas aulas devem ser objeto de prévias
conferências e testes, sempre antes do início das aula
Para o docente:
Quando em sala de aula: Quadro branco, projetor multimídia, notebook ou computador desktop, calculadora.
Quando em laboratório: Flipchart ou projetor multimídia; computador desktop/notebook com software
contábil e MS Excel; conexão de internet livre (banda larga).
Para o aluno:
Quando em sala de aula: calculadora, livro ou outro material didático de apoio indicado, caderno,
lápis/caneta.
Quando em laboratório: computador desktop/notebook com software contábil e MS Excel; conexão de
internet livre (banda larga).
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
Disciplinas Presenciais
A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de competências, da capacidade de
construir conhecimentos técnicos, tecnológicos e gerenciais, a partir das necessidades observadas na prática
social e profissional. Utilizando-se de critérios claramente explicitados, são avaliados os conhecimentos e o
modo como os alunos fazem uso deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação no processo de
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formação dos alunos, com atividades de apoio, de forma a permitir o suprimento de suas dificuldades. Outro
aspecto relevante é o princípio da autoavaliação como instrumento que favorece o exercício de análise crítica,
de percepção do crescimento do aluno, permitindo a aquisição de uma autonomia intelectual e uma visão real
de sua própria formação.
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 teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina geradas pelo Banco de Questões da Estácio.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
Disciplinas online
É importante, esclarecer como ocorre a avaliação das disciplinas ofertadas online.
Para se estabelecer um diagnóstico acerca da formação do discente, serão observados os trabalhos a serem
desenvolvidos na sala de aula virtual, envolvendo fóruns, atividades, leituras e exercícios sob a orientação dos
tutores a distância, que registram e acompanham as atividades realizadas pelos alunos, individualmente ou
em grupo, a fim de melhor planejar suas ações e promover estratégias de intervenções pedagógicas
diferentes.
O aluno será avaliado, oficialmente, em três etapas, AV1, AV2 e AV3, sendo a cada uma delas atribuído grau
de 0,0 a 10,0 pontos. Os trabalhos acadêmicos e ou participações nos fóruns de discussão, quando previstos
nos planos de ensino, podem valer até 2 pontos na composição das notas de AV1 e AV2, como mencionado
anteriormente. Para aprovação nas disciplinas o aluno deverá atender às condições a seguir:
•

•
•

Atingir média aritmética igual ou superior a 6,0, 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;
Obter notas iguais ou superiores a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações, como requisito
obrigatório para desencadear o cálculo da média;
Para aprovação em qualquer disciplina, além da média final igual ou superior a 6,0 (seis), o aluno
deverá obter frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento).

A frequência dos alunos nas disciplinas online será controlada por intermédio do registro da realização de
atividades especificas para esta finalidade, gerado através do sistema que gerencia a participação do aluno.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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ASSAF NETO, Alexandre. Valuation: métricas de valor & avaliação de empresas. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2017.
FREZATTI, F. Orçamento empresarial: planejamento e controle empresarial. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2015.
HOJI, M. Administração financeira na prática: educação financeira corporativa e gestão financeira pessoal. 5
ed. São Paulo: Atlas, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2014.
CAMLOFFSKI, Rodrigo. Análise de investimentos e viabilidade financeira das empresas. 1 ed. São Paulo:
Atlas, 2014.
CARDOSO, Ruy Lopes. Orçamento empresarial: aprender fazendo.. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2014.
FIGARI, Anelise Krauspenhar Pinto; OLIVEIRA, Renê de. Gestão de riscos financeiros. 1 ed. Rio de Janeiro:
SESES, 2016.
SOUZA, Acilon Batista de. Currso de administração financeira e orçamento: princípios e aplicações. 1 ed. São
Paulo: Atlas, 2014.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST1231 - GERENCIAMENTO ORÇAMENTÁRIO
PERFIL DO DOCENTE
O docente deve possuir graduação em Administração, Economia ou Ciências Contábeis, ainda, Pós-Graduação
Lato Sensu (Especialização), embora, seja preferível a PósGraduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou Doutorado)
em Administração, Economia, Contabilidade ou Controladoria na área do curso ou áreas afins.
Em virtude da disciplina de Gerenciamento Orçamentário ser uma disciplina específica dos cursos de Gestão,
deverá o professor ter uma notável competência comunicativa pois, além do conteúdo a ser ministrado
deverá o professor preparar o aluno para os desafios que surgem no ensino superior, motivando-os a partir
de sua experiência técnica e acadêmica. Destarte, o profissional deverá possuir conhecimentos teóricos e
práticos, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas necessárias ao desenvolvimento
do processo de ensino e aprendizagem (SGC, webaula, BdQ e SIA).
O professor deverá, inclusive, a partir de sua experiência sugerir grupos de estudos e utilização das
tecnologias para torná-lo protagonista do seu conhecimento. É importante que o professor domine os
processos de ensino-aprendizagem e a educação por competência e torne o processo dinâmico, prático e
relevante.
É recomendável que o docente domine as metodologias inerentes à educação por competências
(conhecimentos, habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações intrínsecas à área da
educação.
CONTEXTUALIZAÇÃO
As organizações sustentáveis tendem a conquistar resultados de longo prazo, sem renunciar aos resultados de
curto prazo. Dessa maneira, a utilização dos mecanismos de planejamento e controle é imprescindível para
que as organizações logrem êxito em seus negócios. Ainda para que esta relação seja eficaz são necessários
conhecimentos, ferramentas e tecnologias que contribuam para o desenvolvimento de métodos, sistemas e
processos eficientes fundamentados nas teorias acadêmicas e nas melhores práticas de mercado.
O Gerenciamento Orçamentário desenvolve o trabalho fundamentado na direção definida no planejamento e
na execução da estratégia pela organização, mas, para quantificar a eficiência e a eficácia do que foi planejado
e da estratégia escolhida o Orçamento é uma ferramenta considerada imprescindível. O gerenciamento
organizacional norteado por uma gestão orçamentária bem definida é fator crítico de sucesso para as
organizações.
Por ser uma disciplina que utilizará diversos aspectos relacionados à gestão, já aprendidos em outras
disciplinas, o Gerenciamento Orçamentário proporcionará aos alunos uma visão integradora e
multidisciplinar, possibilitando o amadurecimento acadêmico e se constituindo em um diferencial competitivo
para aluno se colocar no mercado de trabalho.
EMENTA
Visão geral da administração orçamentária. A natureza do processo de planejamento e controle. Orçamentos
Operacionais (Vendas, Produção, Custos de Produção, Despesas, Caixa, Investimentos). Planejamento,
Estratégia, Relação entre Planejamento e Orçamento. Relatórios financeiros projetados.
OBJETIVO GERAL
Contribuir no desenvolvimento das competências gerenciais, analíticas e quantitativas, interrelacionando:
planejamento, estratégia e métricas. Visando através da construção de planos orçamentários -

- 200 -

Faculdade Estácio de Santo André
Projeto Pedagógico do Curso de Administração
fundamentados nas diretrizes empresariais, quantificar ações, tanto gerenciais, quanto operacionais, que
impactam no resultado das organizações. Possibilitando avaliar e controlar o desempenho organizacional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Compreender o planejamento dentro dos conceitos sobre gestão e tratar o relacionamento entre
planejamento estratégico, estratégia e orçamento;
Compreender os conceitos relacionados ao orçamento empresarial considerando orçamentos operacionais e
não operacionais.
Elaborar quadros orçamentários e projeções de relatórios financeiros.
Compreender o impacto das ações no resultado e desempenho organizacional.

CONTEÚDOS
UNIDADE I - Planejamento, Controle e Estratégia Empresarial.
1.1 Visão Sistêmica do Negócio;
1.2 Ambiente de Negócios;
1.3 Planejamento, Planejamento Estratégico e Planejamento Operacional;
1.4 Benefícios e limitações do planejamento;
1.5 Controle;
1.6 Estratégia Empresarial;
1.7 Relação entre Planejamento e Controle;
UNIDADE II - Orçamento Empresarial
2.1 Conceito de Orçamento;
2.2 Vantagens e limitações do Orçamento;
2.3 Tipos de Orçamento;
2.4 Antecedente à montagem do Orçamento;
2.5 Etapas da Montagem do Orçamento;
2.6 Sistema de Informações Gerenciais
UNIDADE III - Planos Orçamentários Operacionais
3.1 Orçamento de Vendas;
3.1.1

Plano de Marketing;

3.1.2

Impostos, tributos e Contribuições;
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3.2 Orçamento de Produção;
3.2.1

Orçamento de Quantidade a Produzir;

3.2.2

Orçamento de Matéria - Prima;

3.2.3

Orçamento de Custo de Matéria Prima;

3.2.4

Orçamento de Mão de Obra Direta;

3.2.5

Orçamento de Custos Indiretos.

3.3 Orçamento de Despesas;
3.4 Orçamento de Investimentos;
3.5 Orçamento de Caixa;
UNIDADE IV ? Relatórios Financeiros Projetados
4.1 Projeção do Fluxo de Caixa;
4.2 Projeção de Demonstrativo de Resultados (DRE);
4.3 Projeção do Balanço Patrimonial (BP).

PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Os procedimentos de ensino devem ser adotados dentro da melhor adaptação ao conteúdo ministrado
promovendo aulas expositivas dialogadas, exercícios, estudos dirigidos e/ou estudos de casos, que
principalmente levem os alunos a reflexões e integrem a teoria e a pratica no ambiente de sala de aula. Cabe
o método de aula expositiva dialogada, ou seja, a exposição do conteúdo, com a participação ativa dos alunos,
cujo conhecimento deve ser considerado e pode ser tomado como ponto de partida. Compete ao professor
levar os alunos a questionarem, interpretarem e discutirem o Gerenciamento Orçamentário e as mudanças do
meio, bem como as habilidades valorizadas pelo mercado, a partir do reconhecimento e do confronto com a
realidade. Deve favorecer a análise crítica, resultando na produção de novos conhecimentos. Propõe a
superação da passividade e imobilidade intelectual dos estudantes, através do uso e elaboração de exercícios
que possibilitem a aplicação pratica da disciplina e a elaboração dos planos orçamentários propostos. O
estudo dirigido que é o ato de estudar sob a orientação do professor, visando sanar dificuldades específicas.
Prevê atividades individuais, grupais, podendo ser socializadas: leitura individual a partir de um roteiro
elaborado pelo professor; resolução de questões e situações-problema, a partir do material estudado; e no
caso de grupos de entendimento, debate sobre o tema estudado, permitindo à socialização dos
conhecimentos, a discussão de soluções, a reflexão e o posicionamento crítico dos estudantes ante a
realidade da vida.
Cada professor pode e deve ter ações específicas de ministrar as suas disciplinas. O intuito das sugestões é de
gerar unidade no direcionamento dos estudos dos alunos. Como por exemplo, salientar que para um melhor
aproveitamento da disciplina o aluno deverá se preparar antes da próxima aula com a leitura do Plano de Aula
disponibilizado. Outrossim, tais orientações corroboram a necessidade do docente conhecer em sua
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totalidade o desenvolvimento de toda matriz curricular do curso, condição que favorecerá a não repetição de
conteúdos, como evidenciará a importância e a função de cada disciplina na formação do aluno.
RECURSOS
Quadro branco e flip chart; computador desktop/notebook; projetor de imagem; aparelhos de DVD, CD e
tablet; conexão de internet livre (banda larga), artigos científicos (periódicos e revistas) e Bibliotecas da
instituição: física e virtual.
Obs.: Os diversos recursos físicos que deverão ser utilizados nas aulas devem ser objeto de prévias
conferências e testes, sempre antes do início das aula.
Para o docente:
•
•

Quando em sala de aula: Quadro branco, projetor multimídia, notebook ou computador desktop,
calculadora.
Quando em laboratório: Flipchart ou projetor multimídia; computador desktop/notebook com
software contábil e MS Excel; conexão de internet livre (banda larga).

Para o aluno:
•
•

Quando em sala de aula: calculadora, livro ou outro material didático de apoio indicado, caderno,
lápis/caneta.
Quando em laboratório: computador desktop/notebook com software contábil e MS Excel; conexão
de internet livre (banda larga).
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO

Disciplinas Presenciais
A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de competências, da capacidade de
construir conhecimentos técnicos, tecnológicos e gerenciais, a partir das necessidades observadas na prática
social e profissional. Utilizando-se de critérios claramente explicitados, são avaliados os conhecimentos e o
modo como os alunos fazem uso deles. Isso permite, quando necessário, uma reorientação no processo de
formação dos alunos, com atividades de apoio, de forma a permitir o suprimento de suas dificuldades. Outro
aspecto relevante é o princípio da autoavaliação como instrumento que favorece o exercício de análise crítica,
de percepção do crescimento do aluno, permitindo a aquisição de uma autonomia intelectual e uma visão real
de sua própria formação.
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 teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina geradas pelo Banco de Questões da Estácio.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
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•

•
•

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.
Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAMPOS, Vicente Falconi. Gerenciamento por diretrizes. 5ª ed. Minas Gerais: Falconi Editora, 2013.
•
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. A empresa inovadora e direcionada para resultados. 1º ed. São
Paulo: Atlas, 2015.
PADOVEZE, Clóvis Luís.; BERTOLUCCI, Ricardo Galinari. Gerenciamento do risco corporativo em controladoria:
enterprise risk management (ERM). 2º ed. São Paulo: Atlas, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARAÚJO; Luís César G. de; GARCIA, Adriana Amadeu,; MARTINES Simone. Gestão de processos-melhores
resultados e excelência organizacional. 2ª.ed. São Paulo: Atlas, 2017.
CARDOSO, Ruy Lopes. Orçamento Empresarial: aprender fazendo.. 2. ed.. São Paulo: Atlas, 2014.
CARNEIRO, Murilo. Orçamento Empresarial. 1 ed.. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
FREITAS, Henrique.; KLEIN, Amarolinda Zanela. Mobilidade empresarial. 1º ed. São Paulo: Atlas, 2014.
MÜLLER, Cláudio José. Planejamento estratégico, indicadores e processos: uma integração necessária. 1º ed.
São Paulo: Atlas, 2014.
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Disciplina: GST1230 - NOVOS NEGÓCIOS E EMPREENDEDORISMO
PERFIL DO DOCENTE
Titulação: O docente deve possuir graduação em Administração, Economia, ou em outra área de Gestão,
experiência no setor e, ainda, Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou Doutorado) na área do curso ou
áreas afins.
Perfil Docente: O profissional deverá possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de comunicação
em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas necessárias à
promoção do ensino ( SGC, SAVA, webaula, BdQ e SIA).
O professor deve incentivar os estudantes nesse momento inicial, enfatizando a importância de estudar,
diariamente, utilizando os Planos de Aula e desenvolvendo as atividades propostas pelo material didático a
cada aula.
É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por competências (conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações intrínsecas à área da educação.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A disciplina Novos Negócios e Empreendedorismo permite aos alunos das diversas áreas do conhecimento ter
ciência dos principais aspectos que norteiam as atividades empreendedoras e as oportunidades de abertura
de um novo negócio. A importância dessa disciplina está relacionada à capacitação do aluno para desenvolver
sua aptidão empreendedora e visualizar oportunidades de negócio para aplicar seus conhecimentos teóricos e
práticos sobre a matéria. O mercado deverá privilegiar cada vez mais a capacidade empreendedora da
população, e as oportunidades surgirão pelos diversos setores da economia.
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.
OBJETIVO GERAL
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.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ao final da aula, o aluno será capaz de compreender e aplicar os conceitos de empreendedorismo e visualizar
oportunidades de negócio; saber como organizar o empreendimento; elaborar um Plano de Negócios;
identificar a melhor forma de financiamento; buscar uma assessoria para o empreendimento; conhecer os
aspectos legais para constituir uma empresa; e visualizar novas formas de negócio como o
empreendedorismo social/ambiental e o franchising.

- 205 -

Faculdade Estácio de Santo André
Projeto Pedagógico do Curso de Administração
CONTEÚDOS
Conteúdos
UNIDADE I
1.1 Empreendedorismo (conceito e fatores históricos);
1.2 Oportunidades de negócio: ambiente em transformação;
1.3 Oportunidades de negócio: tendências de mercado;
1.4 Os pequenos empreendimentos e empresas familiares;
UNIDADE II
2.1 Organização da empresa;
2.2 Gestão operacional e de pessoas;
2.3 Gestão contábil e financeira;
2.4 Plano de Negócio ? estruturação, mercado e marketing/vendas;
2.5 Plano de Negócio - estratégias, plano operacional e financeiro;
2.6 Necessidade de financiamento;
UNIDADE III
3.1 Assessoria para o negócio;
3.2 Aspectos legais para a constituição da empresa;
3.3 Empreendedorismo social/ambiental;
3.4 Franchising.
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Promover aulas expositivas-interativas; estudos dirigidos com o material didático; estudos de casos;
atividades em equipe; workshops; palestras com especialistas; reflexão sobre os exercícios constantes nos
Planos de Aula da disciplina; atividades que integrem a teoria e a prática no ambiente de sala de
aula/instituição, atividades nos laboratórios; visitas técnicas e atividades na biblioteca (IES/Virtual).
O material da disciplina ? Novos Negócios e Empreendedorismo foi elaborado, especialmente, com a intenção
de suscitar no aluno uma visão dessa área importante da Administração e da própria economia. Nessa
dimensão, considera-se necessário que seja evidenciado para o aluno que os conteúdos elencados serão,
novamente em momentos tempestivos do curso, objeto de maiores aprofundamentos. Outrossim, tais
orientações corroboram a necessidade do docente conhecer em sua totalidade o desenvolvimento de toda a
matriz curricular do curso, condição que favorecerá a não repetição de conteúdos objetos de reflexões e com
foco e tratamentos semelhantes.
RECURSOS
Material didático customizado da instituição para a disciplina; quadro branco; flip chart; computador
desktop/notebook; projetor de imagem; aparelhos de DVD, CD e tablet; conexão de internet livre (banda
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larga) e Biblioteca Virtual.

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3
(AV3).
A disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas poderá
contemplar outras atividades acadêmicas de ensino, sendo que estas não poderão ultrapassar 20% da
composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.

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.
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Disciplina: GST1229 - TEORIA DOS JOGOS
PERFIL DO DOCENTE
PERFIL DO DOCENTE Graduação em Ciências Econômicas ou Matemática e titulação Lato Sensu,
preferencialmente Stricto Sensu na área.
CONTEXTUALIZAÇÃO
CONTEXTUALIZAÇÃO Disciplina pertencente ao núcleo de teoria econômica, tem a função de iniciar o estudo
de modelos teóricos destinados a explicar o comportamento em ambientes interativos com diversas
características. Esta disciplina dá continuidade ao estudo da microeconomia em MICROECONOMIA, sendo
importante para dar continuidade ao desenvolvimento do treinamento do discente na forma de raciocinar
próprio da Ciência Econômica.
EMENTA
EMENTA Definição e propriedades de ? Oligopólio: Modelos Clássicos - Cournot, Stackelberg e Bertrand;
cartéis; liderança de preços; Modelos de mark-up. Princípio do custo total; curva de demanda quebrada;
concentração e barreiras à entrada; diferenciação e diversificação do produto. Teoria dos Jogos: Equilíbrio de
Nash; Equilíbrio de Nash em Estratégias Mistas; Jogo Repetido. Economia da Informação: Seleção adversa;
Perigo Moral; Modelo de Sinalização; Modelo de Principal Agente.
OBJETIVO GERAL
Apresentar os vários modelos analíticos abstratos desenvolvidos pela teoria econômica para estudo dos
comportamentos nos mercados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Apresentar, em detalhes, os modelos teóricos mais populares que explicam o funcionamento dos vários tipos
de mercados, aplicando-os, sempre que possível, ao ambiente presente, contextualizando suas implicações.
CONTEÚDOS
UNIDADE I:
1. Oligopólio
1.1. Modelo de Cournot
1.2. Modelo de Stackelberg
1.3. Modelo de Bertrand
UNIDADE II:
2. Teoria do Jogos
2.1. Elementos básicos
2.2. Exemplos de jogos
2.3. O Dilema dos Prisioneiros
UNIDADE III;
3. Assimetria de informação
3.1. O modelo dos carros usados
3.2. O modelo de sinalização
3.3. O problema do principal e do agente
UNIDADE IV:
4. Externalidades
4.1. Tipos de externalidades
4.2. O poluidor pagador
4.3. Eficiência
UNIDADE V:
5. Bem Público
5.1. A produção do bem público
5.2. Eficiencia
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
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A exposição do conteúdo ocorrerá por meio de atividades ou situações problema que facilitem e estimulem a
aprendizagem. Buscar-se-á interação constante com os alunos.
Apresentação de noticiário de atualidades;
Análise e interpretação de pesquisas;
Aulas expositivas e dialogadas;
Estudos individuais e/ou em grupo.
RECURSOS
Quadro branco e Retroprojetor ou Projetor Multimídia.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
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.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1.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.
2.Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BIERMAN, H. Scott; FERNANDEZ, Luis. Teoria dos Jogos. Brasil: Pearson, 2010.
FIANI, Ronaldo. Teoria dos Jogos. Brasil: Elsevier, 2015.
TAVARES, Antônio Elder De Oliveira. Microeconomia. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. 5. Brasil: Cengage Learning, 2009.
MARINHO, R. Prática na teoria: aplicação da teoria dos jogos e da evolução aos negócios. São Paulo: Saraiva
PINDYCK, Robert e RUBENFELD, D. Microeconomia. 6. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.
VARIAN, Hal. Microeconomia. 9. Brasil: Elsevier, 2015.
WESSELS, Walter J. Microeconomia - Teoria e Aplicações. 2. Brasil: SARAIVA, 2010.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Carga Horária

7º PERÍODO
Tipo

DISCIPLINAS

T

P

V

C

ANÁLISE ORGANIZACIONAL

ELETIVA G1

0

0

80

0

DIREITOS HUMANOS

ELETIVA G1

0

0

36

0

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ELETIVA G1

0

0

36

0

GESTÃO DE CONTRATOS

ELETIVA G1

0

0

36

0

GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO

ELETIVA G1

0

0

36

0

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-DESCENDENTES

ELETIVA G1

0

0

36

0

FUNDAMENTOS DE COMÉRCIO EXTERIOR

ELETIVA G1

0

0

36

0

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM ADMINISTRAÇÃO

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

MARKETING PARA O TERCEIRO SETOR

ELETIVA G1

0

0

36

0

METODOLOGIA DA PESQUISA

ELETIVA G1

0

0

36

0

PESQUISA DE MERCADO

OBRIGATÓRIA

36

0

0

44

POLÍTICA AMBIENTAL GLOBAL

ELETIVA G1

0

0

36

0

NEGOCIAÇÃO EMPRESARIAL

OBRIGATÓRIA

36

0

0

0

GERENCIAMENTO DE PROJETOS

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ADMINISTRAÇÃO I

OBRIGATÓRIA

36

0

0

132

SUSTENTABILIDADE

ELETIVA G1

0

0

36

0

TOTAL: 16 Disciplinas

- 211 -

Faculdade Estácio de Santo André
Projeto Pedagógico do Curso de Administração

Disciplina: GST0032 - ANÁLISE ORGANIZACIONAL
PERFIL DO DOCENTE
Titulação: O docente, necessariamente, deve possuir graduação em Administração e, ainda, Pós-Graduação
Stricto Sensu (Mestrado e/ou Doutorado) na área do curso ou áreas afins.
Perfil Docente: O profissional deverá possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de comunicação
em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas necessárias à
promoção do ensino (SGC, webaula, BdQ e SIA).
O professor de 2° período do curso deve incentivar os estudantes nesse, momento inicial, enfatizando a
importância de se estudar, diariamente, sempre utilizando a webaula para acessar os Planos de Aula, efetuar
a leitura e desenvolver as atividades propostas pelo material didático, antes de cada aula.
É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por competências (conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações intrínsecas à área da educação.
Ademais, o docente deve possuir experiência profissional, preferencialmente, nos níveis operacional, tático e,
sobretudo, estratégico, o que favorece a articulação teoria e prática.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A sociedade atual entende a importância e a necessidade da administração para o seu desenvolvimento
sustentável como condição imprescindível para sua organização e prospecção.
Para atingir seus objetivos empresariais, faz-se necessários que as organizações alinhem seu modelo
estrutural aos projetos desenvolvidos por elas.
A estrutura organizacional deverá acompanhar as necessidades das atividades desenvolvidas pelas
organizações no sentido de atingir aos seus objetivos empresariais. A adequação do modelo estrutural ao
projeto organizacional é fundamental para o alcance dos resultados esperados e planejados. Ao planejar a
estrutura, o gestor deve considerar os aspectos configuracionais pertinentes ao desenvolvimento de suas
atividades de manufatura, em consonância com o arcabouço estratégico organizacional.
Essas condições proporcionam ao estudante desenvolver habilidades a fim de criar e redimensionar
alternativas diante de situações organizacionais e suas diversificadas inter-relações socioambientais. A
disciplina pretende contribuir para formar um estudante mais criativo e resiliente capaz de vivenciar
efetivamente o seu processo de formação acadêmica e, sobretudo, manter-se proativo para lidar com as
peculiares mudanças que enfrentará em sua vida profissional.
Conhecer a estrutura organizacional que devem nortear a gestão de qualquer negócio, a função da
organização no nível institucional que trata a empresa em sua totalidade, isto é, como um sistema aberto e
integrado denominado desenho organizacional cuja abordagem configura a estrutura organizacional da
empresa e dos processos utilizados para fazê-la funcionar e alcançar os resultados.
EMENTA
Origens dos Estudos da estrutura Organizacional. Desenho Organizacional. Tipos Tradicionais de
Organizações. Desenho Departamental. Departamentalizações Modernas. Decisões Organizacionais
Estratégicas. Desenho de cargos e tarefas.
OBJETIVO GERAL
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Compreender os modelos de estrutura organizacional, suas configurações, seu desenho organizacional, os
tipos de departamentalizações: tradicionais e modernas, a adequação do desenho de cargos e tarefas aos
recursos organizacionais.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•
•

Conhecer a origem dos estudos da estrutura organizacional;
Definir desenho organizacional e suas principais características;
Conhecer e identificar os tipos de tradicionais de organizações;
Conhecer e identificar os tipos de desenhos departamentais;
Apresentar os tipos de departamentalizações modernas;
Identificar algumas das principais decisões estratégicas organizacionais;
Conhecer o funcionamento do desenho de cargos e tarefas.
CONTEÚDOS

Unidade I - Origens dos Estudos da estrutura Organizacional
1.1 - Principais contribuições da estrutura organizacional para as empresas
1.2 - Formatações básicas da estrutura organizacional
1.2.1 - Estrutura informal
1.2.1 - Estrutura formal
Unidade II - Desenho Organizacional
2.1 - Requisitos do Desenho Organizacional
2.2 - Características do desenho organizacional
2.3 - Amplitude de Controle
Unidade III - Tipos Tradicionais de Organizações
3.1 - Organização Linear
3.2 - Organização Funcional
3.3 - Organização Linha-Staff
3.4 - Estrutura Matricial
3.5 - Organizações temporárias ou adhocráticas
3.6 - Estrutura em rede
Unidade IV - Desenho Departamental
4.1- Departamentalização funcional
4.2 - Departamentalização por produtos ou serviços
4.3 - Departamentalização territorial ou por localização geográfica
4.4 - Departamentalização por clientes
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4.5 - Departamentalização por processo
4.6 - Departamentalização por projetos
4.7 - Departamentalização matricial
4.8 - Departamentalização mista
Unidade V - Departamentalizações Modernas
5.1 - Governança corporativa
5.2 - Rede de integração entre empresas
5.3 - Unidade estratégica de negócio
5.4 - Departamentalização por processos
Unidade VI - Decisões Organizacionais Estratégicas
6.1 - Delegação
6.2 - Centralização
6.3 - Descentralização
6.4 - Modelagem do trabalho
Unidade VI - Desenho de cargos e tarefas
7.1 - Abordagem do desenho de cargos e tarefas
7.2 - Novas abordagens na modelagem do trabalho
7.3 - Trabalho em equipe
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Promover aulas expositivas-interativas; estudos dirigidos com o material didático; estudos de casos;
atividades em equipe; workshops; palestras com especialistas; reflexão sobre os exercícios constantes nos
Planos de Aula da disciplina; atividades que integrem a teoria e a prática no ambiente de sala de
aula/instituição, atividades nos laboratórios; visitas técnicas e atividades na biblioteca (IES/Virtual).
O material customizado da disciplina ? Análise Organizacional foi elaborado, especialmente, com a intenção
de suscitar no aluno uma visão das várias estruturas organizacionais e em que situações devem ser utilizadas,
demonstrando sua relevância para as à sociedade contemporânea.
Nessa dimensão, considera-se necessário que seja evidenciado para o aluno que os conteúdos elencados
foram vistos tempestivamente em disciplinas do período anterior, sendo agora objeto de maiores
aprofundamentos. Outrossim, tais orientações corroboram a necessidade do docente conhecer em sua
totalidade o desenvolvimento de toda a matriz curricular do curso, condição que favorecerá a não repetição
de conteúdos objetos de reflexões e com foco e tratamentos semelhantes.
ATIVIDADE ESTRUTURADA
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As Atividades Estruturadas estão contextualizadas no âmbito desta disciplina, compondo a sua carga horária,
privilegiando a articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica, o interesse pela pesquisa e o processo
de autoaprendizagem.
O desenvolvimento das atividades estruturadas estão previstas nos planos de aula desta disciplina e
disponibilizadas na webaula de estudantes e professores, cujo acesso é feito por meio do ícone "minhas
disciplinas presenciais", no SIA.
No primeiro dia de aula, ao fazer a apresentação do plano de ensino da disciplina, o professor deverá:
a) destacar a importância das atividades estruturadas e estimular o interesse dos estudantes em realizá-las.
b) enunciar o tema, os objetivos e as competências/habilidades, apresentando as etapas da atividade
estruturada a ser desenvolvida pelos estudantes.
c) informar que o produto/resultado das atividades estruturadas deverá, na maioria dos casos, ser postado
pelos estudantes na webaula, possibilitando o acompanhamento pelo professor da disciplina.
d) nas atividades estruturadas cujo produto, por sua natureza (filmes, clipes, produção fonográfica, maquetes
etc.) não possa ser postado na webaula, caberá ao professor arquivar, por amostragem, o produto/resultado
junto à Gerência Acadêmica, para registro e apresentação a eventuais Comissões do MEC.
Ao longo do período letivo, o professor deverá abordar a temática das atividades estruturadas nas aulas,
promovendo discussões/debates e outras ações que acompanhem e estimulem o desenvolvimento da
produção dos estudantes.
O desenvolvimento, bem como os resultados das atividades estruturadas devem integrar os debates em sala
de aula, podendo o professor fazer a avaliação, por amostragem, dos produtos das atividades estruturadas
postados pelos estudantes de cada turma na webaula, com o propósito de abordar em aula suas impressões
sobre o conjunto da obra e sugerir caminhos, fontes de consulta etc.
RECURSOS
Material didático customizado da instituição para a disciplina; quadro branco; flip chart; computador
desktop/notebook; projetor de imagem; aparelhos de DVD, CD e tablet; conexão de internet livre (banda
larga) e Biblioteca Virtual.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
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 teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
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1. 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.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARAUJO, Luis Cesar G. Organização, sistemas e métodos - e as tecnologias de gestão organizacional. Volume
2. 4 ed.. São Paulo: Atlas, 2012.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teoria, processo e prática. 5 ed. São Paulo: Manole, 2014.
ROCHA, Mateus. Análise organizacional. Rio de Janeiro: Editora da Universidade Estácio de Sá, 2015. 136p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBARÁ, Saulo (Org.)1. Gestão por processos: fundamentos, técnicas e modelos de implementação: foco
no sistema de gestão da qualidade com base na ISO 9000:2000. 2. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2011.
COSTA NETO, Pedro Luiz de Oliveira; CANUTO, Simone Aparecida. Administração com qualidade:
conhecimentos necessários para a gestão moderna. São Paulo: Blucher, 2012.
James A. Fitzsimmons e Mona J. Fitzsimmons. Bookman. Administração em serviços. Operações, estratégia e
tecnologia da informação. Porto Alegre: Bookman, 2014.
ROTONDARO, Roberto G. (Coord.). Seis sigma: estratégia gerencial para a melhoria de processos, produtos e
serviços. São Paulo: Atlas, 2015.
SOUZA, André Alves de. Gestão de recursos de projetos. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
O estudo e a constante leitura do livro da disciplina passa a ser uma condição necessária para a evolução da
performance formativa dos alunos no início do curso. O material representa todo conteúdo necessário,
embora não suficiente, para se trabalhar e compreender os conteúdos intrínsecos aos princípios básicos e
contemporâneos da administração.
O Mapa Conceitual é um anexo ao Plano de Ensino. São representações gráficas que indicam relações entre
palavras e conceitos, utilizados para facilitar e ordenar a sequência dos conteúdos, oferecendo estímulos à
aprendizagem.
Esta disciplina envolve a realização de uma Atividade Estruturada, que objetiva ampliar sua reflexão e seu
estudo sobre ANÁLISE ORGANIZACIONAL. Mais informações sobre esta atividade na Biblioteca da disciplina.
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Disciplina: CCJ0058 - DIREITOS HUMANOS
PERFIL DO DOCENTE
Professor de Direito Constitucional ou de Ciência Política/Teoria Geral do Estado, com pós-graduação lato
sensu em direito público, e preferencialmente mestrado ou doutorado em direito.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A disciplina abarca diversos ramos do conhecimento das ciências sociais e humanas a
partir do exame da efetividade ou eficácia social dos direitos fundamentais dentro do
atual Estado Democrático de Direito, desde a formação do paradigma liberal até os dias
de hoje, o que é fundamental para o operador do Direito do século XXI. Com efeito, a
redemocratização do Brasil deslocou os direitos humanos para o epicentro constitucional
do País, gerando a criação de um novo paradigma de interpretação do direito, cuja
dinâmica é calcada na tão propalada força normativa da Constituição. Portanto, é o
estudo da temática dos direitos humanos que possibilita ao aluno entender de forma
crítica este papel da Constituição e, em especial, a relevância do princípio da dignidade
da pessoa humana na construção de uma nova realidade social do País.
EMENTA
A evolução dos direitos humanos; As gerações de direitos; Aplicabilidade das normas
constitucionais; A eficácia social dos direitos fundamentais e seus óbices; As garantias
constitucionais e os direitos fundamentais; O sistema constitucional de emergência e os
direitos fundamentais; A colisão de direitos fundamentais; A proteção internacional dos
direitos humanos.
OBJETIVO GERAL
- Identificar as normas de proteção aos direitos humanos no plano interno e
internacional;
- Analisar o papel do Estado na proteção dos direitos humanos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Conhecer a questão terminológica dos direitos humanos.
- Identificar as características dos direitos fundamentais.
- Compreender as três fases de evolução dos direitos humanos.
- Analisar o sistema brasileiro dos direitos fundamentais.
- Compreender a cláusula de abertura dos direitos fundamentais (artigo 5º § 2º da
Constituição Federal).
- Analisar a hierarquia dos tratados internacionais sobre direitos humanos no
ordenamento jurídico brasileiro.
- Compreender a teoria dimensional dos direitos fundamentais.
- Analisar a aplicabilidade das normas constitucionais.
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- Conhecer a doutrina brasileira da efetividade e o mínimo existencial
- Compreender as teorias do núcleo essencial dos direitos fundamentais.
- Conhecer as figuras jurídicas constitucionais garantidoras dos direitos fundamentais.
- Conhecer as limitações aos direitos fundamentais decorrentes do Estado de
excepcionalidade legal.
- Compreender a colisão dos direitos fundamentais e a aplicação dos princípios da
concordância prática e da proporcionalidade.
- Conhecer a evolução da proteção internacional dos direitos humanos.
CONTEÚDOS
Unidade I - Conceito, características e evolução dos direitos fundamentais.
1.1. A questão terminológica.
1.2. As características dos direitos fundamentais na atualidade.
1.3. As fases de evolução dos direitos humanos: da pré-história à fase de
constitucionalização.
Unidade II ? A concepção constitucional dos direitos fundamentais e os tratados
internacionais sobre os direitos humanos.
2.1. O sistema brasileiro dos direitos fundamentais.
2.2. A cláusula de abertura dos direitos fundamentais (artigo 5º § 2º da Constituição
Federal).do Brasil de 1988
2.3. A hierarquia dos tratados internacionais sobre direitos humanos no ordenamento
jurídico brasileiro.
Unidade III ? As dimensões dos direitos fundamentais
3.1. Os direitos fundamentais de primeira dimensão (direitos civis e políticos).
3.2. Os direitos fundamentais de segunda dimensão (direitos sociais e econômicos).
3.3. Os direitos fundamentais de terceira dimensão (direitos coletivos e difusos).
Unidade IV ? A aplicabilidade das normas constitucionais.
4.1. A classificação tradicional das normas constitucionais: normas de eficácia plena,
contida e limitada.
4.2. A doutrina brasileira da efetividade.
Unidade V ? A eficácia dos direitos sociais e a reserva do possível.
5.1. O conceito de reserva do possível.
5.2. O conceito de dificuldade contramajoritária do poder judiciário.
Unidade VI ? O conceito de mínimo existencial.

- 218 -

Faculdade Estácio de Santo André
Projeto Pedagógico do Curso de Administração
6.1. O conteúdo material ligado ao mínimo existencial.
Unidade VII ? Os direitos fundamentais e suas garantias constitucionais.
7.1. As figuras jurídicas constitucionais garantidoras dos direitos fundamentais.
Unidade VIII ? O sistema constitucional de emergência e a restrição dos direitos
fundamentais.
8.1. Estado de excepcionalidade legal;
8.2.. Estado de Sítio e Estado de Defesa.
Unidade IX ? A colisão de direitos fundamentais.
9.1. Aplicação do princípio da concordância prática.
9.2. Aplicação do princípio da proporcionalidade.
Unidade X - A proteção internacional dos direitos humanos.
10.1. Os direitos humanos e as organizações intergovernamentais.
10.2. Documentos internacionais de defesa dos direitos humanos.
10.3. Declaração Universal dos Direitos do Homem.
10.4. Pacto internacional dos direitos civis e políticos (ONU).
10.5. Pacto internacional dos direitos econômicos, sociais e culturais (ONU).
PROCEDIMENTOS DE ENSINO

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o
conhecimento é exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado
para adequar o meio de entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala
de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além dos
conceitos e temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos
pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de caso,
atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz
interativo, simulados, biblioteca virtual etc.
Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo
e sua integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo,
norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à
construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e
orientar as discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de
comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat, central de mensagem,
anotações etc.).
RECURSOS
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Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula
virtual (como players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML
etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e
executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da Instituição. Nesta
disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua
participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na média aritmética
das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas
deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada pelo aluno em
qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno
poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da Instituição, mediante
agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7. ed. rev.e atual. São Paulo:
Saraiva, 2010.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2003.
SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de direito constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen&Juris, 2008.
BARROSO, Luís Roberto. A reconstrução democrática do direito público no Brasil. Rio de
Janeiro: Renovar, 2007.
ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos.
Rio de janeiro: Malheiros, 2004.
SILVEIRA, Vladimir de Oliveira. ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos
humanos.Conceitos, significados e funções. São Paulo:Saraiva, 2010.
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INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: CEL0066 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL
PERFIL DO DOCENTE
Docente capacitado, com experiência aderência na área de conhecimento, egresso de um curso de
pos-graduação.
O docente responsável pela disciplina deve ser Graduado em área que seja afim da disciplina,
preferencialmente com pós-graduação stricto sensu na área e manter Curriculo LATTES atualizado.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A disciplina de Educação Ambiental com caráter multidisciplinar desenvolve no estudante conteúdos
e capacidades de analisar, discutir o Plano Nacional de Educação Ambiental no contexto
educacional brasileiro. Produzindo projetos e atividades práticas multidisciplinares na compreensão
da disciplina como instrumento de transformação de posturas, condutas e hábitos sócio-ambientais
na escola e na comunidade.
EMENTA
Abordagem das Correntes Pedagógicas clássicas e recentes da Educação Ambiental (EA). Análise
crítica das Declarações Internacionais da EA (Belgrado, Tbilisi, Moscou e Tessalonique) e Encontros
Brasileiros de Educação Ambiental. Programas e políticas públicas governamentais em EA.
Educação Ambiental e o Currículo Escolar e desenvolvimento de projetos em EA.
OBJETIVO GERAL
Oferecer embasamento teórico prático ao aluno para compreensão da disciplina de Educação
Ambiental como instrumento de transformação sócio-ambiental
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Demonstrar conceitos sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável,
consumo, gestão ambiental e educação ambiental;
- Apresentar as diferentes correntes pedagógicas da Educação Ambiental;
- Explicar as declarações internacionais de Educação Ambiental de Belgrado, Tbilisi,
Moscou e Rio-92;
-Analisar as Políticas e Programas Públicos em Educação Ambiental
-Discutir sobre Educação Ambiental no currículo escolar, para o desenvolvimento de
projetos interdisciplinares de educação.
CONTEÚDOS

-Unidade I: Meio Ambiente e Educação: 1.1 Introdução e reflexão inicial sobre as
questões ambientais e os desafios da educação para o século XXI.
- Unidade II: Desenvolvimento Sustentável:
2.1 Desenvolvimento sustentável no contexto da dimensão humana.

2.2 A questão do consumo consciente e do consumo sustentável.
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- Unidade III: Movimentos Ambientalistas:
3.1 Encontros e eventos importantes para a discussão de meio ambiente e educação ambiental: Tbilisi, Moscou, Rio-92.

- Unidade IV: Educação Ambiental, Pedagogia, Política e Sociedade:
4.1 Discussões sobre modelo de desenvolvimento, desigualdade social, globalização.
4.2 A inserção da educação ambiental nesse contexto

- Unidade V: Educação Ambiental e Legislação:
5.1 A Política Nacional de Educação Ambiental (Lei N0 9.795/99).
5.2 A Política Nacional do Meio Ambiente e seus Sistemas e Institutos.

- Unidade VI: Indicadores Ambientais:
6.1 Apresentação dos indicadores de meio ambiente: impactos ambientais, estudo de impactos ambientais e relatório
de impacto de meio ambiente.

- Unidade VII: Projetos em Educação Ambiental:
7.1 O planejamento, construção e avaliação de projetos em educação ambiental.
- Unidade VIII: Interdisciplinaridade x Pedagogia:
8.1 Requisitos a relação da educação ambiental com outras áreas do conhecimento e da vida do homem em sociedade.
8.2 As correntes pedagógicas em educação ambiental.

- Unidade IX: O Papel da Escola frente ao Meio Ambiente:
9.1 A escola como promotora de preservação ambiental e da saúde.
9.2 A questão da epidemiologia aplicada à Educação Ambiental.

- Unidade X: Tópico Especial em Educação Ambiental:
10.1 As temáticas de poluição, gerenciamento de resíduos e gestão ambiental.
10.2 Os desafios do educador ambiental frente a esses problemas sociais e os espaços não-formais de educação
(ONGs, empresas e comunidades).

PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno de
acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento particular da
disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e
temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto,
hipertextos, links orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento,
simuladores virtuais, quiz interativo, simulados, biblioteca virtual etc.
Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e sua integralização, com
vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo incentivo à troca constante entre os
atores envolvidos e à construção coletiva do conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as
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discussões no fórum, bem como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula
virtual (chat, central de mensagem, anotações etc.).
As aulas serão ministradas na modalidade EAD - Campus Virtual. O conteúdo da disciplina criado
especialmente para este ambiente online foi planejado para estimular o pensamento crítico, a construção
colaborativa do conhecimento e facilitar o processo ensino-aprendizagem. Cabe ressaltar que esta disciplina
será ministrada de acordo com a metodologia de EAD adotada pela Estácio.
RECURSOS
O ambiente online oferece diversas interfaces que são moldadas para auxiliar a aprendizagem e provocar a
interação entre professor-aluno e aluno-aluno. Entre elas pode-se citar: Fóruns de discussão de conteúdo e
temas atuais pertinentes ao curso, Caixa de Mensagens, Chats, Biblioteca Virtual, Exercícios de Autocorreção
e Atividades Interativas. As aulas contam com textos, hipertextos, imagens, flashs, exemplos que estabelecem
interseções teórico-práticas, recursos gráficos e tecnológicos na contextualização do conhecimento.
Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash player,
leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para
baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da Instituição. Nesta
disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua
participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na média aritmética
das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas
deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada pelo aluno em
qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno
poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da Instituição, mediante
agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GALLI, Rafael A. Educação ambiental. Rio de Janeiro: SESES, 2014.
PHILIPPI, Arlindo Jr; PELICIONI,Maria Cecïlia. Educação ambiental e sustentabilidade. São Paulo: Manole,
2005.
SATO, Michele; CARVALHO, Isabel. Educação ambiental: Pesquisa e Desafios. São Paulo: Artmed, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental - Princípios e Práticas. São Paulo:Gaia 2010.
DIAS, Genebaldo Freire. Dinamicas e Instrumentaçao para Educaçao Ambiental. São Paulo:Gaia, 2010.
PANOCCHESCHI, Bruno (Coord.). Educação Ambiental: experiências e perspectivas.v1, n2c, 2003.serie
documental. INEP. http://www.publicacoes.inep.gov.br/resultados.asp
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RUSCHEINSKY, Aloísio e colab.Educação Ambiental. São Paulo: Artmed,2002.

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
Disponibilizar o link:
Educação Ambiental: experiências e perspectivas.
Autor: Bruno Panoccheschi (Coord.)
V.: 1
Nº: 2c
Ano: 2003
Serie documental
Publicações do INEP (aberta)
http://www.publicacoes.inep.gov.br/resultados.asp
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Disciplina: GST1081 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ADMINISTRAÇÃO I
PERFIL DO DOCENTE
O docente, preferencialmente, deve ter se graduado em Administração (ou áreas afins) e possuir PósGraduação Lato Sensu (especialização), embora, seja desejável a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou
Doutorado) na área do curso ou áreas afins. Possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de
comunicação em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas
necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (SGC, SAVA, BdQ e SIA). Importante
também o conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso, em especial o regulamento de Estágio
Supervisionado em Administração I e os documentos/relatórios necessários e/ou previstos para a disciplina,
além de processos de avaliação do Ministério da Educação - MEC.
CONTEXTUALIZAÇÃO
Na sociedade em constantes transformações, em que os conhecimentos e informações se renovam em
velocidade muito dinâmica, exige-se que o futuro profissional esteja apto a desenvolver suas habilidades e
competências relacionando as teorias estudadas no ambiente acadêmico às práticas profissionais que o
mercado exige (ou exigirá futuramente). Essa relação possibilita uma sólida formação do futuro profissional
de Administração, capacitando-o para atuar de forma crítica e dinâmica em organizações de diferentes
setores da economia e, também, no meio acadêmico. O Estágio Supervisionado em Administração deverá
contribuir para o aluno:
- Avaliar sua própria atuação profissional e seu desempenho;
- Comunicar-se de forma adequada através de relatórios, pareceres, laudos técnicos e análises;
- Realizar a busca de soluções organizacionais por meio da investigação e pesquisa;
- Exercer atividades com criatividade, ética, iniciativa e autonomia na tomada de decisão;
- Desenvolver espírito empreendedor e proativo.
O Estágio Supervisionado I surge como atividade de aprendizagem acadêmica, profissional, integrando Teoria
e Prática na formação discente e proporcionando sua participação em situações e desafios reais da profissão
de Administrador, sobretudo em questões relacionadas ao desenvolvimento local. Evidencia o
desenvolvimento acadêmico e profissional discente através do: relatório de vivência profissional; da
comprovação de atividades, análises e críticas realizadas; do projeto de Diagnóstico Organizacional realizado.
Desta forma, gera e valida competências necessárias para o exercício profissional da Administração.
A presente disciplina considera a atividade de prática profissional supervisionada como instrumento de
integração do aluno com o mercado. Para isso, o estudante irá identificar, através de sua vivência e de uma
análise organizacional, Os trabalhos serão desenvolvidos dentro das seguintes grandes áreas da
Administração:
1)

Processos e Produção;

2)

Empreendedorismo e Novos Negócios;

3)

Tecnologia da Informação;

4)

Estratégias e Marketing;

5)

Controladoria e Finanças;

6)

Responsabilidade socioambiental.
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EMENTA
Estágio, vivência e formação profissional. Análise organizacional. Identificação de problemas e oportunidades
no âmbito das organizações. Estudo exploratório. Diagnóstico Organizacional.
OBJETIVO GERAL
Proporcionar ao discente aprimoramento profissional. Desenvolver competências inerentes à atividade
profissional. Realizar análise organizacional aplicada, buscando o desenvolvimento do pensamento críticocientífico com o objetivo de desenvolver a localidade no qual está inserido.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Relacionar teoria e prática nas vivências do estágio e da prática profissional. Elaborar relatório analítico-crítico
das experiências profissionais. Realizar análise organizacional de acordo com a vivência profissional. Elaborar
Diagnóstico Organizacional.
CONTEÚDOS
UNIDADE I : RELATÓRIO DE VIVÊNCIA PROFISSIONAL
1.1 - Descrição da Organização: Missão, Visão, Valores e Histórico de Atuação;
1.2 - Pesquisa de Clima Organizacional;
(Itens detalhados no Relatório de Vivência Profissional da disciplina Estágio Supervisionado I).
1.3 - Descrição do processo de trabalho do aluno no âmbito organizacional;
1.4 - Contribuições da Graduação na condução das atividades desenvolvidas pelo graduando na organização;
1.5 - Significado do trabalho realizado pelo aluno no ambiente organizacional;
1.6 - Nível de engajamento da organização em termos de Responsabilidade Socioambiental perante a
comunidade onde atua.
UNIDADE II : ESTUDO EXPLORATÓRIO
2.1 - Identificação da área de interesse da Administração em que será desenvolvido o Diagnóstico
Organizacional;
2.2 - Análise do cenário:
2.2.1 - Oportunidades e ameaças;
2.2.2 - Pontos fortes e pontos fracos.
2.3 - Delimitação da atuação;
2.4 - Viabilidade do estudo.
UNIDADE III - DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
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3.1 - Descrição do problema a ser resolvido;
3.2 - Determinação do formato e da metodologia;
3.3 - Identificação dos recursos necessários;
3.4 - Cronograma preliminar.
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Aulas expositivas e dialogadas. O conteúdo será desenvolvido através de discussão e dentro de uma
abordagem prática, acompanhamento e direcionamento tutorial para elaboração de relatórios de atividades
desenvolvidas nos estágios supervisionados ou atividades correlatas constantes no regulamento de estágio.
RECURSOS
Salas de aula com quadro branco ou equivalente; laboratórios com microcomputadores em rede; recursos de
webaula, Biblioteca Virtual, dispositivos de multimídia (datashow, telas, etc.) e no Laboratório de Práticas do
curso de Administração (PROJETE).
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
Será atribuído grau único final para a disciplina que, para aprovação do aluno, deverá ser igual ou maior do
que 6,0. Para aprovação na disciplina o aluno, também, deverá frequentar, no mínimo, 75% das aulas
ministradas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ROCHA, Mateus. Análise organizacional.. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá / UNISEB Centro
Universitário,, 2015.
SOUZA, André Alves de. Gestão de recursos de projetos.. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
VILLAS BOAS, Benigna Maria de Freitas. O portfólio no curso de pedagogia: ampliando o diálogo entre
professor e aluno. Educação e Sociedade. [online], vol.26, n.90, p.291-306,.
http://www.scielo.br/pdf/es/v26n90/a13v2690.pdf: http://www.scielo.br/pdf/es/v26n90/a13v2690.pdf,
setembro de 2016..
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARREIRA, Carlos; BOAVIDA, João; ARAÚJO, Nuno. Avaliação formativa. Novas formas de ensinar e aprender.
Ano 40, n. 3. p. 97-133,. Revista Portuguesa de Pedagogia. Ano 40, n. 3. p. 97-133,:
iduc.uc.pt/index.php/rppedagogia/article/download/1171/619, outubro de 2016..
CARDOSO, Danielly Santos dos Anjos et al. Aprendizagem Reflexiva: o uso do portfólio coletivo. Revista
Brasileira de Educação Médica. Rio de Janeiro, v. 39, n.3, jul/sept, p. 442-449,.
http://www.scielo.br/pdf/rbem/v39n3/1981-5271-rbem-39-3-0442.pdf:
http://www.scielo.br/pdf/rbem/v39n3/1981-5271-rbem-39-3-0442.pdf, outubro de 2016..
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Estácio/UNISEB. ANÁLISE e gerenciamento de riscos.. Rio de Janeiro: Estácio/UNISEB, 2015.
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 43. ed.. Petrópolis: Vozes, 2015.
SROUR, Robert Henry. Poder, cultura e ética nas organizações.. 3. ed.. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
O Estágio não é apenas uma experiência prática vivenciada pelos estudantes, mas também consiste na
oportunidade de refletir, sistematizar e testar conhecimentos teóricos e instrumentais aprendidos no curso
superior. Esta testagem está relacionada diretamente ao conjunto de habilidades e conhecimentos que
permitam resolver questões observadas no dia a dia das organizações e da sociedade. A título de vivência
profissional, serão contemplados alunos: profissionais celetistas; estagiários; empresários; servidores
públicos; microempreendedores individuais, voluntários (em sindicatos, ONG´s, instituições filantrópicas,
clubes e grêmios recreativos); envolvidos em projetos acadêmicos de extensão, pesquisa ou Consultoria Jr.
realizada através do PROJETE. A comprovação de vivência profissional de cada uma das categorias
supracitadas consta no Regulamento do Estágio. A carga mínima comprovada pelo discente através de
documentação específica para cada um dos casos, e que tenha ocorrido dentro do limite máximo de 18 meses
anteriores à inscrição na disciplina, deverá ser de 132 horas. Por conta das características particulares da
disciplina, recomenda-se limitador de 35 alunos por turma.
A aproximação entre a teoria e a prática deve ocorrer em função de meios científicos que tragam resultados
satisfatórios para a solução de problemas empíricos, de acordo com as especificidades de cada organização e
da sociedade. A disciplina faz parte da interdisciplinaridade vertical criada entre as disciplinas do Curso de
Administração. O Estágio Supervisionado II deverá ser originado em atividades de prática profissional,
desenvolvidos no Estágio Supervisionado I, desde que se caracterize efetivamente essa prática.
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Disciplina: GST1150 - FUNDAMENTOS DE COMÉRCIO EXTERIOR
PERFIL DO DOCENTE
Preferencialmente, ser bacharel em relações internacionais, economia, administração ou engenharia de
produção. É fundamental que possua especialização (pós-graduação lato sensu, mestrado, doutorado) e,
desejável que tais especializações sejam em áreas afins às negociações internacionais.
Também é importante que tenha experiência, em nível gerencial e técnico, inclusive como consultor, nas
áreas aduaneira e comercial, demonstrando ter o domínio completo dos mecanismos e das rotinas do
comércio exterior.
CONTEXTUALIZAÇÃO
Esta é a disciplina introdutória ao conhecimento das rotinas operacionais do comércio exterior. Seu papel é
apresentar o ambiente em que se desenrolam aquelas atividades e as funções de cada elemento nele
envolvido. É portanto, a disciplina que preparará o aluno para cursar as demais disciplinas relativas às rotinas
do comércio (gerência de importação, gerência de exportação e legislação aduaneira). Serve também como
disciplina única, de caráter formador, pois propicia uma visão integral dos processos, rotinas e ambientes do
comércio exterior.
EMENTA
Breve história do comércio internacional. As doutrinas de comércio: protecionismo e liberalismo. O ambiente
internacional do comércio; organismos, tratados e regulamentos internacionais. O quadro institucional do
comércio exterior brasileiro. O Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex. Incentivos à exportação;
barreiras à importação. Nomenclatura de mercadorias. Incoterms - Termos Internacionais de
Comércio. Pagamentos internacionais e câmbio. As operações de exportação e importação.
OBJETIVO GERAL
•

Conhecer a organização do sistema internacional de comércio, nas esferas pública e privada, como
um sistema, a partir de sua formação histórica.

•

Analisar as leis e regulamentos do comércio exterior brasileiro e conhecer os principais organismos
responsáveis por sua aplicação.

•

Efetuar as principais operações do comércio exterior, a partir das práticas adotadas pelas empresas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•
•
•
•
•

Conhecer o ambiente institucional e operacional do comércio exterior
Compreender o processo de formação do sistema internacional de comércio
Analisar as funções dos órgãos públicos e privados intervenientes no comércio
exterior
Analisar as regulamentações públicas e privadas da prática do comércio exterior
Relacionar e aplicar os conceitos básicos à prática do comércio exterior, a partir da
perspectiva empresarial e governamental.
CONTEÚDOS

UNIDADE I - O AMBIENTE INTERNACIONAL DO COMÉRCIO
1.1 - O Quadro Conceitual do Comércio Exterior
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1.2 - As doutrinas do comércio internacional: protecionismo versus liberalismo
1.3 - Influência dos processos de integração no comércio exterior
1.4 - O sistema internacional de comércio: organismos públicos e privados
UNIDADE II - O COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO
2.1 - Histórico do comércio exterior brasileiro
2.2 - Estrutura do comércio exterior do Brasil: órgãos intervenientes
2.3 - Normas administrativas, fiscais e cambiais do comércio exterior brasileiro
2.4 - O Sistema Integrado de Comércio Exterior Siscomex.
UNIDADE III - CONCEITOS BÁSICOS E OPERACIONAIS
3.1 - Incentivos, subsídios e dumping
3.2 - Barreiras tarifárias e não-tarifárias
3.3 - Condições de Venda - INCOTERMS
3.4 - Nomenclaturas de mercadorias
UNIDADE IV - A prática do comércio exterior
4.1 - Pagamentos e aspectos cambiais
4.2 ? Aspectos comerciais
4.3 - Roteiro da exportação
4.4 - Regimes Aduaneiros
4.5 - Roteiro da importação
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Aulas expositivas, acompanhadas por demonstrações audio visuais (fotos, esquemas, diagramas) dos
processos e atividades do comércio exterior.
Utilizar, habitualmente, pesquisa dos sítios na internet relacionados ao comércio exterior nas suas diversas
dimensões: estatística, legislativa, logística, comercial, marketing, entre outros.
Pela natureza prática da disciplina, sempre fazer, em sala de aula, associação com os eventos relacionados ao
comércio exterior, comentando e propondo discutir notícias sobre o ambiente internacional de comércio e a
política de comércio exterior do Brasil.
RECURSOS
Quadro e Datashow.
Desejável acesso à Internet na sala de aula, para realização de pesquisa em sítios de comércio exterior.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO

O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação
2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3).
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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 teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de
ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das
atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2.

Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.

3.

Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BUZZO, Everton José. Fundamentos do comércio exterior. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
CAPARROZ, Roberto. Comércio internacional e legislação aduaneira esquematizado. 4ª. Ed.. São Paulo:
Saraiva, 2017.
VAZQUEZ, José Lopes. Comércio Exterior Brasileiro. 11ª ed.. São Paulo: Atlas, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DIAS, Reinaldo RODRIGUES, Waldemar (orgs.). Comércio Exterior. 3ª ed.. São Paulo: Atlas, 2012.
MAIA, Jayme de Mariz. Economia Internacional e Comércio Exterior. 16ª ed.. São Paulo: Atlas, 2014.
SEGRE, German (org.). Manual Prático de Comércio Exterior. 4ª ed.. São Paulo: Atlas, 2012.
THORSTENSEN, V. OMC - Organização Mundial do Comércio - as regras do comércio internacional e a rodada
do milênio. São Paulo: Aduaneiras, 1999.
BRASIL. Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011. Disponível em:
http://portal.siscomex.gov.br/legislacao/secex, Acessado em: 14/08/2017, Formato: Livro on-line.
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BRASIL. Regulamento Aduaneiro. Decreto nº 6.759, de 5 de fevereiro de 2009. Disponível em:
http://www.investexportbrasil.gov.br/regulamento-aduaneiro, Acessado em: 14/08/2017, Formato: Livro online.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST0131 - GERENCIAMENTO DE PROJETOS
PERFIL DO DOCENTE
Titulação: O docente, necessariamente, deve possuir curso de graduação e, ainda, Pós-Graduação Lato Sensu
(Especialização), embora, seja preferível a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou Doutorado) na área
do curso ou áreas afins.
Perfil: O profissional deverá possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de comunicação em
ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas necessárias à
promoção do ensino (SGC, webaula, BdQ e SIA). Desejável possuir a certificação Project Management
Professional (PMP®) do Project Management Institute, PMI®.
É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por competências (conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações intrínsecas à área da educação.
Ademais, o docente deve possuir experiência profissional em gerenciamento de projetos, preferencialmente,
nos níveis operacional, tático e, sobretudo, estratégico, o que favorece a articulação teoria e prática.

CONTEXTUALIZAÇÃO
No início dos anos 60, o gerenciamento de projetos foi formalizado como ciência. Os negócios e outras
organizações começaram a enxergar o benefício do trabalho organizado em torno dos projetos e a entender a
necessidade para comunicar e integrar o trabalho através de múltiplos departamentos e profissões.
Hoje, o gerenciamento de projetos vem se fortalecendo cada vez mais. As transformações do mundo
globalizado e a velocidade das inovações nos tempos atuais tem marcado a sociedade contemporânea por
inúmeras descontinuidades e incertezas que desencadeiam alto nível de competitividade no âmbito
empresarial.
O PMI® estima que aproximadamente 25% do PIB mundial são gastos em projetos e que cerca de 16,5
milhões de profissionais estão envolvidos diretamente com gerência de projetos no mundo. Este volume de
projetos e as mudanças no cenário mundial, cada vez mais competitivo, geram a necessidade de resultados
mais rápidos, com qualidade maior e custo menor. As organizações estruturam seus planos estratégicos
periodicamente. Estes planos apresentam os objetivos estratégicos que devem ser alcançados no horizonte
de planejamento e para tanto, as organizações de criam projetos. As organizações sabem que precisam
gerenciar projetos para obterem sucesso.
Assim, os projetos são os verdadeiros agentes de mudança que as organizações podem contar para atingir
seus objetivos estratégicos. Desta forma, pode-se concluir que o gerenciamento de projetos se torna uma
competência estratégica para a organização.
Por isso, nessa disciplina conheceremos detalhadamente o que é e o que compõe o gerenciamento de um
projeto.

EMENTA
Fundamentos de Gerenciamento de Projetos, Gerenciamento da Integração, Gerenciamento do Escopo,
Gerenciamento do Tempo, Gerenciamento dos Custos, Gerenciamento da Qualidade, Gerenciamento dos
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Recursos Humanos, Gerenciamento das Comunicações, Gerenciamento do Engajamento das Partes
Interessadas, Gerenciamento dos Riscos e Gerenciamento das Aquisições.

OBJETIVO GERAL
Aprender os modernos fundamentos de gerenciamento de projetos na visão do PMI.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Compreender a importância da gestão de projetos para as organizações;

·

Saber quais são os grupos de processos em gerenciamento de projetos;

·

Conhecer as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos;

·

Conhecer as técnicas e ferramentas de gerenciamento de projeto;

·

Desenvolver o termo de abertura do projeto;

·

Elaborar a declaração do escopo do projeto;

·

Criar a Estrutura Analítica do Projeto;

·

Criar o cronograma do projeto;

·

Estimar os custos do projeto e elaborar o orçamento do projeto;

·

Gerenciar a qualidade do projeto;

·

Saber sobre a formação, desenvolvimento e gestão da equipe do projeto;

·

Compreender a importância das comunicações do projeto;

·

Reconhecer a importância do engajamento das partes interessadas do projeto;

·

Aprender a identificar, analisar e preparar respostas para os riscos identificados do projeto;

·

Conhecer os pontos importantes para licitar e administrar os contratos de bens e serviços para o projeto;

·

Compreender o trabalho envolvido com monitoramento e controle do projeto; e.

·

Saber a importância da fase de encerramento do projeto.

CONTEÚDOS
Unidade 1 - Fundamentos do Gerenciamento de Projetos
1.1 Conceitos de gerenciamento de projetos na visão do PMI
1.2 As áreas de conhecimento e os grupos de processos de gerenciamento de projetos
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Unidade 2 - Gerenciamento da Integração do Projeto
2.1 Iniciação do projeto e Plano do projeto
2.2 Orientação, gerenciamento e controle do trabalho do projeto
2.3 Controle integrado de mudanças do projeto
2.4 Encerramento do projeto do projeto
Unidade 3 - Gerenciamento do Escopo do Projeto
3.1 Definição do escopo do projeto
3.2 Controle e validação do escopo do projeto
Unidade 4 - Gerenciamento do Tempo do Projeto
4,1 Criação do cronograma do projeto
4.2 Controle do cronograma do projeto
Unidade 5 - Gerenciamento dos Custos do Projeto
5.1 Criação da linha de base de custos do projeto
5.2 Controle dos custos do projeto
Unidade 6 - Gerenciamento da Qualidade do Projeto
6.1 Planejamento da qualidade do projeto
6.2 Execução da garantia e controle da qualidade do projeto
Unidade 7 - Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto
7.1 Planejamento do gerenciamento dos recursos humanos
7.2 Mobilização, desenvolvimento e gerenciamento da equipe do projeto
Unidade 8 - Gerenciamento das Comunicações do Projeto e Gerenciamento das Partes Interessadas
8.1 Planejamento, gerenciamento e controle das comunicações do projeto
8.2 Identificação, gerenciamento e controle das partes interessadas do projeto
Unidade 9 - Gerenciamento dos Riscos do Projeto
9.1 Planejamento, identificação, análise e planejamento das respostas aos riscos do projeto
9.2 Controle dos riscos do projeto
Unidade 10 - Gerenciamento das Aquisições do Projeto
10.1 Planejamento do gerenciamento das aquisições do projeto
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10.2 Licitação, controle e encerramento das aquisições do projeto
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Promover aulas expositivas-interativas; estudos dirigidos com o material didático; estudos de casos;
atividades em equipe; workshops; palestras com especialistas; reflexão sobre os exercícios constantes nos
Planos de Aula da disciplina; atividades que integrem a teoria e a prática no ambiente de sala de
aula/instituição, atividades nos laboratórios; visitas técnicas e atividades na biblioteca (IES/Virtual).

RECURSOS
Material didático customizado da instituição para a disciplina; quadro branco; flip chart; computador
desktop/notebook; projetor de imagem (Datashow); aparelhos de DVD, CD e tablet; conexão de internet livre
(banda larga) e Biblioteca Virtual e Laboratório de informática com disponibilidade do programa MSProject ou
OpenProj.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3
(AV3).
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1 - 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 obtida dentre as três etapas de avaliação (AV1,
AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do aluno na disciplina;
2 - Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações; e.
3 - Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MASSA, Flavia Vancin. Gerenciamento de Projetos. Rio de Janeiro: SESES, 2015.
PMI, Project Management Institute. Um Guia Do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia
PMBOK®). 5. Edição. PMI®: Pennsylvania, 2013.
SANTOS, Carlos Fernando da Rocha. Gerenciamento de Projetos: conceitos e representações. 1. Edição. Rio
de Janeiro: LTC, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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CLELAND, David I. Gerenciamento de Projetos. 1. Edição. Rio de Janeir: LTC, 2012.
DAYCHOUM, Merhi. 40+4 Ferramentas e Técnicas de Gerenciamento. 1. Edição. Rio de Janeiro: Brasport,
2010.
KANABAR, Vijay. Gestão de Projetos. 1. Edição. São Paulo: Saraiva, 2012.
KEELING, Ralph. Gestão de Projetos: uma abordagem global. 2. Edição. São Paulo: Saraiva, 2012. Gestão de
Projetos: uma abordagem global. 2. Edição. São Paulo: Saraiva, 2012.
LUECKE, Richard. Gerenciamento de Projetos Grandes e Pequenos. 1. Edição. Rio de Janeiro: Record, 2010.
MULCAHY, Rita. Preparatório para o Exame de PMP®. 8a. edição. EUA: RMC, 2013.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 238 -

Faculdade Estácio de Santo André
Projeto Pedagógico do Curso de Administração

Disciplina: GST0046 - GESTÃO DE CONTRATOS
PERFIL DO DOCENTE
Bacharelado em Direito, Administração; Economia - Especialização mínimo de 360 horas, de preferência com
Sticto sensu. Com Currículo Lattes.
CONTEXTUALIZAÇÃO

O contrato é o acordo de duas ou mais pessoas para, entre si, constituir, regular,
modificar ou extinguir direitos.
É a mais comum e a mais importante fonte de obrigação, devido às suas múltiplas
formas e repercussões no mundo jurídico.
Sempre que determinado negócio resultar de um mútuo consenso, de um encontro
de vontades, estaremos diante de um contrato e as empresas utilizam-se de
contratos para fundamentar as suas relações comerciais. Com as novas técnicas
de administração dentro das organizações, as empresas começaram a iniciar novos
modelos de gestão de contratos objetivando a melhoria da performance, um melhor
o relacionamento entre fornecedores e clientes, otimizando e automatizando o
processo de criação e aprovação dos contratos, levando a gestão de contratos a
possuir uma importância corporativa e não apenas departamental.
EMENTA

Gestão de Contratos. Conhecendo o Contrato. Principais requisitos dos contratos.
Gestão de contratos. Modelos de Gestão de Contratos. Principais Tipos de
Contratos
OBJETIVO GERAL

1.
Possibilitar ao aluno o entendimento dos instrumentos contratuais, bem como
demonstrar a importância da criação de um modelo de gestão de contratos no
ambiente corporativo.
2.
Apresentar modelos e ferramentas que permitam a implementação de um
modelo de gestão de contratos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Criar condições para que o aluno
1.

compreenda os conceitos teóricos fundamentais do contrato;

2.
identifique a importância de criar um sistema eficaz de gestão dos contratos
corporativos.
3.
reconheça as formas e as ferramentas necessárias para se implementar um
modelo de gestão de contratos;
- 239 -

Faculdade Estácio de Santo André
Projeto Pedagógico do Curso de Administração

4.

analise os contratos firmados pela administração pública;

avalie os contratos mais comuns no ambiente corporativo
CONTEÚDOS

?.
Unidade 1 ? Conhecendo o Contrato
AULA 1 ? Introdução ao Contrato ? Evolução das culturas, evolução do direito
contratual, Direito contratual como tecnologia, Conceito de Contrato princípios,
Cláusulas gerais do contrato.
AULA 2 ? Classificação dos contratos ? Introdução classificação segundo a
estrutura; segundo a forma de constituição, segundo a execução, segundo a
tipicidade,. Segundo a liberdade de contratar. Segundo o ramo jurídico de regência;
Contratos de Adesão.
AULA 3 ? Da formação dos Contratos ? Formação dos contratos; Arras; Contrato
Preliminar; Responsabilidade Pré-Contratual; Execução do Contrato; Alteração do
Contrato.
AULA 4 ? Extinção do Contrato ? Invalidade do Contrato Dissolução do Contrato
(resili8ção e resolução).
Unidade 2 ? Gestão de Contratos
AULA 5 ? O que é o Gestão de Contratos? ; Por que controlar os contratos;
Benefícios de uma gestão de contratos; Pesquisas de Mercado.
AULA 6 ? Processos e Negócios e Gestão de Contratos; Modelo de Gestão (CLM);
Fases do Ciclo de Vida dos Contratos.
AULA 7 ? Ferramentas para Gestão de Contratos; Contratos e Governança
Corporativa; Contratos de Terceirização de TI.
AULA 8 ? Dicas práticas para gestão de contratos e os benefícios do investimento
na Gestão de Contratos - Administração de Contratos, e os passos para justificar e
implementar um modelo de gestão de contrato. Dicas para montar um modelo de
SLA
AULA 9 ? Contratos na Administração Pública ? Contrato Administrativo;
obrigatoriedade da administração em firmar contratos; conteúdo dos contratos,
cláusulas dos contratos; cláusulas exorbitantes; modificação unilateral; modificação
por acordo das partes rescisão unilateral. aplicação das sanções administrativas;
competência para aplicação das sanções; duração dos contratos administrativos;
prorrogação dos contratos de serviços continuados após 60 meses; contrato
emergencial; instrumentos utilizados na alteração dos contratas; Pagamento da
despesa.
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AULA 10 ? Gestão de Contratos na Administração Pública ? Gestão e Fiscalização
de Contratos; diferenças entre fiscalização e gestão; pontos de cautela/contratos
especiais que envolvam mão de obra; atuação do gestor/fiscal de contratos.
Unidade 3 ? Alguns Tipos de Contratos
AULA 11 - Contrato de Compra e Venda ? Caracterização; distinções; eficácia do
contrato; elementos essências; a coisa. O preço; vendas aleatórias; obrigações do
vendedor e do comprador; riscos.
AULA 12 ? Contrato de Locação - Conceito e caracteres, natureza, objeto,
modalidades; obrigações do locador e do locatário; sanções; duração; riscos.
Cessação; locação para fins comerciais e industriais; cessão e sublocação;
despejo.
AULA 13 ? Contrato Gratuito ? Doação, Comodato, e Fiança.
AULA 14 ? Contrato de Mútuo ? Contratos de Empréstimo, Conceito de Mútuo,
Classificação do mútuo, Obrigações do mutuário, juros remuneratórios.
AULA 15 ? Contratos de Serviços ? Conceito do Contrato de Serviços; Empreitada;
Corretagem; Mandato; Contrato de Prestação de Serviços; Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor.
AULA 16 ? Contrato de Sociedade ? Sociedades Constituídas por Contrato,
Sociedades Simples (contrato social, obrigações e direitos dos sócios,
administração da sociedade, resolução parcial da sociedade); Cooperativa;
Dissolução e Liquidação das sociedades.
PROCEDIMENTOS DE ENSINO

Aulas expositivas, discussões de textos, exercícios, análise de conceitos através de
projeções de filmes, estudo de casos, entre outros.
RECURSOS

Projetores, Retro Projetores, computadores, caixas de som (Recursos áudiosvisuais), Apostila, quadro branco e canetas pinceis.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO

O aluno será avaliado, oficialmente, em três etapas, AV1, AV2 e AV3, sendo AV2 e
AV3 unificadas.
A cada uma das provas será atribuído grau de 0,0 a, no mínimo, 8,0 pontos, sendo
os pontos restantes destinados à avaliação de trabalhos acadêmicos, de acordo com
as especificidades de cada curso.
As AV2 e AV3 serão elaboradas com base em todo o conteúdo programático das
disciplinas.
Para aprovação nas disciplinas o aluno deverá:
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1.

Obter notas iguais ou superiores a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.

Atingir média aritmética igual ou superior a 6,0, 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.
2.

3.

Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.

.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Livro Didático: Toledo, George Wilton, Rio de Janeiro, UniSEB © Editora Universidade
Estácio de Sá, 2015 - ISBN: 978-85-5548-005-8

FREITAS, Walter. Gestão de Contratos Melhores Práticas Voltadas aos Contratos
Empresariais. São Paulo: Editora Atlas, 2009.
GOMES, Orlando. Contratos, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARAUJO, Edmir Netto de, Curso de Direito Administrativo, editora: Saraiva,
edição: 4, ano:2009
LEAL, Sheila do Rocio Cercal Santos Leal. Contratos Eletrônicos Validade Jurídica
dos Contratos via Internet, São Paulo: Editora Atlas S.A., 2007

VIEIRA, Antonieta Pereira et al. Gestão de Contratos de terceirização na Administração Pública Teoria e
Prática. Belo Horizonte: Fórum, 3ª edição, 2008.

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST0143 - GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO
PERFIL DO DOCENTE

Graduação em Ciências Contábeis, Administração ou Economia, no mínimo pósgraduação (Especialista com 360 horas de curso), preferencialmete com titulação
em Stricto Sensu.
Experiência Profissional na área.
CONTEXTUALIZAÇÃO

As atividades empresariais, pela dinâmica de um ambiente
concorrencial crescentemente complexo, demandam às
empresas capacidade gerir adequadamente seu capital de
giro.
EMENTA

Síntese da função financeira. Demonstrações Financeiras Padronizadas. Análise
horizontal e vertical. Análise através de indicadores. Gestão do Capital de Giro.
OBJETIVO GERAL

- Compreender as políticas e o planejamento
financeiro de curto e longo prazos nas organizações, em
função das técnicas e instrumentos de gestão disponíveis no
mercado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O aluno deverá ser capaz de:
- Analisar os Demonstrativos Contábeis e seus indicadores;
- Medir o desempenho das organizações em determinados períodos, no que
concerne a gestão dos recursos financeiros de curto e longo prazos;
- Mensurar a evolução das organizações ao longo do tempo, visando constatar a
existência de crescimento das receitas, gastos (desesas e custos);
- Apurar a capacidade de pagamento dos compromissos assumidos pelas
organizações;
- Analisar a possibilidade de distribuição de lucros aos acionistas/sócios das
organizações.

- Compreender as políticas e o planejamento financeiro
a curto prazo nas organizações
CONTEÚDOS
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Unidade 1 - As organizações e os sistemas de apoio a gestão financeira
1.1 - A empresa: ambiente legal, operacional e fiscal
1.2 - Sistemas Contábeis e a situação econômica e financeira das organizações
1.3 - Gestão financeira: objetivos e instrumentos de suporte a gestão
1.4 - Demonstrações Contábeis Padronizadas
1.5 - Modalidades de organização
1.6 - Métodos e técnicas de análise financeira
Unidade 2 - Análise Horizontal e Vertical
2.1 - Análise horizontal
2.2 - Análise vertical
Unidade 3 - Análise Através de Indicadores
3.1 - Indicadores de liquidez
3.2 - Indicadores de solvência a longo prazo
3.3 - Indicadores de gestão de ativos
3.4 - Indicadores de rentabilidade
3.5 - Indicadores de valor de mercado
3.6 - Identidade Du Pont
3.7 - Crescimento interno e sustentado
3.8 - EBITDA: indicador financeiro globalizado
Unidade 4 - Análise da DOAR e DFC
4.1 - Análise da DOAR
4.2 - Análise da DFC
4.3 - Comparação entre a DOAR e a DFC
Unidade 5 - Gestão do Capital de Giro
5.1 - Variações do capital de giro: liquidez x risco x retorno
5.2 - Ciclo operacional
5.3 - Ciclo de caixa
5.4 - Necessidades de Capital de Giro e saldo em tesouraria
5.4 - Composição de financiamento do Capital de Giro
5.5 - Gestão de Disponibilidades
5.6 - Gestão de Estoques
5.7 - Gestão de Recebíveis
PROCEDIMENTOS DE ENSINO

O conteúdo programático será desenvolvido através de aulas expositivas
dialogadas, estudos dirigidos,
estudos de casos e trabalhos práticos individuais e em equipe.
RECURSOS

Quadro, data-show ou retroprojetor, material do aluno e artigos sobre o tema.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
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A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da Instituição. Nesta
disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua
participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na média aritmética
das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas
deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada pelo aluno em
qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno
poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da Instituição, mediante
agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ASSAF, Alexandre Neto; LIMA, Fabiano Guasti. Fundamentos de Administração Financeira. 1. ed. São Paulo:
Atlas, 2010.
ASSAF, Alexandre Neto; SILVA, César Augusto Tibúrcio. Administração do Capital de Giro. 3. ed. São Paulo:
Saraiva, 2002.
HOJI, Masakasu. Administração Financeira e Orçamentária. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. Sanvicente. 10. ed. São Paulo: Addison-Wesley,
2008.
ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JORDAN, Bradford D. Princípios de administração financeira.
2.ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade empresarial. 5. ed. São Paulo: Atlas,
2010.
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de Balanços 10ª Ed. São Paulo:Atlas, 2010.

Silva, José Pereira da. Análise financeira das empresas. São Paulo: Atlas, 2008. 9ª
ed.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: CEL0032 - HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-DESCENDENTES
PERFIL DO DOCENTE
Profissional graduado em História com pós-graduação, preferencialmente, stricto sensu em História ou áreas
afins.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A disciplina "História dos povos indígenas e afro-descendentes no Brasil' visa fornecer ao aluno de História
conhecimento acerca da formação dessas sociedades e da integralização destes na idéia de nação brasileira.
Tralhando desde o período colonial até os dias atuais procura-se trabalhar com as questões históricas que vão
estimular o racismo e a discriminação dos modelos que não são considerados exemplares e, como refletirá na
sociedade atual.
A disciplina não tem pré-requisitos e é elegível a eletiva para outros cursos pela necessidade do conhecimento
dessas questões para pensarmos a sociedade 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.
OBJETIVO GERAL
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.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•
•

Reconhecer a importância do patrimônio pré-colonial brasileiro como componente cultural da nação.
Relacionar o processo de aculturação indígena e a extinção de várias tribos.
Desenvolver uma visão teórica e crítica sobre a importância da mão-de-obra escrava indígena e
africana dentro do projeto colonial português.
Entender a atuação dos órgãos de proteção aos índios dentro de projetos econômicos, políticos e
sociais específicos.
Refletir sobre as diversas formas de resistência negra: os quilombos, a capoeira e o Movimento
Negro no Brasil.
Compreender a situação atual dos povos indígenas a partir das condições históricas brasileiras.
Conhecer as políticas afirmativas e a inserção do negro na sociedade brasileira contemporânea.
CONTEÚDOS

Unidade 1 ? O impacto cultural do contato entre europeus e índios:
1.1 ? O primeiro contato: o século XVI. O impacto do contato;
1.2 ? As novas discussões sobre o apresamento indígena;
1.3 ? A mão-de-obra escrava indígena e africana;
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Unidade 2 ? A economia colonial, a escravidão negra e a resistência:
2.1 ? A religiosidade: campo privilegiado de estudos, assim como de construção
de solidariedades internas às comunidades negras, mas também de integração e de resistência à sociedade
escravista;
2.2 ? Formas de resistência ao poder escravista: fugas, rebeliões, quilombos e negociação. As reações
variadas dos detentores do poder: tolerância e repressão;
2.3 ? Os laços que ligam os afro-descendentes no Brasil às sociedades africanas;
Unidade 3 - A contribuição de índios e negros à cultura brasileira:
3.1 ? O saber indígena;
3.2 ? A cultura afro-descendente;
3.3 ? O sincretismo religioso: o choque entre as religiões Católica, Afro-descendentes e Indígenas;
Unidade 4 ? As diferentes leituras da questão racial brasileira:
4.1 ? Os órgãos de proteção indígenas: do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) à
Fundação Nacional do Índio (FUNAI);
4.2 ? A Constituição de 1988 e sua importância para o Movimento Negro e para os povos indíenas;
4.3 ? A Conferência Mundial dos Povos Indígenas sobre Território, Meio Ambiente e Desenvolvimento - RIO92. O índio como sujeito histórico, agente de sua própria história;
4.4 ? O Estado reconhece a existência do racismo no Brasil: a afirmação simbólica feita pelo então presidente
Fernando Henrique Cardoso e as políticas públicas afirmativas decorrentes do fato;
4.5 ? As cotas raciais nas Universidades públicas e sua importância na auto-afirmação do negro enquanto
sujeito histórico, agente de sua própria história;
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno de
acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento particular da
disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e
temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links
orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz
interativo, simulados, biblioteca virtual etc.
RECURSOS
Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash player,
leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para
baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da Instituição. Nesta
disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua
participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão).
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Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na média aritmética
das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas
deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada pelo aluno em
qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno
poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da Instituição, mediante
agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
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.
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.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST0511 - MARKETING PARA O TERCEIRO SETOR
PERFIL DO DOCENTE
Docente com Bacharelado em Marketing ou Comunicação Social, Administração ou Economia, com pós-graduação,
preferencialmente stricto sensu, de, no mínimo, 360h e com currículo Lattes atualizado.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A sociedade contemporânea assiste a avanços da ciência e da tecnologia como
nunca antes. Transferência tecnológica acelerada, motivada por uma cultura cada
vez mais globalizada, impulsionados pela Sociedade do Conhecimento e novas
mídias. Em contrapartida, a péssima distribuição da renda, o desemprego
estrutural, a violência, a fome e a miséria configuram um cenário bastante
desolador no Brasil e no mundo. Agravado pelo aquecimento global e suas
conseqüências, que prometem escassez de água, extinção de vários espécimes da
fauna e da flora, motivando o desenvolvimento de um novo olhar da sociedade
sobre o papel do Estado e da Iniciativa Privada sobre estas questões, bem como
impondo novos limites às práticas adotadas pelo mundo dos negócios.
O consumidor mudou, conceitos como solidariedade, sustentabilidade e
coletividade estão cada vez mais presentes em todas as camadas da população e o
mercado não pode ignorar isso. Os clientes estão cada vez mais conscientes de
que o ato de consumir não se resume a mera satisfação de suas necessidades
individuais ou corporativas, mas também como forma de promover transformações
sociais, culturais e ambientais. O fato é que o sucesso dos negócios depende
diretamente de altos padrões de conduta legal, ética e social. As empresas mais
admiradas do mundo, além de trabalharem visando uma performance de excelência
e alta lucratividade, servem também aos interesses da sociedade.
Neste contexto, é pertinente afirmar que o Marketing é uma excelente ferramenta
que sem dúvida possibilitaria uma atuação mais competitiva do Terceiro Setor,
através de um melhor gerenciamento de seus recursos, apoiado em um modelo de
gestão moderno, aliando ética e transparência, atendendo não só às expectativas
da sociedade, como viabilizando o alcance de seus objetivos organizacionais. O
Marketing para o Terceiro Setor serve como ferramenta para promover uma causa,
cujo tema pode ser o combate às drogas, à pedofilia, à prostituição de menores ou
o uso consciente da água potável. Sendo assim o Marketing para o Terceiro Setor
possibilita que o desafio do alcance dos objetivos pertinentes a cada causa, seja
gerenciado através do Mix de Marketing, sejam claramente percebidas como valor
pelo mercado e pela sociedade. Seja pela atuação de ONG`s, OSCIP`s, seja a
partir de empresas privadas que desejem incorporar um olhar mais responsável e
sustentável às suas estratégias, contribuindo para minimizar as desigualdades
sociais, a fome e a miséria.
EMENTA
•
•
•
•
•

O Terceiro Setor;
Responsabilidade Social;
Marketing no Terceiro Setor;
Planejamento de Marketing para o Terceiro Setor;
Segmentação e Posicionamento de Mercado;
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•
•

Pesquisa e sistema de informações;
Estudos de Casos.
OBJETIVO GERAL

•

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 instrumentos requeridos para o planejamento
de Marketing para o Terceiro Setor.

•
•

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Discutir e entender o Terceiro Setor e a Responsabilidade Social em
suas diversas vertentes;
•Identificar o segmento de mercado de Projetos de Terceiro Setor e seu
posicionamento no mercado;
•Classificar as ferramentas de diferenciação para o Terceiro Setor;
•Criar um planejamento de Marketing para o Terceiro Setor.
CONTEÚDOS

Unidade 1 ? O Terceiro Setor
Origens e Evolução do Terceiro Setor;
Cenário local e global;
Responsabilidade Social;
Mercado de Trabalho no Terceiro Setor.
Unidade 2 ? Marketing no Terceiro Setor:
A filosofia do Marketing;
As ferramentas de Marketing;
A operação de Marketing;
O Planejamento de Marketing;
Unidade 3 ? Segmentação e Posicionamento de Mercado para o Terceiro
Setor
Identificação do Público-alvo certo;
Posicionamento de mercado;
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Estratégia de diferenciação;
Estratégia de Comunicação.
Unidade 4 - Gestão Estratégica do Terceiro Setor:
Elaboração, desenvolvimento de um projeto de Terceiro Setor;
Execução do plano estratégico;
Avaliação da Estratégia.
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno de
acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento particular da
disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e
temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links
orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz
interativo, simulados, biblioteca virtual etc.
RECURSOS
Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players,
flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos
alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado
por sua participação cooperativa e colaborativa, bem como pelo seu desempenho nas avaliações presenciais
(AV1,

AV2 e AV3). No que se refere ao primeiro critério, o docente responsável pela turma irá avaliar a participação
do aluno nos fóruns de discussão temáticos, tendo por parâmetro as métricas de pertinência e interatividade
da/na intervenção do aluno.

No que se refere ao segundo critério, os instrumentos para avaliação da aprendizagem serão construídos a
partir de itens de teste: questões objetivas e discursivas que compõem o banco de questões da disciplina,
classificadas em diferentes níveis de complexidade e diferentes níveis cognitivos. Inclui-se nessa composição
de nota a produção de trabalho acadêmico (se for o caso), que será somado à nota da avaliação
correspondente (AV1, AV2 e AV3).
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As avaliações presenciais serão realizadas no campus de origem do aluno, de acordo com o calendário
acadêmico institucional.
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. 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..
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas ? http://www.ibase.br
Redes de Informações para o Terceiro Setor ? http://www.rits.org.br
Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais ? http://abong.org.br
www.socialtec.org.br
http://www.terceirosetor.org.br
http://www.filantropia.org
http://www.terceirosetoronline.com.br/
http://www.responsabilidadesocial.com
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www.ethos.org.br
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Disciplina: CEL0125 - METODOLOGIA DA PESQUISA
PERFIL DO DOCENTE

Profissional graduado em qualquer área do conhecimento, com experiência
em pesquisa e, preferencialmente, com pós-graduação stricto sensu.
CONTEXTUALIZAÇÃO
Metodologia da Pesquisa é uma disciplina comum a diferentes cursos que pretende mostrar a
importância da pesquisa acadêmica e orientar a elaboração dos trabalhos de conclusão de curso,
com base nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Durante o curso dessa disciplina, o estudante, sob orientação do professor, definirá o tema a ser
desenvolvido, identificará o problema da pesquisa, realizará pesquisa bibliográfica, elaborará
objetivos e justificativa do estudo, apresentará o embasamento teórico sobre o tema, definirá fontes
e procedimentos metodológicos e definirá os resultados esperados, prevendo possíveis limitações do
trabalho. Dessa forma, deverá mobilizar competências e habilidades para o desenvolvimento do
projeto de TCC, que será plenamente elaborado na disciplina Trabalho de Conclusão, na forma final
estabelecida (artigo, monografia ou projeto final) em cada curso envolvido.
EMENTA
O conhecimento científico e a pesquisa acadêmica: escolha do tema. Problematização do tema. Justificativa,
metodologia e fontes. A determinação dos objetivos. O embasamento teórico. O projeto de pesquisa,
estrutura e formatação. A redação científica: ética e legitimidade do saber. Normas técnicas para formatação
do TCC: artigo científico e monografia.
OBJETIVO GERAL
A disciplina tem como objetivos gerais
•
•
•

Reconhecer a importância da pesquisa acadêmica;
Elaborar o anteprojeto de TCC;
Aplicar as normas técnicas para construção e formatação de projetos de pesquisa e TCC.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final do curso o aluno deverá:
• Compreender a relevância do uso de técnicas para elaboração de objetivos da pesquisa;
• Identificar a estrutura e formatação de projetos de pesquisa para TCC;
• Conhecer e aplicar diferentes normas para formatação do trabalho de conclusão de curso: artigo
científico e monografia;
• Estabelecer e delimitar um tema de pesquisa;
• Definir o problema científico;
• Realizar a pesquisa bibliográfica;
• Apresentar a justificativa do projeto e objetivos do estudo;
• Apresentar o embasamento teórico;
• Definir as fontes e procedimentos metodológicos;
• Organizar o cronograma do TCC.
CONTEÚDOS
Unidade 1 A pesquisa e o conhecimento científico
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1.1. Importância e aplicação da pesquisa científica
1.2. A classificação da pesquisa com base em objetivos e procedimentos.
Unidade 2 O problema científico
2.1. A escolha do tema e importância de sua delimitação;
2.2. Realização da pesquisa bibliográfica e sua discussão;
2.3. Justificativa do estudo;
2.4. A problematização do tema;
2.5. A construção de hipóteses e as questões norteadoras.
Unidade 3 A construção do projeto de pesquisa
3.1. A determinação dos objetivos da pesquisa;
3.2. A construção do embasamento teórico, levantamento preliminar.
3.3. A redação do projeto de pesquisa: ética e legitimidade do saber.
Unidade 4 O Trabalho de Conclusão de Curso
4.1. Importância do trabalho de conclusão de curso
4.2. Estrutura e formatação do artigo científico;
4.3. Estrutura e formatação da monografia;
4.4. Estrutura e formatação do Projeto Final.
PROCEDIMENTOS DE ENSINO

Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é
exposto ao aluno de acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de
entrega ao conhecimento particular da disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de
entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e temáticas das aulas propriamente
ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links orientados, estudos de
caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz
interativo, simulados, biblioteca virtual etc.
Quanto à metodologia de ensino, o docente é responsável por mediar o conteúdo e sua
integralização, com vistas ao aprendizado cooperativo e colaborativo, norteando-se pelo
incentivo à troca constante entre os atores envolvidos e à construção coletiva do
conhecimento. Para tal, cabe ao docente organizar e orientar as discussões no fórum, bem
como nas outras ferramentas de comunicação disponibilizadas na sala de aula virtual (chat,
central de mensagem, anotações etc.).
RECURSOS
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Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como
players, flash player, leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual
disponibiliza aos alunos o acesso para baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha
já instalados.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da Instituição. Nesta
disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua
participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na média aritmética
das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas
deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada pelo aluno em
qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno
poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da Instituição, mediante
agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARROS, A. J. da S.; LEHFELD, N. A. de S. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2007.
BORTOLOTI, Karen F. Metodologia da pesquisa. Rio de Janeiro: SESES, 2014.
SILVA, R. da. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1991.
KAHLMEYER-MERTENS, R. S.; FUMANGA, M.; TOFFANO, C. B.; SIQUEIRA, F. Como elaborar projetos de
pesquisa: linguagem e método. Rio de Janeiro: FGV, 2007.

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 10.ed. São Paulo: Atlas,
2008.
RUDIO, F. V. Introdução ao projeto de pesquisa científica. 4.ed. RJ: Petrópolis: Vozes, 2007.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST1233 - NEGOCIAÇÃO EMPRESARIAL
PERFIL DO DOCENTE
Graduação e Pós-graduação lacto ou stricto sensu em Administração, Marketing, Gestão de RH, Processos
Gerenciais e áreas afins.
O profissional deverá possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de comunicação em ambiente
acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas necessárias à promoção do
ensino ( SGC, webaula, BdQ e SIA).
Currículo publicado e atualizado na plataforma Lattes.
O professor deve incentivar os estudantes nesse momento inicial, enfatizando a importância de estudar,
diariamente, utilizando os Planos de Aula e desenvolvendo as atividades propostas pelo material didático a
cada aula.
É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por competências (conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações intrínsecas à área da educação.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A disciplina Negociação Empresarial surge da complexidade no mundo dos negócios e do surgimento de novas
possibilidades que permitam às corporações analisar, planejar e concretizar parcerias, fusões, consultorias,
transferencias de tecnologia e compartilhamento de modelos comerciais. Profissionais com conhecimento,
habilidades e atitudes na área de negociação são necessários em praticamente todos os ambientes de
negócios.
No plano interno, considerando esta nova realidade, os interlocutores precisam dispor de todo o arsenal de
técnicas que possam evitar conflitos interpessoais, manter o clima organizacional ou estimular suficientes
níveis de motivação interna.
Além disso, as novas plataformas e tecnologias surgidas no ambiente digital transferem um caráter de
imediatismo às negociações e às atividades decorrentes ligadas aos objetivos estratégicos, táticos ou
operacionais das empresas.
O novo perfil deste profissional exige que ele incorpore técnicas de negociação, atividades de consultoria e
domínio de tecnologia, mas também deve possuir ampla visão do ambiente político-cultural que envolve os
interlocutores do processo de negociação. Isso ocorre, porque este capital intelectual acumulado pelo
negociador influencia diretamente as estratégias e táticas da organização a qual pertença ou represente.
EMENTA
A visão geral da Negociação empresarial; Negociação de conflitos organizacionais e estilos de negociação na
solução de conflitos; Processo de Negociação Empresarial; Negociação internacional

OBJETIVO GERAL
Analisar as técnicas e ferramentas de negociação empresarial incorporadas no ambiente competitivo para o
aperfeiçoamento da gestão de negócios das organizações.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Avaliar o contexto da negociação empresarial, observando o perfil do profissional que pretenda operar como
negociador.
Identificar os tipos, níveis e etapas do processo de negociação empresarial
Aplicar técnicas de negociação, observando os níveis de poder e modelos de decisão
Analisar os aspectos pessoais, culturais e políticos envolvidos na relação entre os interlocutores de uma
negociação internacional.

CONTEÚDOS
Unidade I - Negociação: uma visão geral
1.1. A arte da negociação
1.2. Negociação e valores éticos
1.3. Negociação na administração: princípios e características
Unidade II - Negociação de conflitos organizacionais
2.1. Tipos de conflitos
2.2. Classificação dos estilos de negociação
2.3. Os papéis gerenciais do administrador na solução de conflitos
2.4. Aplicações práticas: Técnicas de solução de conflitos - estudos de caso, vídeos e artigos
Unidade III - Processo de Negociação Empresarial
3.1. Níveis de negociação
3.2. Estratégias de negociação
3.3. Etapas do processo de negociação
3.4. Modalidades de tomadas de decisão e influencias do poder
3.5. Aplicações práticas: Técnicas de negociação empresarial - estudos de caso, vídeos e artigos
Unidade IV - Negociação internacional
4.1. Fatores pessoais e interpessoais na negociação internacional
4.2. A negociação empresarial internacional em um contexto global: America, Oriente e Europa.
4.3. Profissionais e empresas brasileiras como negociadores no ambiente competitivo mundial
4.4. Em busca da eficácia de uma negociação internacional: desenvolvendo o processo e acompanhando os
resultados
4.5. Aplicações práticas: Técnicas de negociação internacional - estudos de caso, vídeos e artigos
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
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A disciplina Negociação Empresarial deve ser estruturada com encontros periódicos intercalados, mas com
acesso dos alunos aos ambientes virtuais de aprendizagem (apoio presencial), cujo objetivo é hospedar e
disponibilizar os estudos de caso, artigos e demais materiais pertinentes à execução da metodologia aplicada,
fóruns e orientação docente. A diretriz dos procedimentos deve observar os seguintes pontos:
1. O aluno dever ser orientado à leitura prévia da aula com o objetivo de familiarizar-se com o conteúdo,
aproximar-se de exemplos ilustrativos dos temas estudados e preparar-se para a dinâmica de sala de aula.
2. Cabe ao docente dedicar parte do tempo das aulas previstas nas unidades 2 a 4, para explorar junto ao
corpo discente o caso ou artigo estudado anteriormente pelos alunos, direcionando o debate para o
aprendizado conjunto e geração de conhecimento transversal aos conceitos e exemplos estudados.
3. A disciplina deve ser ministrada com profundo teor prático, mesmo que não estejam previstas atividades
estruturadas, devendo ser utilizados todos ou alguns dos recursos de atividades propostas: tribunal de júri,
concurso de vídeos, análise de filmes, fórum de debates, estudos de caso, simulação de negociação,
entrevistas, jogos de empresas, teatro de conflitos, avaliação de empresas, interatividade no Facebook, etc.
RECURSOS
Material didático customizado da instituição para a disciplina; quadro branco; flip chart; computador
desktop/notebook; projetor de imagem; aparelhos de DVD, CD e tablet; conexão de internet livre (banda
larga) e Biblioteca Virtual.

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3
(AV3).
A disciplina, atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas poderá
contemplar outras atividades acadêmicas de ensino, sendo que estas não poderão ultrapassar 20% da
composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LAMIN, Gustavo Paiva. Negociação: conceitos fundamentais e negociação internacional. Curitiba:
Intersaberes, 2016. (Disponivel na Biblioteca virtual).
MARTINELLI, Dante Pinheiro. Negociação empresarial: enfoque sistêmico e visão estratégica. São Paulo:
Manole, 2017. (Disponível na Biblioteca virtual).
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VANIN, Jorge Alexandre. Processos da negociação. Curitiba: Intersaberes, 2013. (Disponível na Biblioteca
virtual).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BURBRIDGE, R. Marc. Gestão de conflitos. São Paulo: Saraiva, 2012.
GARBELINI, Viviane Maria Penteado. Negociação e Conflitos. Curitiba: Intersaberes, 2016. (Disponível na
Biblioteca Virtual).
MARTELANC, Roy; PASIN, Rodrigo; CAVALCANTE, Francisco. Avaliação de empresas: um guia para fusões,
aquisições e gestão de valor. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. (Disponível na Biblioteca Virtual)..
SLATER, Robert. A imagem e o homem: Descubra a verdade sobre Donald Trump. São Paulo: Financial Times,
Pearson Prentice Hall, 2006. (Disponível na Biblioteca Virtual).
VASQUEZ, Enzo Fiorelli. Técnicas de negociação e apresentação. São Paulo: Pearson, 2015. (Disponível na
Biblioteca Virtual)..
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: CCA0049 - PESQUISA DE MERCADO
PERFIL DO DOCENTE
O docente, preferencialmente, deve ter se graduado em Administração (ou áreas afins) e possuir PósGraduação Lato Sensu (especialização), embora, seja desejável a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou
Doutorado) na área do curso ou áreas afins. Possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de
comunicação em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas
necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (SGC, SAVA, BdQ e SIA). Importante
também o conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso e processos de avaliação do Ministério da Educação
- MEC.
É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por competências (conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações intrínsecas à área de Gestão.
CONTEXTUALIZAÇÃO

A partir das técnicas e conceitos apresentados na disciplina, o aluno, terá
condições de desenvolver o planejamento e a aplicação de uma pesquisa de
mercado, tendo condições de atuar como comprador ou solicitante de pesquisa
para empresas e institutos de pesquisa de mercado, definindo critérios de seleção
de preços e concorrentes e no acompanhamento de projetos de pesquisas.
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.
OBJETIVO GERAL

1.
Analisar a importância da Pesquisa de Marketing no apoio à tomada de
decisões.
2.
Avaliar as ações a serem desenvolvidas na elaboração de um projeto de
pesquisa de mercado avaliando diferentes tipos e métodos de pesquisa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Proporcionar ao aluno a compreensão dos conceitos teóricos fundamentais da pesquisa de
marketing e suas aplicações.
2. Reconhecer a informação como fundamental para o processo de tomada de decisão em
marketing.
3.

Elaborar um briefing de pesquisa de mercado.

4. Apresentar as diferentes metodologias de pesquisa e a respectiva adequação aos diversos
problemas, e necessidades mercadológicas das empresas.
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5.

Reconhecer a importância da ética e da qualidade na pesquisa de marketing.

6.

Descrever o processo de pesquisa de mercado.

7. Proporcionar conhecimentos para a utilização da Pesquisa de Mercado na identificação do
público-alvo.
8.

Elaborar instrumentos de coleta de dados.

9.

Planejar o tamanho da amostra.

10. Preparar a apresentar o relatório de pesquisa.
CONTEÚDOS

Unidade 1 - Introdução à Pesquisa de Marketing
1.1. Visão geral
1.2. Definição de pesquisa de mercado
1.3. Classificação da pesquisa de mercado
1.4. Processo de pesquisa de mercado
1.5. A função da pesquisa de mercado na tomada de decisões gerenciais
1.6. Tecnologia e pesquisa de mercado
Unidade 2 - Concepção de Pesquisa Exploratória: Pesquisa Qualitativa
2.1.

Dados primários: pesquisa qualitativa versus pesquisa qualitativa

2.2.

Classificação dos procedimentos da pesquisa qualitativa

Unidade 3 - Modelo de pesquisa descritiva - Levantamento de Campo e por
Observação: Pesquisa Quantitativa
3.1.

Métodos de levantamento de campo

3.2.

Métodos de observação

3.3.

Comparação dos métodos de levantamento de campo e por observação

Unidade 4 - Elaboração de questionários e formulários
4.1. Processo de elaboração do questionário.
4.2. Especificar as informações necessárias.
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4.3. Determinar o conteúdo de cada pergunta.
4.4. Pré-teste do questionário
4.5. Formulário de observação.
Unidade 5 - Amostragem, Preparação e Análise - de Dados e do Relatório
5.1.

Visão geral

5.2.

Amostra ou censo

5.3.

O processo de elaboração da amostragem

5.4.

Classificação das técnicas de amostragem

5.5.

O processo de preparação de dados

5.7.

Seleção da estratégia de analise de dados

5.8.

Preparação do relatório.
PROCEDIMENTOS DE ENSINO

O conteúdo programático será desenvolvido, através de exposições dialogadas e estudos dirigidos
de casos e elaboração de planos de pesquisas. Todas as Unidades de conteúdo terão aplicações
práticas, tendo o texto como base. Trabalho de pesquisa também poderá compor estratégia
metodológica. Uso de textos de revistas especializadas. Uso de filmes específicos.
RECURSOS
Sala de aula equipada com quadro branco e material de consumo para escrever (caneta, apagador),
multimídia para o uso de data show e/ou projeção de filmes e documentários, acervo bibliográfico no
ambiente virtual e uso de recursos de informática.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
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 e/ou
outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades da
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. A disciplina,
atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas, contempla outras
atividades acadêmicas de ensino. O grau obtido na Atividade Acadêmica Complementar não poderá
ultrapassar o limite de 20% da composição do grau obtido na AV2.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização.
A AV2 contemplará todo o conteúdo da disciplina. A composição de sua nota incluirá o grau obtido nas
atividades estruturadas previstas dentro do limite de 20% já mencionado anteriormente. As provas de AV2
serão geradas pelo Banco de Questões da Estácio.
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A AV3 contemplará todo o conteúdo da disciplina. As provas de AV3 serão geradas pelo Banco de Questões da
Estácio.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2.

Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.

3.

Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST0206 - POLÍTICA AMBIENTAL GLOBAL
PERFIL DO DOCENTE
Perfil do Docente: Preferencialmente um docente com formação em ciências humanas, sociais ou ciências
agrárias. Exigência mínima de Mestrado ou Doutorado, e que tenha trabalhado o tema ambiental na
dissertação de mestrado ou tese de doutorado; ou tenha experiência comprovada no currículo lattes
atualizado. È desejável experiência no ensino superior em disciplinas correlatas ao conteúdo da disciplina
proposta. É desejável conhecimentos complementares comprovados em: ciências ambientais, geografia,
ciência política, economia política, história ambiental ou ciências sociais.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A disciplina tem como objetivo a formação de um profissional ético e com consciência crítica diante dos
problemas socioambientais da atualidade. O debate ambiental se conecta com várias disciplinas ministradas
no Curso como as de Política, Economia, Direito Internacional e e outras. A disciplina não deve ser vista como
uma disciplina isolada, a comunicação com o Curso como um todo se faz obrigatório para um melhor
entendimento da complexidade das questões ambientais na atualidade. A complexidade e a dinâmica do
mercado de trabalho hoje, cada vez mais demanda um profissional com amplos conhecimentos do debate
ambiental, ê este tem sido um dos focos do mercado diante dos novos desafios ambientais colocados por
atores públicos e privados. O profissional do futuro deverá necessariamente ter consciência destas exigências
se adequando as novas demandas do mercado de trabalho e se qualificando para enfrentar estes desafios. A
disciplina de Política Ambiental Global pretende demonstrar que ambiente e sociedade, desenvolvimento e
proteção ambiental precisam caminhar juntos.
EMENTA
A política ambiental global desenvolvimento seu histórico e político. Análise das principais abordagens
teóricas. O desenvolvimento sustentável, implicações ecológicas, econômicas e políticas. A importância dos
debates ambientais nas negociações internacionais. Análise dos principais temas atuais da política ambiental
global.
OBJETIVO GERAL
Desenvolver nos alunos sensibilidade para a compreensão dos problemas ambientais e suas dimensões
globais, demonstrando a relevância da aplicação do instrumental teórico da política ambiental na análise de
dinâmicas socioambientais. Refletir sobre os desafios da atual crise ambiental global.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivos específicos: Relacionar o histórico de evolução da temática ambiental com a evolução das pesquisas
científicas e com a participação da sociedade civil; compreender os principais debates e teorias originados da
crítica ambiental; identificar os principais processos de tomada de decisões dos Estados Nacionais
pressionados pelas demandas socioambientais; compreender as relações entre recursos naturais, a produção
de bens materiais e as conseqüentes relocalizações do capital na busca de recursos naturais e mercados,
integrando na lógica de produção os constrangimentos ambientais; entender a crescente demanda de
políticas ambientais globais no contexto das Relações Internacionais e os principais impasses entre os
governos.
CONTEÚDOS
Unidade 1- Histórico da evolução do tema ambiental no cenário internacional. Unidade 2- As principais
Conferências Internacionais sobre Meio Ambiente e as mudanças de percepção dos problemas ambientais
globais. Unidade 3- As principais linhas teóricas nos debates sobre desenvolvimento e fuga para a frente do
modo de produção capitalista. O Desenvolvimento Sustentável como saída para a crise ambiental global.
Unidade 4- O capitalismo verde ? abertura de novos mercados e a força das mercadorias verdes. Unidade 5Os temas ambientais de caráter global no cenário atual. Os Principais dilemas: poluição transfronteiriça,
poluição dos mares, perda de biodiversidade, perigo nuclear e químico, solos e desertificações, disputas pela
água e escassez, compartilhamento de novas tecnologias. Unidade 6- O Brasil no cenário ambiental doméstico
e global. Os principais organismos ambientais, a legislação ambiental e sua implementação no cenário
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doméstico. Unidade 7? Seminários Temáticos: Debates sobre os principais temas ambientais atuais nas
Relações Internacionais.
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Aulas teóricas: aulas expositivas e dialogadas; debates; estímulo à discussão de temas pertinentes a política
ambiental global; atividades complementares orientadas para a disciplina como a exibição de filmes seguidos
de debates, seminários e estudos dirigidos .
RECURSOS
Quadro branco, pilot e apagador; retroprogetor, TV e DVD ( quando necessário; sala de multimídia com Data
Show para a realização dos Seminários Temáticos.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
A avaliação de disciplina on-line dos cursos presenciais segue as normas regimentais da Instituição. Nesta
disciplina, o aluno será avaliado pelo seu desempenho nas três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3) e por sua
participação interativa e colaborativa (fóruns de discussão).
Para aprovação na disciplina, o aluno deverá obter resultado igual ou superior a 6 (seis) na média aritmética
das duas maiores notas obtidas dentre as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3), sendo que a menor delas
deve ser igual ou superior a 4,0 (quatro).
A avaliação AV1 é uma prova eletrônica que vale até 10 (dez) pontos e poderá ser realizada pelo aluno em
qualquer ambiente, dentro ou fora da Instituição, conforme estipulado no calendário acadêmico. O aluno
poderá obter até 2 (dois) pontos extras na nota da avaliação AV1 pela participação nos fóruns da disciplina.
As avaliações AV2 e AV3 são presenciais e realizadas nos laboratórios de informática da Instituição, mediante
agendamento em períodos pré-estabelecidos no calendário acadêmico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. O Nosso Futuro Comum ( Relatório
Brundtland ). Rio de Janeiro: FGV, 1988.
PORTO GONÇALVES, C.W. A Globalização da natureza e a Natureza da globalização. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2006.
RIBEIRO, Wagner Costa. A Ordem Ambiental Internacional. São Paulo: Contexto, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
1- BECKER, Berta. Amazônia. Geopolítica na virada do III milênio. Rio de Janeiro, Garamond, 2005. 2- BARLOW,
Maude. CLARKE, Tony. 2003. Ouro Azul - Como as grandes Corporações estão se apoderando da água doce do
nosso planeta. São Paulo, M. Books Editora. 3- DIAS, Célia R. S. 2002 ?As antinomias discursivas da Ecologia
Política? In: Alimonda, H (Org.) Ecologia Política: Naturaleza, Sociedad y Utopia. Buenos Aires, CLACSO, 2002,
pgs. 101-114. 4- DUARTE, Lilian C. B. 2003. Política Externa e Meio Ambiente. Rio de Janeiro, Jorge Zahar. 5May, Peter (Org.) Economia do Meio Ambiente. Ed. Campus, 2010.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST0835 - SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM ADMINISTRAÇÃO
PERFIL DO DOCENTE
O docente, preferencialmente, deve ter se graduado em Administração (ou áreas afins) e possuir PósGraduação Lato Sensu (especialização), embora, seja desejável a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou
Doutorado) na área do curso ou áreas afins. Possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de
comunicação em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas
necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (SGC, SAVA, BdQ e SIA).
Importante também o conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso e processos de avaliação do Ministério
da Educação - MEC. É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por
competências (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações
intrínsecas à área de Gestão.
CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de uma disciplina integradora e abrangente para acompanhar o processo
de aprendizagem e o desempenho acadêmico dos alunos. Este acompanhamento
poderá produzir dados para a construção de referenciais que permitam a definição
de ações voltadas à melhoria da qualidade do curso.
Trabalha os conteúdos programáticos previstos nas Diretrizes Curriculares do Curso de
Administração, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do
conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua
profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento.
A disciplina tem como meta a integração de conteúdos curriculares, competências e habilidades
desenvolvidas ao longo do curso, capacitando o estudante a um bom desempenho profissional, de
acordo com o perfil estabelecido nas diretrizes curriculares específicas para o curso, bem como nas
diretrizes estabelecidas, pelo INEP, para a prova que avalia o curso através do desempenho dos
alunos concluintes.

Além da meta específica, pretende abordar os conteúdos programáticos previstos
nas diretrizes curriculares relacionados às habilidades e competências para a
atualização permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira, mundial e
sobre outras áreas do conhecimento.
EMENTA

Interdisciplinaridade. Formação geral, básica e profissional: perspectivas de atuação
nas áreas de Marketing, Produção, Gestão de Pessoas e Financeira. As demandas
contemporâneas (aspectos culturais, sociais, ambientais e mercadológicos).
Estratégias organizacionais. Ciclo SINAES.
OBJETIVO GERAL

Integrar conteúdos curriculares, competências e habilidades desenvolvidos ao longo
do curso, capacitando o estudante a um bom desempenho profissional, de acordo
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com o perfil estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Administração.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Desenvolver as capacidades, competências e habilidades, integrando os conteúdos de formação
geral e os componentes específicos do curso. A saber:
. propor ações de intervenção;
. propor soluções para situações-problema;
. elaborar perspectivas integradoras;
. elaborar sínteses;
. administrar conflitos
- Refletir e discutir de forma argumentativa os temas relacionados ao componente de Formação
Geral, considerando a formação do discente como um profissional ético, competente e
comprometido com a sociedade em que vive;
- Evidenciar a sua compreensão de temas que transcendem ao seu ambiente próprio de formação e
importantes para a realidade contemporânea.
CONTEÚDOS
UNIDADE I - Conhecimentos Importantes : Foco nos novos desafios
1.1 - Desafios do mercado : Preparação e estudo para concursos 1.2 - Os Novos desafios do mercado de trabalho
1.3 - NADE e o desenvolvimento das competencias
1.4 - Desafio ENADE
UNIDADE II - Formação Geral
PARTE I
2.1 - Democracia, ética , cidadania e direitos humanos.
2.2 - Responsabilidade social: setor público, privado, terceiro setor;
2.3 - Ecologia/biodiversidade/Sustentabilidade
2.4 - Políticas de educação ambiental
2.5 - Sociodiversidade: multiculturalismo, tolerância, inclusão / exclusão, relações de gênero;
2.5 - Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena
2.6 - Políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, transporte, segurança, defesa,
desenvolvimento sustentável;

- 268 -

Faculdade Estácio de Santo André
Projeto Pedagógico do Curso de Administração
2.7 - Relações de trabalho;
2.9 - Vida Urbana e rural;
2.10 - Violencia
PARTE II
2.11 - Globalização e geopolítica;
2.12- Avanços tecnológicos;
2.13 - Ciência, tecnologia e inovação;
UNIDADE III - Formação Básica
3.1- Planejamento, Organização, Direção e Controle.
3.2- TGA (teorias clássica, científica, comportamentais, estruturalistas, contingencial, sistêmica, outras)
3.3- Análise Organizacional
3.4- Gestão de Processos
3.5 - Matemática para Negócios e Matemática Financeira
3.9- Análise estatística
3.8-Micro e Macroeconomia (curvas de demanda, preço; ambiente econômico)
UNIDADE III - Formação Profissional
4.1- Marketing e Vendas
4.2 - Finanças,
4.3-Logística , Distribuição e Produção,
4.4-Qualidade
4.5- Recursos Humanos
4.6- Contabilidade Gerencial (análise de custo, volume, lucro)
4.7- Análise Econômico-Financeira, Orçamento,
4.8- Administração Financeira e Mercado Financeiro
4.9- Sistema de Informação
4.10-Estratégias de Negócios (plano de negócios)
4.11-Tecnologias de Informação e Comunicação;

PROCEDIMENTOS DE ENSINO
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Compete ao docente:
· Aplicação do questionário no início do período (laboratório de informática) e elaboração de
relatório de identificação das fragilidades.
·

Indicação das fragilidades em tempo hábil para correção.

· No final do período, feedback aos estudantes para mostrar as providências tomadas e orientar o
preenchimento do questionário do MEC.
·

Estimular a realização das atividades complementares on-line, especificamente criadas.

·

Fomentar a pesquisa (jornais, revistas, museus etc) no nosso site do ENADE.

· Trabalhar sempre, desconstruindo as questões junto com os alunos. Qual a resposta correta? Por
que não está correto? (comentar dificuldades com discussão orientada para a assertividade).
RECURSOS
Sala de aula equipada com quadro branco e material de consumo para escrever (caneta, apagador),
multimídia para o uso de data show e/ou projeção de filmes e documentários, acervo bibliográfico no
ambiente virtual e uso de recursos de informática.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
O processo de avaliação será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3
(AV3).
Em cada uma das avaliações serão aplicadas provas elaboradas a partir do banco de questões,
valendo até até 8 (oito) pontos. Os 2 (dois) pontos restantes serão representados pelas
atividades/trabalhos realizados ao longo do semestre, bem como pela participação do Simulado do
ENADE.
As provas serão aplicadas, preferencialmente, nos laboratórios de informática das unidades.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALMEIDA, Marcelo de. SUSTENTABILIDADE. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 14. São Paulo: Prentice Hall, 2013.
MEIRELLES, Durval Corrêa (org.). Administração: Princípios básicos e contemporâneos. Rio de Janeiro: SESES,
2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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ABDALA, Amir. Ética e responsabilidade social. Rio de Janeiro: SESES, 2014.
CAIXE, Daniel. Administração Financeira. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
DIAS, Alexandre Aparecido. ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
LOUZADA, Laura. Tópicos especiais em administração.. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
MAEMURA, Marcia Mitie; SALA, Otávia Muniz. GESTÃO INTEGRADA DE RH. Rio de Janeiro: SESES, 2015.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: CCE0360 - SUSTENTABILIDADE
PERFIL DO DOCENTE

Titulação de Especialista com Bacharelado em Engenharia Ambiental, Direito e Gestão
Ambiental, com Pós-graduação em Direito Ambiental, Gestão e Planejamento Ambiental
e/ou áreas afins no segmento Ambiental com no mínimo 360 hs,. Com Currículo Lattes.
CONTEXTUALIZAÇÃO

A disciplina de Sustentabilidade é uma ferramenta da atualidade para atender aos
profissionais das áreas afins sempre no sentido de estabelecer visão doutrinária diante dos
novos temas diretamente relacionados à desenvolvimento sustentável e consumo
consciente. Através dela é possível examinar as relações entre a temática ambiental e a do
consumo. Além disso, é possível visualizar a mobilização das sociedades para a criação de
um conjunto de idéias, de valores e de significados sobre sua produção e seu consumo com
dimensionamento de futuro. O estudo da sociedade de consumo e da educação ambiental
como caminhos para a sustentabilidade traz à tona a visão do consumidor como novo ator
social.
EMENTA

Definição legal de Desenvolvimento Sustentável. As ações necessárias para se alcançar o
desenvolvimento sustentável. As sugestões para se alcançar esse desenvolvimento
sustentável. A questão ambiental X consumo. A influência da explosão populacional na
sociedade de consumo colocando o consumidor como novo ator social. A Educação
Ambiental como caminho para se alcançar a Sustentabilidade. As ações necessárias para
alcançar a Sustentabilidade em seus aspectos e os benefícios que essas ações podem trazer
para a sociedade culminando em um consumo consciente.
OBJETIVO GERAL

Proporcionar os conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável promovendo ações
para minimizar possíveis impactos ambientais.
Possibilitar a capacidade de identificar as características e requisitos das
questões envolvendo o meio ambiente e a sociedade de consumo
Possibilitar o conhecimento dos aspectos relativos a Sustentabilidade desenvolvendo ações
que possibilitem sua implantação.
Aplicar da lei de educação ambiental 9795-1999
Aplicar do decreto 4281-2002
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Especificar e implementar as medidas necessárias ao desenvolvimento de uma sociedade
de consumo consciente com objetivando a sustentabilidade.
Diligenciar condicionantes e medidas necessárias para alcançar-se um desenvolvimento
sustentável.
Implementar processos de melhoria contínua nos mecanismos de defesa ambiental e de
combate ao consumo supérfluo.
CONTEÚDOS

UNIDADE A - Desenvolvimento Sustentável
O que é desenvolvimento sustentável
Funcionamento da natureza (ciências naturais) e da sociedade (ciências humanas) e suas
tensões (degradação sócioambiental)
O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável
Sugestões para um desenvolvimento sustentável
UNIDADE B - Da questão ambiental para o campo do consumo
Da explosão populacional ao impacto do consumo
Sociedade de Consumo
O consumidor como novo ator social
Educação Ambiental como caminho para a sustentabilidade
UNIDADE C
Conferências internacionais que definiram a sustentabilidade como meta, e a gestão ambiental como
principais instrumentos nestes processos.
Trajetória legal e das políticas públicas brasileiras relacionadas à gestão ambiental e à educação
ambiental

UNIDADE D - Sustentabilidade
Conceito e aspectos da Sustentabilidade
Ações relacionadas a sustentabilidade
Benefícios
UNIDADE E - Consumo Consciente
Introdução
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O que é consumo consciente
Por dentro do consumo consciente
Produção (tecnologias limpas) e consumo sustentáveis.

Sustentabilidade, consumo e publicidade
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Aulas interativas, em ambiente virtual de aprendizagem, nas quais o conhecimento é exposto ao aluno de
acordo com um desenho didático planejado para adequar o meio de entrega ao conhecimento particular da
disciplina. Na sala de aula virtual, a metodologia de entrega de conteúdo contempla, além dos conceitos e
temáticas das aulas propriamente ditas, leitura de textos pertinentes ao assunto, hipertextos, links
orientados, estudos de caso, atividades animadas de aplicação do conhecimento, simuladores virtuais, quiz
interativo, simulados, biblioteca virtual etc.
RECURSOS
Acesso à internet, softwares compatíveis com os protocolos da sala de aula virtual (como players, flash player,
leitor de PDF, javascript, recursos HTML etc.). A sala de aula virtual disponibiliza aos alunos o acesso para
baixar e executar tais aplicativos, caso não os tenha já instalados.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
A avaliação da disciplina segue as normas regimentais da Instituição. Nesta disciplina, o aluno será avaliado
pelo seu desempenho nas avaliações presenciais (AV e AVS), sendo a cada uma delas atribuído o grau de 0,0
(zero) a 10,0 (dez).
A avaliação do discente deverá ainda contemplar uma avaliação parcial (AP), que será realizada online após a
5a aula, na qual o aluno poderá alcançar grau de 0,0 (zero) a 2,0 (dois). Esta nota da AP poderá ser somada a
nota de AV e/ou AVS, caso o aluno obtenha nestas avaliações nota mínima igual ou maior do que 4,0
(quatro).
Os instrumentos para avaliação da aprendizagem constituem-se em diferentes níveis de complexidade e
cognitivos efetuando-se a partir de questões objetivas e discursivas que compõem o banco de questões da
disciplina.
Para cada disciplina do curso estudada o discente realiza uma prova (AV), com todo o conteúdo estudado e
discutido nas aulas transmitidas via web, aulas online e nas demais atividades de ensino aprendizagem
realizadas. Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver nota igual ou superior a 6,0 (seis).
Caso o aluno não alcance o grau 6,0 na AV, ele poderá fazer uma nova avaliação (AVS) abrangendo todo o
conteúdo e cuja nota mínima necessária deverá ser 6,0 (seis).
As avaliações presenciais serão realizadas no campus do aluno, de acordo com o calendário acadêmico
institucional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
Arlindo Philippi Jr. e Lineu Belico dos Reis. Energia e Sustentabilidade. São Paulo: Manole, 2013.
DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
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Pelizzoli, Marcelo Luiz. Ética e meio ambiente - Para uma sociedade sustentável. 1ª Edição. Petrópolis, RJ:
Cortez, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALENCASTRO, Mario Sergio Cunha. Ética e meio ambiente: construindo as bases para um futuro sustentável.
1ª Edição. Curitiba: Intersaberes, 2015.
Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard. Temas de Responsabilidade Civil Ambiental: A Função
Socioambiental da Propriedade Sob a Égide da Sustentabilidade. 1ª Edição. Caxias do Sul, RS: Educs, 2013.
FOGAÇA, Thiago Kich, TAVEIRA, Bruna Daniela de Araujo e CUBAS, Monyra Guttervill. Conservação dos
recursos naturais e sustentabilidade: um enfoque geográfico. 1ª Edição. Curitiba: Editora Intersaberes, 2017.
Mebur Bardini (Organizador). Meio ambiente e qualidade de vida. 1ª Edição. São Paulo: Pearson Education
do Brasil, 2013.
Oliveira, Marcia Maria Dosciatti de; Mendes, Michel; Hansel, Claudia Maria; Damiani, Suzana. Cidadania, meio
ambiente e sustentabilidade. 1ª Edição. Caxias do Sul, RS: Educs, 2017.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
http://cra-rj.inaclive.tv.br/galerias/detalhe/52?videoid=607
http://www.cra-rj.adm.br/events/event/palestra-acessibilidade/

Carga Horária

8º PERÍODO
T

P

V

C

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ADMINISTRAÇÃO II

OBRIGATÓRIA

Tipo

36

0

0

132

PESQUISA OPERACIONAL

OBRIGATÓRIA

0

0

36

0

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

OBRIGATÓRIA

72

0

0

44

RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE

ELETIVA G1

36

0

0

0

MERCADO FINANCEIRO

OBRIGATÓRIA

36

0

0

0

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

ELETIVA G1

0

0

36

0

LOGÍSTICA REVERSA

ELETIVA G1

0

0

36

0

FUNDAMENTOS DE DIREITO EMPRESARIAL

ELETIVA G1

0

0

36

0

GESTÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL

ELETIVA G1

0

0

36

0

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

ELETIVA G1

0

0

36

0

DISCIPLINAS

TOTAL: 10 Disciplinas
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Disciplina: GST0030 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
PERFIL DO DOCENTE

Titulação mínima de Mestre em Economia, Marketing, Administração ou Ciências
Contábeis com Pós-graduação no mínimo 360 hs, em
Marketing, preferencialmente com stricto sensu. Com Curriculo Lattes.
CONTEXTUALIZAÇÃO

Conhecer o cliente, suas necessidades e o que ele espera, é o primeiro passo na
prestação de uma oferta diferenciada. Para isso, é necessário contextualizar as
mudanças na relação entre empresa e seus clientes e desenvolver uma
sensibilidade em relação à importância de se observar e compreender o consumo.
A Disciplina sistematiza o ?olhar? dos alunos para observar o comportamento do
consumidor e buscar seu entendimento.
EMENTA

O Estudo do Comportamento do Consumidor. O processo decisório de compra do
consumidor. Percepção. Motivação: necessidades e desejos. Personalidade.
Aprendizagem. Atitudes. Influências Sociais e Culturais na compra, no consumo.
Difusão da Inovação. Consumo Consciente versus Responsabilidade Social
Empresarial. Defesa do Consumidor.
OBJETIVO GERAL
1. 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.
2. Capacitar o aluno para perceber a importância do estudo do Comportamento do Consumidor para o curso
de Marketing
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.
Fazer com que o aluno compreenda os conceitos teóricos fundamentais do
comportamento do consumidor e sua função estratégica nas práticas do Marketing;
2.

Estudar a evolução do comportamento do consumidor;

3.
Identificar a importância da satisfação do consumidor para a continuação das
empresas em um mundo cada vez mais competitivo;
4.
Apontar a diversidade cultural do Brasil e sua influência para o consumo
regional, bem como compreender o comportamento do consumidor internacional;
5.
Analisar a interface entre Ética, Responsabilidade Social e Comportamento do
Consumidor.
CONTEÚDOS
Unidade I ? O que é o Comportamento do Consumidor? ; O Estudo do Consumidor e a Gestão de Marketing;
Desenvolvimento do Campo do Consumidor.
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Unidade II ? Processo de Tomada de Decisão do Consumidor; Níveis do Processo de Tomada de Decisão;
Modelos de Consumidores: Visões sobre o Processo Decisório.
Unidade III ? Processamento de Informação: Percepção. Percepção Subliminar. Percepção Seletiva;
Organização e a Interpretação da Percepção. Psicologia da Gestalt. Mapa perceptual.
Unidade IV ? Motivação. Hierarquia das Necessidades. Personalidade . Personalidade e Marca.
Unidade V ? Aprendizagem, Memória. Processo de Aprendizagem. Memória de Curto Prazo, Memória de
Longo Prazo.
Unidade VI ? Atitude. Formação de Atitude. Mudança. Teoria da Dissonância Cognitiva. Teoria da Atribuição.
Unidade VII ? Influências Sócio-Culturais no consumo. Cultura. Subcultura. Classe Social. Grupos de
Referência. Ciclo de Vida da Família.
Unidade VIII ? Difusão da Inovação. Processo de Difusão. Processo de Adoção. Categoria de Adotantes.
Unidade IX ? Consumo Consciente versus Responsabilidade Social Empresarial. Descarte. Defesa do
Consumidor.
PROCEDIMENTOS DE ENSINO

Aulas expositivas, discussões de textos, exercícios, análise de conceitos através de
projeções de filmes, estudo de casos, entre outros.
RECURSOS

Retro projetor/ Data-show e DVD
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
O aluno será avaliado, oficialmente, em três etapas, AV1, AV2 e AV3, sendo AV2 e AV3 unificadas.
A cada uma das provas será atribuído grau de 0,0 a, no mínimo, 8,0 pontos, sendo os pontos
restantes destinados à avaliação de trabalhos acadêmicos, de acordo com as especificidades de cada
curso.
As AV2 e AV3 serão elaboradas com base em todo o conteúdo programático das disciplinas.
Para aprovação nas disciplinas o aluno deverá:
1. Obter notas iguais ou superiores a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
2. Atingir média aritmética igual ou superior a 6,0, 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.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
HAWKINS, D.I, MOTHERSBAUGH, D., BEST, R. Comportamento do Consumidor. 10. ed. São Paulo: Campus/
Elsevier, 2007.
SAMARA, Beatriz S., MORSCH, Marco Aurélio. Comportamento do Consumidor: Conceitos e Casos. São Paulo:
Pearson/ Prentice-Hall, 2005.
SILVA, Lúcia Aparecida da. Administração de Marketing. Rio de Janeiro: Ed. Estácio de Sá, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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BLACKWELL Roger D. & Paul W. Miniard & James F. Engel (8522104123),
Comportamento do Consumidor - Editora: THOMSON LEARNING, 2013
LIMEIRA,Tania M. Vidigal (Tania Maria Vidigal), Comportamento do consumidor /
Tania Limeira. São Paulo : Saraiva,2008

SCHIFFMAN, Leon G.; KANUK, Leslie L. Comportamento do Consumidor, Porto
Alegre: Bookman, 2002
SOLOMON, Michael R. Comportamento do Consumidor, Porto Alegre: Bookman,
2002.
SERRENTINO, Alberto. Inovações no varejo - decifrando o quebra cabeça do consumidor. São Paulo. Saraiva:,
2006
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST1084 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ADMINISTRAÇÃO II
PERFIL DO DOCENTE
O docente, preferencialmente, deve ter se graduado em Administração (ou áreas afins) e possuir PósGraduação Lato Sensu (especialização), embora, seja desejável a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou
Doutorado) na área do curso ou áreas afins. Possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de
comunicação em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas
necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (SGC, SAVA, BdQ e SIA).
CONTEXTUALIZAÇÃO
Na sociedade em constantes transformações em que os conhecimentos e informações se renovam em
velocidade dinâmica, exige-se que o futuro profissional esteja apto a desenvolver o seu trabalho, relacionando
as teorias estudadas no ambiente acadêmico às práticas que o mercado de trabalho exige. É dessa integração
que surge a preparação eficaz para o mercado de trabalho na área de formação do futuro egresso do Curso de
Administração. O Estágio Supervisionado surge como atividade de aprendizagem profissional, ao destacar as
experiências proporcionadas ao aluno pela participação em situações reais em seu meio profissional, por
meio da identificação e relato de atividades realizadas no próprio ambiente de trabalho.
O Estágio Supervisionado é um procedimento didático-pedagógico interdisciplinar, transdisciplinar e
avaliativo, articulador da teoria com a prática e do ensino com a pesquisa, que busca oferecer ao currículo do
aluno o curso de Administração oportunidade de atuar em seu campo profissional em ação integrada com a
supervisão de estágio da IES. Deverá desenvolver no aluno a habilidades de:
•

•
•
•
•
•
•

Comunicar-se de forma adequada com os diversos atores dos processos organizacionais,
expressando-se corretamente nos relatórios, pareceres, laudos técnicos, análises a serem
implementadas, bem como comunicações no âmbito das organizações.
Implementar sistemas de informações que agreguem valor ao processo decisório das organizações;
Exercer atividades com criatividade, ética, iniciativa e autonomia na tomada de decisões em
contextos organizacionais e situações profissionais;
Utilizar adequadamente as ferramentas e sistemas informatizados e outros recursos tecnológicos
necessários a maximização dos processos;
Desenvolver o espírito empreendedor e proativo;
Realizar a busca de soluções organizacionais por meio da pesquisa;
Adotar princípios éticos aos direitos e deveres de cidadania, solidariedade e humanismo.
EMENTA

Vivência e formação profissional do Administrador. Desenvolvimento de competências. Observação,
coparticipação e relato de vivência nos diferentes campos de atuação profissional. Consultoria Organizacional:
propostas de melhorias e inovação em diferentes ambientes organizacionais.
OBJETIVO GERAL
Desenvolver competências próprias da atividade profissional, principalmente competências voltadas para a
Consultoria Organizacional. Incentivar o desenvolvimento das potencialidades coletivas e individuais,
propiciando o surgimento de novas gerações de profissionais consultores e empreendedores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Relacionar teoria e prática nas vivências da prática profissional. Elaborar e apresentar relatório com propostas
baseadas em referencial teórico aderente e apropriado.
CONTEÚDOS
Os encontros previstos deverão atender às entregas definidas pela coordenação de curso e acordadas com os
alunos. Seja na construção de artigos ou na elaboração de planos de negócios, as seguintes etapas deverão
ser contempladas.
Unidade I - Apresentação do Diagnóstico Organizacional.
1.1. Apresentação do material previamente construído;
1.2. Debates sobre ajustes necessários ou desejados;
1.3. Definição do cronograma de entregas.
Unidade II - Consultoria Organizacional.
2.1. Detalhamento dos pontos de melhoria ou oportunidades observados na vivência profissional;
2.2. Levantamento do referencial teórico aderente;
2.3. Definição da Metodologia a ser utilizada;
2.4. Orientações e desenvolvimento das atividades previstas;
Unidade III - Conclusão e Apresentação do Trabalho de Consultoria.
3.1. Conclusão do Trabalho de Consultoria;
3.2. Análise do Feedback recebido;
3.2. Agenda de apresentações finais.

PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Aulas expositivas e dialogadas. O conteúdo será desenvolvido através de discussão e dentro de uma
abordagem prática, acompanhamento e direcionamento tutorial para elaboração de relatórios de atividades
desenvolvidas nos estágios supervisionados ou atividades correlatas constantes no Regulamento de Estágio.
RECURSOS
Quadro branco e flipchart; computador desktop/notebook; projetor de imagem; aparelhos de DVD, CD e
tablete e conexão de internet livre (banda larga).
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
A avaliação na disciplina Estágio em Administração II é composta pela entrega de dois trabalhos:
•
•

Apresentação do Diagnóstico Empresarial, do Cronograma, e etapa de orientação junto ao docente.
Grau máximo atribuído: 2,0 (dois) pontos.
Entrega e apresentação do relatório final do Estágio Supervisionado II. Grau máximo atribuído: 8,0
(oito) pontos.

Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
•

Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir do somatório obtido nas avaliações
realizadas;

•

Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MORAES, Ana Shirley de França Moraes. Estágio curricular e Trabalho de Conclusão de Curso na área de
gestão e negócios. União teoria e prática pela pesquisa. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2010.
ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia para estágios,
trabalhos de conclusão, dissertações e estudo de caso.. 3. ed.. São Paulo: Atlas, 2013.
VERGARA, Sylvia C. Projetos e relatórios de pesquisa em Administração. São Paulo: Atlas, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FERREIRA, Manuel Portugal. Pesquisa em administração e ciências sociais. São Paulo: LTC, 2015.
VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 2015.
DORNELAS, Jose. Plano de negócios - exemplos práticos. São Paulo: ELSEVIER, 2013.
DORNELAS, Jose et al. Plano de Negócios com o Modelo Canvas-Guia Prático de Aval.de Ideias de Negócio a
Partir de Exemplos. São Paulo: LTC, 2015.
SILVA, Lisiane Vasconcellos da. Metodologia Pesquisa Administração. São Paulo: Atlas, 2015.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
O Estágio não é apenas uma experiência prática vivenciada pelos estudantes, mas também consiste na
oportunidade de refletir, sistematizar e testar conhecimentos teóricos e instrumentais aprendidos no curso
superior. Esta testagem está relacionada diretamente ao conjunto de habilidades e conhecimentos que
permitam resolver questões observadas no dia a dia das organizações e da sociedade. A título de vivência
profissional, serão contemplados alunos: profissionais celetistas; estagiários; empresários; servidores
públicos; microempreendedores individuais, voluntários (em sindicatos, ONG´s, instituições filantrópicas,
clubes e grêmios recreativos); envolvidos em projetos acadêmicos de extensão, pesquisa ou Consultoria Jr.
realizada através do PROJETE. A comprovação de vivência profissional de cada uma das categorias
supracitadas consta no Regulamento do Estágio. A carga mínima comprovada pelo discente através de
documentação específica para cada um dos casos, e que tenha ocorrido dentro do limite máximo de 18 meses
anteriores à inscrição na disciplina, deverá ser de 132 horas. Por conta das características particulares da
disciplina, recomenda-se limitador de 35 alunos por turma.
A aproximação entre a teoria e a prática deve ocorrer em função de meios científicos que tragam resultados
satisfatórios para a solução de problemas empíricos, de acordo com as especificidades de cada organização e
da sociedade. A disciplina faz parte da interdisciplinaridade vertical criada entre as disciplinas do Curso de
Administração. O Estágio Supervisionado II deverá ser originado em atividades de prática profissional,
desenvolvidos no Estágio Supervisionado I, desde que se caracterize efetivamente essa prática.
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Disciplina: GST0039 - FUNDAMENTOS DE DIREITO EMPRESARIAL
PERFIL DO DOCENTE
Titulação: O docente deve possuir graduação em Direito ou Ciências Contábeis, ainda, Pós-Graduação Lato
Sensu (Especialização), embora, seja preferível a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou Doutorado) em
Direito Comercial na área do curso ou áreas afins.
Em virtude da disciplina de Fundamentos do Direito Empresarial ser ofertada para os cursos de Ciências
Contábeis e Administração deverá o professor ter uma notável competência comunicativa pois, deverá
abranger através da metodologia aplicada, conhecimentos teóricos e práticos, que contemplem as duas
esferas. O professor deverá ter capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas necessárias
ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (SGC, webaula, BdQ e SIA).
O professor deverá, inclusive, a partir de sua experiência sugerir grupos de estudos e utilização das tecnologias
para torná-lo protagonista do seu conhecimento. É importante que o professor domine os processos de ensinoaprendizagem e a educação por competência e torne o processo dinâmico e relevante.
É recomendável que o docente domine as metodologias inerentes à educação por competências
(conhecimentos, habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações intrínsecas à área da
educação.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A disciplina fundamenta todos os ramos do conhecimento das Ciências Sociais e
Econômicas ao oferecer o aparelhamento teórico-prático necessário à atuação do
profissional no mercado de trabalho, seja atuando nos embates forenses, seja prestando
consultoria empresarial ou seguindo a carreira acadêmica.
Trata-se de uma disciplina integrativa, agregando em seu desenvolvimento
instrumentos do contexto contábil, jurídico e da administração empresarial.
EMENTA
Fundamentos do Direito. Direito Objetivo. Subjetivo. Fontes Primárias. Secundárias.
Integração das Normas Jurídicas.Teoria da Empresa. Empresário. Obrigações
Profissionais. Sociedades. Desconsideração da Personalidade Juridica. Responsabilidade
do sócios. Tipos societários. Sociedade Limitada e Sociedade Anônima. Direito
Cambiário. Contratos Empresariais. Relação de Consumo. Recuperação e Falência da
Empresa
OBJETIVO GERAL

A disciplina tem por objetivo dar ao aluno uma visão geral do direito Empresarial,
nas suas principais ramificações, que são: a Teoria do Direito Empresarial, como
uma introdução; o Direito Societário, fazendo uma análise dos tipos de empresas
e sociedades; Relação de Consumo , Direito Cambiário e Contratual e, por último,
o Direito Falimentar, Recuperação Judicial e Extrajudicial, visando capacitar o
profissional de administração de empresas , contábeis e marketing com
conhecimento jurídico e habilidades abrangentes, capazes de tomarem decisões
e atuarem como agentes de mudança das organizações no contexto empresarial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Contextualizar fundamentos do direito empresarial no dia-a-dia das empresas.
Apresentar ao estudante de administração e contábeis uma visão sistemática e prática dos institutos de
Direito Empresarial.
Oferecer ferramentas jurídicas do contexto do direito empresarial para a atuação do profissional no mercado.
CONTEÚDOS
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Unidade I - Fundamentos do Direito
1.1 Direito e Moral
1.2 Direito objetivo e Direito Subjetivo
1.3 Direito Público e Direito Privado
1.4 Fontes do Direitos: primárias e secundárias
1.5 Integração da Norma Jurídica: Analogia e Equidade.
1.6 Ramos do Direito
Unidade II - Introdução ao Direito Empresarial
2.1. Noções históricas
2.2. Relações com outros ramos do direito e com a economia
2.3. Direito Empresarial. Conceito. Natureza. Evolução. Autonomia e características
2.4. Fontes do Direito empresarial
Unidade III - Teoria da Empresa e o Mercado
3.1 Empresário e Obrigações Profissionais
3.2 Sociedade empresária :conceito . características
3.3 Desconsideração da Personalidade Jurídica.
3.4 Nascimento e Extinção da Sociedade
3.5 Contrato de Sociedade : elementos comuns e específicos.
Unidade IV - Agentes Econômicos da Sociedade.
4.1. Responsabilidade Pessoal dos Sócios
4.2. Direitos patrimoniais e direitos pessoais dos sócios.
4.3. Deveres dos sócios. Sócio Remisso.
4.3.1. A administração
4.3.2. A responsabilidade do administrador
4.3.3. Formas de Ingresso. Impedimentos . Atribuições.
Unidade V - Tipos Societários no Sistema Jurídico e Econômico.
5.1 Sociedades Simples e Empresárias
5.2 Sociedades Personificadas e Não Personificadas.
5.2.1 Sociedade em Comum e Sociedade em Conta de Participação.
5.3 Sociedades Personificas de Responsabilidade ilimitada para os sócios
5.3.1 Sociedade em Nome coletivo.
5.3.2 Sociedade em Comandita Simples.
5.4 Sociedade Limitada
5.4.1 Constituição. Responsabilidade dos Sócios
5.4.2 Quotas. Circulação. Integralização. Sucessão e Penhora das Quotas.
5.4.3 Administração.
5.4.4 Deliberação dos Sócios. Reunião ou Assembléia. Quorum de aprovação.
5.4.5 Extinção. Liquidação e Partilha.
5.4. 6 Reorganização da estrutura societária
5.5 EIRELI
5.5.1 Constituição
5.5.2 Responsabilidades
5.6 A Sociedade Anônima
5.6.1. Noções históricas
5.6.2. Conceito e natureza jurídica, lei 6.404/76 modificada pela lei 10.303/2001.
5.6.3. A companhia aberta e companhia fechada
5.6.4. O capital: conceito, fixação e formação.
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5.6.5. Constituição da Companhia : procedimento
5.6.6. Acionista. Direitos Essenciais e Deveres. Direito de Voto.
5.6.7. Acionista controlador. Responsabilidades. Acordo de acionistas.
5.6.8. Os órgãos sociais: órgão de deliberação: assembléia geral
5.6.9. Órgãos de administração: conselho de administração e diretoria - análise
5.6.10. Os deveres e responsabilidade dos administradores
5.6.11 A ação de responsabilidade contra o administrador pelos prejuízos causados ao patrimônio social
5.6.12. Órgão de fiscalização: conselho fiscal - análise
5.6.13. Órgãos consultivos e técnicos - análise
Unidade VI - A Empresa e as Relações de Consumo
6.1 Consumidor e Fornecedor: conceitos.
6.2 Responsabilidades sobre Vícios e Danos do Produto ou Serviço
6.3 Práticas Empresariais . Oferta do Produto ou Serviço.
6.4 Propaganda enganosa e abusiva.
6.5 Contratos nas Relações de consumo. Cláusulas Abusivas. Contratos de Adesão.
6.6 Ferramentas Jurídicas para Proteção da Relação Empresa X Consumidor.
Unidade VII - A Empresa e as Obrigações decorrentes do Direito Cambiário
7.1 Conceito. Características . Atributos
7.2 Agentes Cambiários
7.3 Instrumentos cambiais
7.4 Modalidades de Títulos de Crédito
Unidade VIIII - Constituição das Sociedades Contratuais
8.1 Contratos Empresariais : Conceito. Características . Princípios.
8.2 Natureza do ato constitutivo da sociedade contratual
8.3 Requisitos de Validade do Contrato
8.4 Cláusulas Contratuais
8.5 Forma de Contrato Social
8.6 Alteração do Contrato Social
8.7 Regime jurídico do sócio da sociedade contratual
8.8 Exclusão de sócio
Unidade IX Lei11.101/2005
9.1 Recuperação Judicial . Extrajudicial
9.1.1. Princípios . Objetivos e Pressupostos da Recuperação Judicial.
9.1.2. Agentes Econômicos envolvidos na Recuperação Judicial.
9.1.3. Procedimento e Repercussão da Recuperaçao Judicial.
9.1.4. Recuperação Judicial para microempresário e empresário de pequeno porte.
9.1.5. Recuperação Extrajudicial : Características .Vantagens e Processamento.
9.2- Falência. L.11.101/2005
9.2.1. Falência: Conceito. Características e Pressupostos
9.2.2. Fase Pré-Falimentar: Procedimento
9.2.3. Sentença de Decretação da Falência e seus efeitos para Empresa
9.2..4. Fase Constitutiva da Falência.
9.2.5. Arrecadação e Custódia dos bens
9.2.6. Liquidação e Pagamento dos credores.
9.2.7. Encerramento da Falência e Reabilitação da Empresa.

PROCEDIMENTOS DE ENSINO
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Aulas expostivas sobre os princípios teóricos e conceitos com auxílio de slides,
transparências, datashow e quadro.
O Professor deve apresentar exemplos e situações práticas que ilustrem os temas
das aulas.
RECURSOS

Utilização de quadro branco, retroprojetor, data-show, vídeos.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO

Avaliação
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 teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino,
estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das
atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2.

Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.

3.

Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.

As disciplinas oferecidas na modalidade Educação a Distancia (EAD) seguirão o
mesmo critério de avaliação das disciplinas presenciais. Para a avaliação do
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), ou trabalhos de mesma natureza, será
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atribuído grau único para a disciplina que, para aprovação do aluno, deverá ser igual
ou maior do que 6,0.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BERTOLDI, Marcelo M.; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Curso Avançado de Direito Comercial. 5. ed. rev e
atual. São Paulo: RT, 2009. 2 Vol. em 1.
CAMPINHO, Ségio. Direito de Empresas à Luz do Novo Código Civil. 11. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010.
MAMED, Gladston. Manual de Direito Empresarial. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. São Paulo: Saraiva. 2008.
GUSMÃO, Mônica. Lições de direito empresarial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.
NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa. 7. ed São Paulo: Saraiva, 2010 v.1,2,3
REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2008. v.1
TOMAZETTE, MARLON, Curso de Direito Empresarial Teoria Geral e Direito Societário ed. Atlas 2011. v1
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST0144 - GESTÃO DO CLIMA ORGANIZACIONAL
PERFIL DO DOCENTE
Titulação: O docente, necessariamente, deve possuir graduação em Administração ou Gestão
Recursos Humanos e, ainda, Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização), embora, seja preferível a
Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou Doutorado) na área do curso ou áreas afins.
Perfil Docente: O profissional deverá possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de
comunicação em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar
ferramentas necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem ( SGC, webaula,
BdQ e SIA).
É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por competências
( conhecimentos, habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações intrínsecas à
área da educação.
Profissional com experiência em Gestão de Recursos Humanos, na área de Gestão ou Ciências
Humanos ou Ciências Sociais Aplicada desde que possua experiência profissional em gestão de
pessoas, principalmente a de foco da disciplina.

CONTEXTUALIZAÇÃO
A gestão do clima de uma organização é muito importante para sua prosperidade. Com base na gestão do
clima, a organização irá trabalhar com o comprometimento, satisfação, motivação e lealdade dos seus
funcionários e, consequentemente, terá maiores chances de desempenho no mercado. Constitui-se em uma
importantíssima métrica para a avaliação da performance da gestão de recursos humanos, para a proposição
de intervenções no pessoal e para a compreensão da cultura das organizações.
Nesta disciplina são abordados os conceitos de clima e cultura organizacionais, a relevância da gestão do
clima para os colaboradores e para as organizações, as formas de avaliação e implantação de

pesquisas de clima, a geração de relatórios e, enfim, a efetiva melhoria do ambiente das
empresas como ferramenta estratégica para a gestão de pessoas. O objetivo é oferecer
subsídios para o profissional na área de recursos humanos e para gestores, a fim de garantir
maior comprometimento e satisfação por parte dos colaboradores e melhores resultados
para a organização.
EMENTA

A relevância do clima organizacional. Estratégias corporativas que vêm impactando
o clima das organizações. Clima e cultura organizacionais: conceitos, relações e
formas de manifestação. A quem cabe a responsabilidade pela avaliação e
acompanhamento do clima organizacional. A relação entre o clima organizacional e
a qualidade de produtos e serviços. Estratégias de avaliação e acompanhamento do
clima. Técnicas de pesquisa de clima. Variáveis organizacionais. Etapas do
planejamento de uma pesquisa de clima. Montagem da pesquisa de clima.
Parametrização. Divulgação da pesquisa. Aplicação da pesquisa. Coleta da pesquisa.
Tabulação da pesquisa. Emissão de relatórios. Divulgação dos resultados. Definição
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de planos de ação para a melhoria do clima. Análise de modelos de pesquisa de
clima organizacional. A pesquisa socioeconômica como complemento da pesquisa
de clima. Medidas que as empresas vêm adotando para melhorar o clima
organizacional.
OBJETIVO GERAL
Sensibilizar os alunos para a importância do Clima organizacional para a qualidade de vida dos trabalhadores e
para os resultados financeiros e operacionais da organização.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Entender de que forma as estratégias organizacionais impactam o ambiente de trabalho;
Definir os conceitos de clima e cultura organizacional;
Entender as relações entre os conceitos clima e cultura organizacional
Compreender a relevância da gestão do clima organizacional para as pessoas e para as organizações;

Entender a relação entre o clima organizacional e a qualidade de pro-dutos e
serviços oferecidos pelas empresas.
CONTEÚDOS

Unidade 1 - Apresentação da disciplina
1.1. Apresentação do professor;
1.2. Apresentação do programa da disciplina,
1.3. Apresentação da metodologia e critérios de avaliação da disciplina;
1.3. Contextualização da disciplina no curso.
Unidade 2 - Estratégias de Avaliação e Acompanhamento
do Clima Organizacional.
2.1 O impacto sobre as pessoas;
2.2 O impacto sobre as organizações;
2.3 A responsabilidade pela avaliação e acompanhamento do clima organizacional
2.4 Estratégias de avaliação e acompanhamento do clima organizacional
2.5 A pesquisa de clima organizacional
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Unidade 3 ?Estratégias corporativas que vêm impactando o clima.
3.1) Redução do quadro de pessoal;
3.2) Automação;
3.3) Terceirização;
3.4) Privatizações;
3.5) Downsizing;
3.6) Aquisições, fusões;
Unidade 4 - A relação entre clima e cultura organizacionais
4.1) Conceitos de clima;
4.2) Transversalidade dos conceitos;
4.3) Relação entre clima e cultura;
4.4) Formas de manifestação do clima.
Unidade 5 - A responsabilidade pela avaliação e acompanhamento do clima
organizacional
5.1) Por que o RH deve assumir esse compromisso?
5.2)Avaliação no plano individual/equipes;
5.3) Avaliação no plano corporativo;
Unidade 6 - A relação entre o clima organizacional e a qualidade de produtos e serviços:
alguns indicadores dessa relação
6.1) Desempenho: Saber, querer e poder;
6.2) Fatores que afetam a qualidade dos produtos e serviços: 5 Ms.
Unidade 7 - Estratégias de avaliação e acompanhamento do clima organizacional.
7.1.) Pesquisa de clima;
7.2) Ombudsman;
7.3) Canal direto com a presidência;
7.4) Entrevista de desligamento;
7.5) Café da manhã com o presidente;
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7.6) Reuniões com equipe de Relações Trabalhistas;
7.7) Atendimentos do serviço social.
Unidade 8 - Técnicas de Pesquisa
8.1) O questionário;
8.2) A entrevista;
8.3) O painel de debates.
Unidade 9 - Variáveis Organizacionais
9.1) Discussão sobre as variáveis tradicionalmente pesquisadas no mercado;
9.2) Simulação da montagem de um questionário de pesquisa: exercício.
Unidade 10 - Etapas do Planejamento de uma pesquisa de clima organizacional
10.1) Definição das variáveis;
10.2 Definição do modelo de pesquisa;
11.3) Estrutura Clássica de uma pesquisa;
10.4.) Perguntas que não devem faltar;
10.5) Análise de pesquisas de clima usadas no mercado.
Unidade 11- Tabulação da pesquisa de clima
14.1) conceito;
14.2) Tipos;
14.3) Tabulação de perguntas: técnicas e exercícios;
14.4) Tabulação das variáveis: técnicas e exercícios;
15.1) Emissão dos relatórios da pesquisa;
15.2) Divulgação dos resultados da pesquisa: cuidados e técnicas.
Unidade 12 - Definição de Planos de Ação
12.1) Como montar os planos de ação: técnicas para priorizá-los;
PROCEDIMENTOS DE ENSINO

Promover aulas expositivas-interativas; estudos dirigidos com o material didático; estudos
de casos; atividades em equipe; workshops; palestras com especialistas; reflexão sobre os
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exercícios constantes nos Planos de Aula da disciplina; atividades que integrem a teoria e a
prática no ambiente de sala de aula/instituição, atividades nos laboratórios; visitas técnicas
e atividades na biblioteca (IES/Virtual).
RECURSOS

Material didático customizado da instituição para a disciplina; quadro branco; flip chart;
computador desktop/notebook; projetor de imagem; aparelhos de DVD, CD e tablet;
conexão de internet livre (banda larga) e Biblioteca Virtual
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO

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 teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino,
estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das
atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
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3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CAMMAROSANO, Marília. Gestão do Clima Organizacional. Rio de Janeiro: Estácio, 2016.
FERREIRA, Patrícia. Clima organizacional e qualidade de vida no trabalho. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
THIVES JR., Juarez Jonas; MOURA, Solange Ferreira de (Org.). Introdução à administração. Rio de Janeiro:
SESES, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Associação Brasileira de Recursos. Melhores práticas em gestão com pessoas: Capítulo: Caso 4 Vale. São
Paulo: Qualitymark, 2013.
LÜCK, Heloísa. Gestão da cultura e do clima organizacional da escola. 2. ed.. Petropólis, RJ: Vozes, 2011.
MARTINELLI, D. P; ALMEIDA, A. P. de. Negociação e solução de conflitos: do impasse ao ganha-ganha através
do melhor estilo.. São Paulo: Atlas, 2011.
REGIS FILHO, Gilsée Ivan. Gestão do clima organizacional: conceitos, diagnótico e estratégias gerenciais.
Itajaí, SC: UNIVALI, 2010.
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão com pessoas: uma abordagem aplicada às estratégias de negócios. 5. ed.. Rio
de Janeiro: FGV, 2013.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST0277 - LOGÍSTICA REVERSA
PERFIL DO DOCENTE
Graduação da área do curso e titulação Lato Sensu, preferencialmente Stricto Sensu na área.

CONTEXTUALIZAÇÃO
A disciplina está inserida no quarto período do curso, onde a competência em Logística Reversa e
Responsabilidades Social e Ambiental baseadas na realidade do Brasil é o foco primário.
Visa formar conhecimento em Logística Reversa e Responsabilidade Social e Ambiental focando também
todos os impactos como custos para as corporações e também no que diz respeito ao meio ambiente.
Vale ressaltar ainda que a Logística Reversa promove um fluxo de novas atividades quando das reciclagens.
EMENTA

Logística reversa.Canais de Distribuição Reversos.
Evolução da gestão social e ambiental. Crescimento econômico e desenvolvimento
sustentável. O meio ambiente como um problema (e oportunidade) de negócios.
Estratégias de gestão social e ambiental. Modelos de gestão ambiental empresarial.
Instrumentos de diagnóstico e gestão ambiental
OBJETIVO GERAL

Apresentar a Logística Reversa em suas diversas
abordagens: definição, razões para essa logística, fluxos reversos, rede de
distribuição reversa, dificuldades do sistema e as tendências desse fluxo logístico.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Em face de um ambiente de competitividade crescente, a logística, com
seus eficientes canais de distribuição, evoluiu na sua base conceitual, passando a
considerar de forma sistêmica todas as atividades que se relacionam direta e
indiretamente aos fluxos físico e de informação da cadeia de suprimento. Nesse
sentido, a adoção de abordagens
sofisticadas de gerenciamento do processo logístico no âmbito das empresas
tem representado um ponto chave para a efetivação e sustentação de estratégias
mercadológicas promissoras.
Apesar disso, muitos fatores têm contribuído para o desenvolvimento de uma
logística que faça o caminho reverso da tradicional, ou seja, que realize essa
reintegração mencionada acima, que é chamada de Logística Reversa. O volume de
resíduos sólidos que vem aumentando significativamente, as matérias-primas que se
tornam menos abundantes e a crescente conscientização da população quanto à
preservação do meio ambiente e contra o desperdício, são alguns desses fatores
que impulsionam a Logística Reversa.
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CONTEÚDOS

Unidade 1 ? EVOLUÇÃO DA QUESTÃO AMBIENTAL: Evolução da questão ambiental
e social no mundo e no ambiente empresarial. A nova revolução industrial.
Desenvolvimento sustentável e crescimento econômico. O meio ambiente como um
problema (e oportunidade) de negócios. Ecoeficiência e outros modelos de gestão
ambiental empresarial.
Unidade 2 ? GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL: Responsabilidade social empresarial.
Estratégias de gestão social e ambiental nas empresas.
Unidade 3 - LOGÍSTICA REVERSA: A Logística Reversa. Os canais de distribuição
reversos. Logística reversa pós-consumo. Logística reversa pós-venda.
PROCEDIMENTOS DE ENSINO

A exposição dos conteúdos ocorrerá por meio de atividades que facilitem e
estimulem a aprendizagem, com ênfase na abordagem interdisciplinar. Buscar-se-á
interação constante com os alunos através das seguintes atividades:
Aulas expositivas teóricas com auxílio de recursos visuais e material audiovisual;
discussão de estudos de casos, estudo e análise individual ou em grupo de
literatura técnica complementar. Testes de auto-correção na conclusão de cada
aula. Estímulo à pesquisa na Internet de temas relacionados aos conceitos e a
prática das técnicas expostas em sala de aula.
RECURSOS

Serão utilizados recursos audiovisuais, como vídeo, projetor multimídia, retroprojetor, quadro
branco, de acordo com as necessidades do programa.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO

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 teóricas e/ou práticas contemple outras atividades acadêmicas de ensino,
estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.

- 294 -

Faculdade Estácio de Santo André
Projeto Pedagógico do Curso de Administração

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das
atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades
estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1.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.
2.Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBIERI, Jose Carlos. Gestão Ambiental Empresarial. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.
GOMES, Sônia Maria da Silva (org.); GARCIA, Cláudio Osnei. Controladoria ambiental: gestão social, análise e
controle. São Paulo: Atlas, 2013.
LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. 2. ed. São Paulo: Prentice-Hall,
2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial.. Porto Alegre: Bookman,
2010.
FILHO, José Valverde (Ed.). Política nacional, gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. São Paulo:
Manoele, 2012.
GRANT, David B. Gestão de logística e a cadeia de suprimentos. São Paulo: Saraiva, 2014.
PEREIRA, André Luiz; BOECHAT, Cláudio Bruzzi; TADEU, Hudo Ferreira Braga; SILVA, Jersone Tasso Moreira;
CAMPOS, Paulo Március Silva. Logística reversa e sustentabilidade. São Paulo: Cengage Learning, 2013.
SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. Gestão ambiental: instrumentos, esferas de ação e educação ambiental.
São Paulo: Atlas, 2010.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST0187 - MERCADO FINANCEIRO
PERFIL DO DOCENTE
O docente, preferencialmente, deve ter se graduado em Administração (ou áreas afins) e possuir PósGraduação Lato Sensu (especialização), embora, seja desejável a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou
Doutorado) na área do curso ou áreas afins. Possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de
comunicação em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas
necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (SGC, SAVA, BdQ e SIA).
Importante também o conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso e processos de avaliação do Ministério
da Educação - MEC. É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por
competências (conhecimentos, habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações
intrínsecas à área de Gestão.
CONTEXTUALIZAÇÃO
Com a crescente globalização dos mercados financeiros, principalmente dos mercados de capitais, o setor
empresarial vem exigindo maiores responsabilidades profissionais e uma sólida formação acadêmica, sob os
pontos de vista teórico e prático nas técnicas de administração de investimentos e na avaliação de riscos de
carteiras de títulos e valores mobiliários, visando a otimização de seus resultados financeiros.
Neste cenário a disciplina Mercado Financeiro passa a ser de fundamental importância para os alunos do curso
de Administração. Além da compreensão do funcionamento do mercado financeiro brasileiro, será oferecido
todo o instrumental analítico para as alternativas de investimentos nos principais ativos transacionados nos
mercados monetário, de crédito, de capitais e cambial e, também, a metodologia da moderna teoria de carteira
eficiente com a finalidade de avaliar, medir e quantificar o risco de uma carteira de ações.
A disciplina proporciona o estabelecimento de relações interdisciplinares com os conteúdos de outras
disciplinas, tais como:
- Matemática para Negócios;
- Matemática Financeira;
- Estatística;
- Administração Financeira.
EMENTA
Sistema Financeiro Nacional. Mercados Financeiros: Monetário, Crédito, Capitais e Cambial. Produtos
Financeiros. Risco da Taxa de Juros na Carteira de Títulos de Renda. Carteira Eficiente de Ações com
Oportunidades de Investimentos em Títulos de Renda Fixa sem Risco. Modelo de Precificação de
Ativos(CAPM). Valor em Risco de uma Carteira de Ações(VaR). Derivativos.
OBJETIVO GERAL
Conhecer o funcionamento do sistema financeiro brasileiro e dos processos de intermediação financeira.
Estudar os principais métodos de avaliação de carteira de títulos que proporcionem a melhor relação risco e
retorno na administração de investimentos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Ao final da disciplina o aluno deverá estar capacitado a:
- Enumerar as principais características das instituições financeiras na estrutura do sistema financeiro nacional.
- Saber das principais operações dos mercados monetário, de crédito, de capitais e cambial.
- Identificar os principais produtos financeiros disponíveis no mercado financeiro.
- Analisar a exposição ao risco de variação da taxa de juros na carteira de títulos de renda fixa.
- Saber aplicar os diversos conceitos estatísticos na análise de ações.
- Avaliar uma carteira eficiente de ações com máximo retorno esperado e o mínimo de risco.
- Demonstrar quais ações devem permanecer na carteira de títulos e quais devem ser vendidas.
- Demonstrar a posição de uma carteira de títulos em risco.
- Analisar as principais operações financeiras de derivativos e os riscos envolvidos.
CONTEÚDOS

UNIDADE I - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
1.1 Estrutura do Sistema Financeiro Nacional
1.2 Subsistema Normativo
1.3 Subsistema de Intermediação
1.4 Composição do Sistema Financeiro Nacional
1.5 Títulos Públicos Negociados no Mercado Financeiro
1.6 Organismos Financeiros Internacionais
UNIDADE II - Mercados Financeiros: Monetário e Crédito
2.1 Mercado Monetário
2.1.1 Sistemas de Custódia e Liquidação de títulos
2.1.2 Títulos Públicos
2.1.3 Mercado Aberto
2.1.4 Atuação dos Bancos Comerciais
2.1.5 Mercado de Títulos de Dívida Externa
2.1.6 Precatórios
2.2 Mercado de Crédito
2.2.1 Intermediação Financeira no Mercado de Crédito
2.2.2 Empréstimos de Curto e Médio Prazo
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2.2.3 Central de Risco de Crédito
2.2.4 Serviços Bancários
2.2.5 Títulos de Crédito
2.2.6 Descasamento do Caixa dos Bancos
UNIDADE III - Mercados Financeiros: Capitais e Cambial
3.1 Mercado de Capitais
3.2 Principais Papéis Negociados no Mercado de Capitais
3.3 Principais Financiamentos no Mercado de Capitais
3.4 Mercado de Ouro no Brasil
3.5 Mercado Cambial
UNIDADE IV - Produtos Financeiros
4.1 Certificado/Recibo de Depósito Bancário (CDB/RDB)
4.2 Certificado de Deposito Interfinanceiro (CDI)
4.3 Hot Money
4.4 Desconto de Duplicatas e Notas Promissórias
4.5 Factoring
4.6 Commercial Papers
4.7 Recolhimentos Compulsórios
4.8 Custo da Captação Bancária
4.9 Warrants
4.10 Títulos Conversíveis
4.11 Export Note
4.12 Exemplos de Debêntures
4.13 Títulos Públicos Prefixados
4.14 Título público: Letra do Tesouro Nacional (LTN)
4.15 Título público: Letra Financeira do Tesouro (LFT)
UNIDADE V - Risco da Taxa de Juros na Carteira de Títulos de Renda
5.1 Duração de Carteira de Títulos de Renda Fixa
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5.2 Convexidade da Carteira de Títulos de Renda Fixa
UNIDADE VI - Carteira Eficiente de Ações com Oportunidades de Investimentos em
Títulos de Renda Fixa sem Risco
6.1 Carteira Diversificada
6.2 Retorno Esperado
6.3 Nova Fronteira Eficiente
6.4 Método de Operacionalização de Carteira Eficiente
UNIDADE VII - Modelo de Precificação de Ativos(CAPM)
7.1 Risco
7.2 Coeficiente Beta
7.3 Linha de Mercado de Títulos (SML)
7.4 Aplicação do Modelo CAPM
7.5 Tributação
UNIDADE VIII - Valor em Risco de uma Carteira de Ações(VaR)
8.1 Metodologia VaR Paramétrico
8.1.1 VaR para uma Ação
8.1.2 VaR para uma Carteira de Ações pelo Método da Variância-Correlação
UNIDADE IX - Derivativos
9.1 Mercados Futuros
9.2 Participante do Mercado Futuro
9.3 Preços no Mercado Futuro
9.4 Mercado de Opções
9.5 Opção de Compra e de Venda
9.6 Fatores que Afetam os Prêmios das Opções
9.7 Exemplos Ilustrativos
9.8 Mercado a Termo
9.9 Swaps
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
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Promover aulas expositivas-interativas; estudos dirigidos com o material didático; brainstorming; estudos de
casos; atividades em equipe (Phillips 66); workshops; palestras com especialistas; simulação empresarial;
reflexão sobre os exercícios constantes nos Planos de Aula da disciplina; atividades que integrem a teoria e a
prática no ambiente de sala de aula/instituição, atividades nos laboratórios; visitas técnicas e atividades na
biblioteca (IES/Virtual).
RECURSOS
Material didático customizado da instituição para a disciplina; quadro branco; flip chart; computador
desktop/notebook; projetor de imagem; aparelhos de TV, DVD, CD e tablet; conexão de internet livre (banda
larga), Wi-fi e Biblioteca Virtual.
.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
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 teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ASASAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. São Paulo: Atlas, 2010.
MORAES, José Rabello; ARAUJO, Carlos Roberto F. Mercado Financeiro Administração de Títulos: Uma Visão
do Risco. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2010.
SELAN, Beatriz. Mercado financeiro. Rio de Janeiro: SESES, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BORGES, Vanessa Anelli. Planejamento e controle financeiro.. 1. ed.. Rio de Janeiro: SESES, 2016.
CARNEIRO, Murilo; FERREIRA, Valeria; BORGES, Vanessa. Funcionamento do mercado e suas análises:
módulo 4.1.. Ribeirão Preto, SP:: UNISEB, 2014.
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LIMA, Iran Siqueira; LIMA, Gerlando Augusto Sampaio Franco de; PIMENTEL, Renê Coppe (Coord.). Curso de
mercado financeiro.. São Paulo: Atlas, 2012.
SELAN, Beatriz. Rio de Janeiro: 2015. Mercado financeiro.. UNISEB Centro Universitário.: Universidade Estácio
de Sá., 2015.
TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário.. 19. ed. rev.e atual.. Rio de Janeiro: Renovar,
2013.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST1236 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
PERFIL DO DOCENTE
Titulação: O docente, necessariamente, deve possuir graduação na área de Gestão e Pós-Graduação Stricto
Sensu (Mestrado), embora, seja preferível a Pós-Graduação Stricto Sensu (Doutorado) na área do curso ou
áreas afins.
Perfil Docente: O profissional deverá possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de comunicação
em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas necessárias ao
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (SGC, WebAula, BdQ e SIA). Imprescindível também
o conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso e processos de avaliação do Ministério da Educação - MEC.
É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por competências (conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações intrínsecas à área da Administração.
CONTEXTUALIZAÇÃO
As inovações mais significativas que surgem no mercado decorrem de um trabalho contínuo de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D). A necessidade de entender esse potencial está associada aos retornos intrínsecos ao
perfil inovativo que pode ser notado em empresas e instituições de ensino sediadas em países como Estados
Unidos, Japão, França, Alemanha e, crescentemente, na China. Estes são apenas alguns exemplos de como as
parcerias entre o capital público e o privado, empresas e academia e entre países, transcendem as fronteiras
mais tradicionais, visando aproveitar ao máximo as sinergias existentes. Apesar de ter menor tradição em
P&D, o Brasil vem se destacando nos esforços em superar este cenário. Para tanto, o maior desafio é o
desenvolvimento de um ambiente econômico propício e a sólida formação de profissionais capazes de
conceber e pôr em prática ideias inovadoras.

EMENTA
Conceitos Fundamentais em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Gestão de P&D, Registro no órgãos
competentes; Desenvolvimento Econômico e Competitividade, Modelos de desenvolvimento econômico
(Variedades de Capitalismo); Estado, Empresas e as Instituições de Ensino, Regulação estatal e políticas de
incentivo à P&D no Brasil, A vocação natural das Instituições de Ensino, A P&D nas empresas como vantagem
competitiva, P&D e as demandas ambientais; Indicadores de P&D, Mensuração de desempenho, Indicadores
Estratégicos em nível da firma.
OBJETIVO GERAL
Analisar de forma sistêmica o contexto global e local da área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D),
discutindo criticamente os seus impactos nas dimensões econômica, social, ambiental, política e cultural.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Definir o conceito de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) explicitando a sua relação com a inovação.

-

Levantar tipos de inovação relacionando com a esfera da formação profissional.

-

Apresentar a associação entre P&D, nível de desenvolvimento econômico e competitividade.
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-

Discutir o papel do Estado, universidades e das empresas como promotoras de P&D.

-

Relacionar as demandas legais, ambientais e mercadológicas com P&D.

-

Levantar indicadores de P&D.
CONTEÚDOS

Unidade 1: Conceitos Fundamentais em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
1.1 Conceito e tipos de inovação e sua relação com P&D
1.2 A atividade de P&D e a complexidade tecnológica
1.3 A gestão da área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
1.4 Concepção e desenvolvimento de novos produtos
1.5 A pesquisa de marketing como ferramenta
1.6 As diferentes etapas do processo de P&D nas empresas
1.7 Registro nos órgãos competentes
Unidade 2: Desenvolvimento Econômico e Competitividade
2.1 Modelos de desenvolvimento econômico (Variedades de Capitalismo)
2.2 Economias Liberais de Mercado
2.3 Economias Coordenadas de Mercado
2.4 Outras variedades de capitalismo
2.5 O caso chinês
2.6 O modelo brasileiro
Unidade 3: Estado, Empresas e as Instituições de Ensino
3.1 Regulação estatal e políticas de incentivo à P&D no Brasil
3.2 A vocação natural das Instituições de Ensino
3.3 As Universidades Corporativas
3.4 A P&D nas empresas como vantagem competitiva
3.5 O papel das Startups
3.6 P&D e as demandas ambientais
Unidade 4: Indicadores de P&D
4.1 O desafio de mensurar o desempenho em inovação
4.2 Perspectiva Financeira
4.3 Perspectiva de Clientes
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4.4 Perspectiva de Processos Internos
4.5 Perspectiva de Aprendizado e Crescimento

PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Promover aulas expositivas-interativas; estudos dirigidos com o material didático; estudos de casos;
atividades em equipe; workshops; palestras com especialistas; reflexão sobre os exercícios constantes nos
Planos de Aula da disciplina; atividades que integrem a teoria e a prática no ambiente de sala de
aula/instituição, atividades nos laboratórios; visitas técnicas e atividades na biblioteca (IES/Virtual).
RECURSOS
Quadro branco; flip chart; computador desktop/notebook; projetor de imagem; aparelhos de DVD, CD e
tablet; conexão de internet livre (banda larga) e Biblioteca Virtual.

PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
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 teóricas e/ou práticas contemple outras
atividades acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das atividades estruturadas.
As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades estruturadas.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2. Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.
3. Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BOSCHI, Renato. Variedades de capitalismo, política e desenvolvimento na América Latina. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2011.
REIS, Délcio, Roberto dos. Gestão da inovação tecnológica. 2ª Ed. 3ª Reimpressão. Barueri; São Paulo:
Manole, 2015.
SÁ, Djalma de; COSTA, Felipe Augusto Nasser; MACHADO, Sedenilso Antonio; PRADO JÚNIOR, Tarcis.
Desenvolvendo novos produtos: conceito, etapas e criação. Curitiba: InterSaberes, 2017.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ACADEMIA PEARSON. Criatividade e inovação. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. Gestão do conhecimento. São Paulo: Pearson, 2012.
PAULA, Alessandra de; SELEME, Robson. Projeto de produto: planejamento, desenvolvimento e gestão.
Curitiba: InterSaberes, 2013.
POSSOLLI, Gabriela Eyng. Gestão da inovação e do conhecimento. Curitiba: InterSaberes, 2012.
PREDEBON, José. Criatividade: abrindo o lado inovador da mente. 8 Ed. São Paul: Pearson Education do
Brasil, 2013.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES

- 305 -

Faculdade Estácio de Santo André
Projeto Pedagógico do Curso de Administração

Disciplina: CCE1012 - PESQUISA OPERACIONAL I
PERFIL DO DOCENTE
Titulação: O docente, necessariamente, deve possuir graduação em em engenharia ou matemática e, ainda,
Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou Doutorado) na área do curso ou áreas afins.
Perfil Docente: O profissional deverá possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de comunicação
em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas necessárias à
promoção do ensino (SGC, webaula, BdQ e SIA).
É necessário que o docente domine técnicas da pesquisa operacional com ênfase em Programação Linear.
Experiência docente e CVLATTES atualizado.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A Pesquisa Operacional, através de modelos matemáticos e técnicas específicas, tem por finalidade estudar
problemas complexos envolvendo situações de tomada de decisão através de uma abordagem teórica e
utilizando ferramentas computacionais. Vale destacar que a PO tem um forte ligação com a Engenharia de
Produção e Administração tendo em vista os inúmeros problemas envolvendo os meios de produção. A PO
surgiu durante a II Guerra Mundial e por muito tempo foi utilizada em operações militares, tendo se
estendido em seguida para diversas outras áreas onde muito tem contribuído, através de seu teor científico e
os métodos matemáticos aplicados, onde busca auxiliar na tomada de decisão e na solução de problemas. O
ponto chave da pesquisa operacional reside na formulação de modelos de otimização que não são iguais à
realidade, mas devem ser suficientemente similar para que as conclusões obtidas através de análises possam
ser estendidas à realidade. A partir dos modelos são aplicadas as técnicas específicas de resolução dos
problemas.
EMENTA
A Pesquisa Operacional. Programação Linear. Modelagem. Solução Gráfica. Simplex. Teoria da
Dualidade. Análise de Sensibilidade. Análise de otimização. O Problema de Transporte como um Programa de
Programação Linear Especial. Outras técnicas para programação matemática.
OBJETIVO GERAL
Utilizar as técnicas de programação matemática para modelagem e suas soluções, além da análise dos
resultados de forma teórica e aplicada à problemas reais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Identificar as características de problemas de otimização;
b) Representar e modelar sistemas com restrições.
c) Indicar o uso da abordagem dual em sistemas genéricos;
d) Reconhecer as principais características de programação linear;
e) Exemplificar problemas e solução envolvendo programação linear;
f) Analisar a sensibilidade e inferir em modelos de programação linear;
g) Modelar e resolver outros problemas de programação matemática;
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h) Conhecer e aplicar recursos computacionais na modelagem e resolução de problemas de otimização.

CONTEÚDOS
UNIDADE 1 - A PESQUISA OPERACIONAL
1.1 Histórico, objetivos e metodologia.
1.2 O processo de modelagem.
1.3 Principais áreas de aplicação

UNIDADE 2 - PROGRAMAÇÃO LINEAR
2.1 Conceitos.
2.2 O problema de programação linear (PPL) na forma padrão.
2.3 Solução gráfica.
2.4 Tipologia de problemas (limitado, ilimitado, viável, inviável, solução única e múltiplas soluções).
UNIDADE 3 - O MÉTODO SIMPLEX
3.1 O algoritmo.
3.2 Solução Básica Viável.
3.3 Melhoria de uma solução básica viável- condições de otimalidade.
3.4 Viabilidade da nova solução- mudança de base.
3.5 Regras de término do algoritmo.
3.6 Obtenção de solução inicial- método das duas fases, método do ¨big M¨.
3.7 Solução única, múltiplas, nenhuma, problema ilimitado.
3.8 Degenerescência & convergência.
3.9 Informação sobre os principais softwares de programação matemática
UNIDADE 4 - TEORIA DA DUALIDADE.
4.1 A noção de limite e a construção do problema dual.
4.2 Problemas do primal e dual - forma padrão e variantes.
4.3 Relação primal - dual: Teoremas da dualidade fraca, forte e das folgas complementares.
4.4 Método dual do simplex - a lógica do método; a definição de solução básica dual viável; iteração mantendo a viabilidade dual; condições de término do algoritmo.
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UNIDADE 5 - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE EM PROGRAMAÇÃO LINEAR
5.1 Alteração nos coeficientes da função.
5.2 Alteração nos coeficientes do termo independente.
5.3 Acréscimo de uma nova restrição ao PPL.
5.4 Alteração na matriz dos coeficientes do PPL.
5.5 Introdução de uma nova variável no PPL.
5.6 Análise pós-otimização
UNIDADE 6 - O PROBLEMA DE TRANSPORTE COMO UM PPL ESPECIAL
6.1 Introdução.
6.2 O Problema de transportes.
6.3 Informações sobre o problema de transportes a partir do seu dual.
6.4 Um algoritmo para o problema de transportes.
UNIDADE 7 - PROGRAMAÇÃO MATEMÁTICA
7.1 Características.
7.2 Modelos de Otimização de Programação Linear Inteira
7.3 Branch and Bound
7.4 Programação Dinâmica
7.5 Análise por Envoltória de Dados - DEA
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Aulas expositivas e de resolução de exercícios.
Aplicação da atividade estruturada presente na webaula ou desenvolvida pelo professor da disciplina
envolvendo os conteúdos, aula a aula com proposição de listas de exercícios a serem resolvidas pelos alunos,
estudo de casos, aplicações práticas e pesquisas, como instrumento complementar no processo de ensinoaprendizagem, fixação e apreensão do conhecimento. Nesta disciplina a Atividade Estruturada valerá até 2
pontos na AV1 e na AV2.
RECURSOS
Utilização dos recursos físicos oferecidos pela sala de aula, como quadro branco, data show. Laboratório de
Informática com Internet e softwares Excel (Solver) e Lingo (www.lindosystems.com).
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PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
A Disciplina será avaliada através de uma nota final única composta pela média aritmética de duas avaliações,
conforme descrito a seguir:
a) um projeto desenvolvido ao longo do curso, representando 50 % da nota final.
b) a maior nota entre duas provas a serem realizadas nas datas de AV2 e AV3 do calendário acadêmico que
representará os outros 50% da nota final.
Para aprovação, a nota final deverá ser maior ou igual a 6,0 e o aluno deve frequentar, no mínimo, 75% das
aulas ministradas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBOSA, Marcos Antonio, ZAMARDIN, Ricardo Alexandre Deckmann. Iniciação à pesquisa operacional no
ambiente de gestão [Biblioteca Virtual]. Curitiba:: InterSaberes, 2015.
BELFIORE, Patricia. Pesquisa Operacional para cursos de engenharia.. Rio de Janeiro:: Campus, 2013.
LACHTERMACHER, Gerson. Pesquisa operacional: a tomada de decisões.. São Paulo: Pearson, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BEZERRA, Cícero Aparecido. Técnicas de planejamento, programação e controle de produção e introdução à
programação linear [Biblioteca Virtual]. Curitiba: InterSaberes, 2014.
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão da Produção. [biblioteca Virtual]. Barueri – SP: Manole, 2009..
SILVA, Reinaldo Oliveira. Teorias da Administração. [Biblioteca Virtual]. São Paulo:: Pearson Education do
Brasil,, 2015..
STEIN, Clifford. Matemática discreta para ciência da computação [Biblioteca Virtual]. São Paulo:: Pearson
Education do Brasil, 2013..
TAHA, Hamdy. A. Pesquisa operacional: uma visão geral [Biblioteca Virtual]. São Paulo: Pearson Prentice
Hall, 2008.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
Além da exposição teórica, fixação através de exercícios teóricos e práticos é importante a utilização de
ferramenta computacional para solução de problemas.
Recomenda-se também a utilização do material didático ou livro, utilização da Biblioteca Física da Estácio e
acesso a Biblioteca Virtual da Estácio, onde há diversos livros referentes aos conteúdos estudados.
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Disciplina: GST1237 - RESPONSABILIDADE SOCIAL E SUSTENTABILIDADE
PERFIL DO DOCENTE
O docente, preferencialmente, deve ter se graduado em Administração (ou áreas afins) e possuir PósGraduação Lato Sensu (especialização), embora, seja desejável a Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado e/ou
Doutorado) na área do curso ou áreas afins. Possuir conhecimentos teóricos e práticos, habilidades de
comunicação em ambiente acadêmico, capacidade de interação e fluência digital para utilizar ferramentas
necessárias ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (SGC, SAVA, BdQ e SIA). Importante
também o conhecimento do Projeto Pedagógico do Curso e processos de avaliação do Ministério da Educação
- MEC.
É necessário que o docente domine as metodologias inerentes à educação por competências (conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores), bem como as tecnologias e inovações intrínsecas à área de Gestão.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A disciplina Responsabilidade Social e Sustentabilidade pretende ampliar a visão sobre temas relacionados ao
convívio e responsabilidade social de cidadãos e profissionais da área de Gestão, o respeito às diferenças, o
desenvolvimento sustentável através de consumo, produção e prestação de serviços de forma consciente e
responsável. Através dela é possível examinar as relações entre a temática ambiental, de produção e de
consumo, sinalizando as mudanças sociais em curso que também impactam e são impactadas por essas
transformações. Uma nova sociedade, composta por cidadãos atentos às demandas ambientais e sociais,
emerge e impulsiona profissionais e organizações em geral para a quebra de antigos paradigmas.
EMENTA
Responsabilidade Social; Novos desafios e demandas sociais; Leis e normais de Responsabilidade Social; O
Terceiro Setor; Desenvolvimento Sustentável e Meio ambiente; Gestão Ambiental nas Empresas.
OBJETIVO GERAL
Proporcionar os conhecimentos sobre Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social.
Possibilitar o conhecimento dos aspectos relativos a Sustentabilidade e Responsabilidade Social,
desenvolvendo ações que possibilitem a implantação de práticas conectadas às novas demandas da sociedade
contemporânea.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ilustrar a implementação de medidas necessárias ao desenvolvimento de uma sociedade de consumo
consciente com objetivando a sustentabilidade.
Ilustrar a implementação de necessárias ao desenvolvimento de uma sociedade socialmente responsável.
Verificar condicionantes e medidas necessárias para alcançar-se um desenvolvimento sustentável e
socialmente responsável.
Identificar processos de melhoria contínua nos mecanismos de defesa ambiental e de combate ao consumo
supérfluo.
CONTEÚDOS
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Unidade I - As três fases da Ética Empresarial
1.1 - A era Industrial
1.2 - A era pós-industrial
1.3 - A era da informação.

Unidade II - O terceiro setor e a importância do Balanço Social
2.1 - Características, importância e desafios do Terceiro Setor
2.2 - Balanço Social e a sua importância
2.3 - Criação de Projetos Éticos Sociais

Unidade III - Desenvolvimento Sustentável
3.1 - O que é desenvolvimento sustentável?
3.2 - Funcionamento da natureza (ciências naturais) e da sociedade (ciências humanas) e suas tensões
(degradação sócioambiental).
3.3 - O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável?
3.4 - Sugestões para um desenvolvimento sustentável.
Unidade IV - Da questão ambiental para o campo do consumo
4.1 - Da explosão populacional ao impacto do consumo
4.2 - Sociedade de Consumo
4.3 - O consumidor como novo ator social
4.4 - Educação Ambiental como caminho para a sustentabilidade
4.5 - Novos modelos de negócios
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Esta disciplina adota o uso de metodologias ativas em sala de aula, contando com 2 créditos teóricos e 1
híbrido. O professor, nas aulas teóricas expositivas, deverá desempenhar o papel de orientador, mediador e
estimulador da autonomia intelectual dos discentes, promovendo e estimulando o uso das
habilidades relacionadas ao pensamento, como: interpretar, analisar, sintetizar, classificar, relacionar e
comparar. O docente precisará chamar a atenção dos alunos para os roteiros de estudo e para os três
momentos que estes possuem: o antes, o durante e o depois da sala de aula, todos disponíveis no ambiente
virtual. Deverá ressaltar que cada integrante do corpo discente se torna protagonista do próprio processo de
aprendizagem, já que vasto material é disponibilizado preliminarmente para real aproveitamento dos
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momentos em sala de aula. Fundamentos de Gestão conta, também, com atividade estruturada que deverá
ser realizada pelos alunos sob orientação e acompanhamento do professor durante todo o semestre letivo.
RECURSOS
Sala de aula equipada com quadro branco e material de consumo para escrever (caneta, apagador),
multimídia para o uso de data show e/ou projeção de filmes e documentários, acervo bibliográfico no
ambiente virtual e uso de recursos de informática.
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
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 e/ou
outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de acordo com as especificidades da
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. A disciplina,
atendendo ao projeto pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas, contempla outras
atividades acadêmicas de ensino. O grau obtido na Atividade Acadêmica Complementar não poderá
ultrapassar o limite de 20% da composição do grau obtido na AV2.
A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização.
A AV2 contemplará todo o conteúdo da disciplina. A composição de sua nota incluirá o grau obtido nas
atividades estruturadas previstas dentro do limite de 20% já mencionado anteriormente. As provas de AV2
serão geradas pelo Banco de Questões da Estácio.
A AV3 contemplará todo o conteúdo da disciplina. As provas de AV3 serão geradas pelo Banco de Questões da
Estácio.
Para aprovação na disciplina o aluno deverá:
1. 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.
2.

Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações.

Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ABDALA, Amir. Ética e Responsabilidade Social. Rio de Janeiro: SESES, 2014.
ALMEIDA, Marcelo de. Sustentabilidade. Rio de Janeiro: SESES, 2015.
SROUR, Robert. Ética empresarial o ciclo virtuoso dos negócios.. 3. Rio de Janeiro: Campus, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CHAUVEL, M.A; COHEN, M. Ética, Sustentabilidade e Sociedade: Desafios da nossa Era. Rio de Janeiro:
Mauad X, 2009.
RAMOS, Jose Maria; ARRUDA, Maria Cecília e WHITAKER, Maria do Carmo. Fundamentos de ética
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empresarial e econômica.. 4. São Paulo: Atlas, 2009.
RODRIGUEZ, Martius Vicente Rodriguez y. Ética e Responsabilidade Social nas Empresas. São Paulo: Campus,
2008.
TACHIZAWA, T. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa. São Paulo: Atlas, 2011.
TORRES, C; MANSUR, C. Balanço Social Dez Anos: O desafio da Transparência. Rio de Janeiro: IBASE, 2008.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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Disciplina: GST1138 - SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
PERFIL DO DOCENTE

Titulação: Engenheiro de Segurança do Trabalho e Petróleo e Gás Natural, Pós-Graduação em Engenharia
Ambiental e Saneamento Básico e Pós-Graduação em Docência do Ensino Superior.
Perfil Docente: Engenheiro com mais de 10 anos de experiência, atuando em Plataformas de Petróleo, Usina
de Asfalto e consultorias. Atualmente Professor da Universidade Estácio de Sá, com turmas de Segurança do
Trabalho, Meio Ambiente, Petróleo e Gás Natural, Matemática e Logística.
CONTEXTUALIZAÇÃO
A importância dessa disciplina para o curso de Gestão de Recursos Humanos está relacionada à capacitação
do aluno no tocante ao reconhecimento dos requerimentos legais vigentes em segurança e medicina do
trabalho, bem como dos agentes físicos, químicos e biológicos, presentes nos ambientes de trabalho, e ainda
no desenvolvimento e acompanhamento de programas de prevenção e controle dos riscos associados.
EMENTA
Introdução a Segurança e Medicina do Trabalho, Normas Regulamentadoras NR's, SESMT - Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, CIPA - Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes, Riscos Ambientais, Prevenção e Combate a Incêndios, Equipamentos de Proteção Individual e
Coletiva, Sinalização de Segurança, Primeiros Socorros, Espaço Confinado, Tipos de Manutenção e Plano de
Emergência contra Incêndios.

OBJETIVO GERAL
- Conhecer e aplicar os requisitos de Segurança do Trabalho nos diversos setores produtivos de uma
organização;
- Interpretar e comparar os índices estatísticos de acidentes e de doenças ocupacionais com os de outras
empresas;
- Compreender as medidas de controle coletivo quando tecnicamente possíveis;
- Identificar as medidas individuais para cada sistema.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Conhecer e aplicar os requisitos de Segurança do Trabalho nos diversos setores produtivos de uma
organização;
- Interpretar e comparar os índices estatísticos de acidentes e de doenças ocupacionais com os de outras
empresas;
- Compreender as medidas de controle coletivo quando tecnicamente possíveis;
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- Identificar as medidas individuais para cada sistema.
CONTEÚDOS

Unidade 1 Segurança e medicina do trabalho.
Conceituação.
Objetivos básicos, âmbito e importância, relação custo-benefício.
Legislação de segurança e medicina do trabalho: CLT e Normas Regulamentadoras.
Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais: Conceituação técnica e legal, acidente x lesão, tipos, o fator
humano nas suas ocorrências.
Unidade 2A prevenção de acidentes do trabalho; interesses do empregador, interesses dos empregado e interesses da
sociedade. Emprego de proteção coletiva e individual.
Etiopatogenia dos acidentes: Classificação das causas dos acidentes, conseqüências dos acidentes, atos
inseguros e condições inseguras.
Classificações e benefícios previdenciários para acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, seguro de
acidente de trabalho.
Estatísticas de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais: Taxas de freqüência e de gravidade.
Unidade 3- As Normas Regulamentadoras.
NR-4 SESMT Serviço especializado em engenharia de segurança e em medicina do trabalho: objetivos, perfil
dos profissionais e formação, dimensionamento e atribuições.
NR-5 CIPA Comissão interna de prevenção de acidentes: objetivos, dimensionamento, atribuições, processo
eleitoral, curso básico para os seus membros, campanhas prevencionistas e generalidades.
NR-7 PCMSO ? Programa de controle médico e saúde ocupacional: objetivos, abordagem médica, tipos de
exames e responsabilidades.
Higiene: Generalidades.
Higiene do trabalho: Conceituação, importância, risco ocupacional, limites de exposição(NR-15 e ACGIH).
NR-9 PPRA - Programa de prevenção de riscos ambientais: Objetivos, conceituação, etapas de
desenvolvimento do programa, responsabilidades.
NR-15 Atividades e operações insalubres: Texto legal e generalidades.
NR-16 Atividades e operações perigosas: texto legal e generalidades.

Unidade 4
Prevenção e Combate ao Incêndio.
Espaço Confinado.

- 315 -

Faculdade Estácio de Santo André
Projeto Pedagógico do Curso de Administração
Tipos de Manutenção
Plano de Emergência contra Incêndios.
PROCEDIMENTOS DE ENSINO
Promover aulas expositivas-interativas; estudos dirigidos com o material didático; estudos de casos;
atividades em equipe; workshops; palestras com especialistas; reflexão sobre os exercícios constantes nos
Planos de Aula da disciplina; atividades que integrem a teoria e a prática no ambiente de sala de
aula/instituição, atividades nos laboratórios; visitas técnicas e atividades na biblioteca (IES/Virtual).

RECURSOS
Material didático customizado da instituição para a disciplina; quadro branco; flip chart; computador
desktop/notebook; projetor de imagem; aparelhos de DVD, CD e tablet; conexão de internet livre (banda
larga) e Biblioteca Virtual
PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO
AV1: Avaliação teórica, escrita, dissertativa, reflexiva, com conteúdo proporcional ao período/avaliação. As
avaliações teóricas são individuais, realizadas em sala de aula, sem qualquer consulta ou acesso a material
didático, paradidático ou de apoio. (Peso 10)
AV2: Avaliação teórica, escrita, dissertativa, reflexiva, com conteúdo proporcional ao período/avaliação. As
avaliações teóricas são individuais, realizadas em sala de aula, sem qualquer consulta ou acesso a material
didático, paradidático ou de apoio. (Peso 10)
AV3: Avaliação teórica, escrita, dissertativa, reflexiva, com conteúdo proporcional ao período/avaliação. As
avaliações teóricas são individuais, realizadas em sala de aula, com consulta a material didático. (Peso 10)
Para aprovação nessas disciplinas, o aluno deverá atender, simultaneamente, a duas condições:
•

ter freqüência mínima de 75%

•

alcançar média aritmética igual ou superior a 6,0 dentre as duas maiores notas, sendo que a menor
delas deve ser igual ou superior a 4,0

•

O resultado da média obtida no item anterior será o grau final do aluno.
Exemplos:
AV-1 = 4,0 AV-2 = 8,0 AV-3 = 2,0
A menor nota será desconsiderada (AV-3 = 2,0).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
PACHECO JÚNIOR, Waldemar. Qualidade na segurança e higiene do trabalho: série SHT 9000, normas para a
gestão e garantia da segurança e higiene do trabalho. São Paulo: Atlas, 1995.
SALIBA, Tuffi Messias. Curso Básico de Segurança e Higiene Ocupacional. 6. ed. São Paulo: LTr, 2013.
SALIBA, Tuffi Messias; CORREA, Marcia Angelim Chaves. Insalubridade e periculosidade: aspectos técnicos e
práticos. 6. ed. São Paulo: Atual, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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SALIBA, Tuffi Messias; CORREA, Marcia Angelim Chaves. Insalubridade e periculosidade: aspectos
técnicos e práticos. 6. ed. atual. São Paulo: LTr, 2002.
PACHECO JÚNIOR, Waldemar. Qualidade na segurança e higiene do trabalho: série SHT 9000,
normas para a gestão e garantia da segurança e higiene do trabalho. São Paulo: Atlas, 1995.
INDICAÇÃO MATERIAL DIDÁTICO

OUTRAS INFORMAÇÕES
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