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1 INSTITUIÇÃO 

1.1 Identificação 

MANTENEDORA: União Educacional de Cascavel – UNIVEL  LTDA 

CPNJ/MF 80.882.772.0001-33 

 

Endereço: 

Avenida Tito Muffato, 2317. 

Bairro Santa Cruz – CEP 85.806-080 

Cascavel – Estado do Paraná 

 

Dirigentes: 

Diretor Presidente: Renato da Silva 

Diretora Geral: Viviane da Silva 

 

MANTIDA: Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – FCSAC 

Credenciamento: Decreto Ministerial s/nº, de 10/02/l995, publicado no DOU de 

13/02/1995, que autorizou inicialmente o CST em Processamento de Dados. 

Recredenciamento: publicado no DOU de 29/04/2015 – Seção I – pg. 31 através da 

Portaria/MEC nº 317, de 30/04/2015.  

 

Endereço: Ambas estão  sediadas no mesmo endereço. 

 

CORPO DIRIGENTES: 

 

Diretor Geral: Viviane da Silva 

Diretor de Desenvolvimento: Prof. Nilton Nicolau Ferreira 

Diretor Administrativo: Lucas Renato da Silva 

Secretaria Geral: Aletéia Karina Lopes da Silva Souza 

NEAD: Tiago Francisco Buosi 

NAP: Caroline de Cássia Francisco Buosi 
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Trata-se de uma Instituição de Ensino Superior, dotada de modernas 

instalações com amplas salas de aula, biblioteca, laboratórios, núcleo de prática 

jurídica, tribunal de júri, auditório com 528 poltronas, praça de alimentação, 

estacionamento asfaltado para docentes e discentes com capacidade para 1.610 

carros e 400 motos. Possui todas as adequações necessárias aos portadores de 

necessidades especiais tais como: elevadores, rampa, sanitários, segurança, 

sinalização, estacionamento identificado, dentre outras. Todas estas dependências 

administrativas estão localizadas numa área total construída de 26.819 m² e área 

livre para futuras edificações de 95.082,84 m². 

A missão institucional da UNIVEL é: “Ser um centro de excelência em 

Educação Superior, orientado para gerar consciência crítica, formando 

empreendedores com o perfil que as transformações da sociedade exigem, 

integrados com a realidade regional”. 

A UNIVEL tem ainda princípios e valores institucionais que orientam suas 

condutas. São eles: 

Ética: Respeitar a liberdade e reconhecer os direitos e deveres de cada um dos 

atores do ambiente escolar, buscando o respeito mútuo, possibilitando aos 

envolvidos no processo de ensinar e aprender a compreensão da ética como eixo 

condutor das atitudes morais. 

 Responsabilidade Social: A UNIVEL desenvolve constantemente ações que 

pretendem diminuir os impactos no meio ambiente e na comunidade, preservando 

recursos ambientais e culturais, respeitando a diversidade e reduzindo a 

desigualdade social. A UNIVEL é consciente do seu papel no desenvolvimento da 

comunidade que está inserida, e constantemente cria programas e ações que vão 

desde o meio ambiente (distribuição de mudas de árvores), passando por áreas 

de saúde (campanhas de combate a endemias), projetos culturais, proteção aos 

animais e filantropia. 

 Trabalho em equipe: Possibilita a troca de conhecimento e agilidade no 

cumprimento de metas e objetivos compartilhados, uma vez que otimiza o tempo 

de cada pessoa e ainda contribui para conhecer outros indivíduos e aprender 

novas tarefas. Os profissionais são eetimulados a interagir interdisciplinarmente, 

promovendo o cruzamento de ideias e a criação de um ambiente de colaboração 

e cooperação entre os cursos e entre os vários departamentos. 
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 Espírito democrático: Ter como princípio a liberdade das pessoas de expressar 

suas opiniões, com participação efetiva, na tomada de decisões institucionais, 

docente, discente e técnico-administrativo. 

 Compromisso institucional: Formar profissionais capazes de integrar conteúdos 

das ciências naturais, tecnológicas, sociais e humanas para atender às 

necessidades de gerenciamento sustentável dos recursos naturais. Com 

qualidade, de serviços da educação superior, dimensionados pela Instituição, em 

espaços e tempos, com base nos dispositivos legais vigentes. 

 Criatividade e Inovação: Elementos básicos da cultura organizacional que mais 

ganharam relevância na “Era da Informação”, com intervenções na realidade e 

utilizações de recursos e tecnologia da informação. Utilização de metodologias 

ativas de aprendizagem, onde o aluno torna-se protagonista no processo de 

construção de seu conhecimento, sendo responsável pela sua trajetória e pelo 

alcance de seus objetivos, devendo ser capaz de autogerenciar e autogovernar 

seu processo de formação, comprometendo-se com seu aprendizado. 

 Respeito à diversidade: Respeito e o reconhecimento da diversidade é um dos 

princípios fundamentais na construção de um sistema educacional inclusivo. 

Reconhecer o direito à diversidade em educação é dar respostas às diferentes 

necessidades educacionais que os sujeitos apresentam diante do fato educativo. 

1.2 Histórico da Instituição 

A seguir os principais acontecimentos históricos que marcaram sua 

consolidação como IES de referência na mesorregião Oeste do Paraná: 

No ano de 1990, houve criação por meio do Estatuto de 14/03/1990 e 

abertura oficial com o CNPJ nº 80.882.772/0001-33 de 14/03/1990 da Mantenedora 

denominada União Educacional de Cascavel – UNIVEL, sociedade civil de caráter 

educativo, cultural e filantrópico, sem fins lucrativo, registrada no Cartório de 

Registro de Título e Documentos, sob nº. 0001433/016, Livro A – 015, fls. 156/172, 

Pessoas Jurídicas, da Comarca de Cascavel/PR, localizada na Avenida Tito Muffato, 

2317, Bairro Santa Cruz, CEP 85 806 -080, na cidade de Cascavel, Estado do 

Paraná. 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, localizada no 

mesmo endereço da mantenedora, credenciada pelo Decreto Ministerial de 
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10/02/1995, publicado no DOU de 13/02/95, teve início com a autorização para 

funcionamento do seu primeiro curso superior, o Curso Superior de Tecnologia em 

Processamento de Dados, com 80 vagas anuais. 

Ainda no ano de 1995, foram autorizados outros 3 cursos superiores: 

Administração (Decreto de 22/03/1995), com 80 vagas anuais; Ciências Econômicas 

(Decreto de 22/03/1995), com 80 vagas anuais; Direito (Decreto de 14/08/1995), 

com 80 vagas anuais. 

No dia 25 de fevereiro de 1996 inicia o funcionamento da Faculdade, no 

período noturno e em sistema seriado semestral, totalizando 320 acadêmicos. O 

primeiro local de funcionamento ocorreu no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, 

Ensino Fundamental e Médio, com contrato de locação por 05 anos. 

Em 1997 são oferecidos os primeiros cursos de pós-graduação lato sensu: 

Marketing e Propaganda, Direito Civil e Processual e Psicopedagogia, totalizando 

197 alunos matriculados na Pós, em 4 turmas. Na graduação já são 533 alunos 

matriculados. 

Em 1998 são ofertados dois novos cursos de pós-graduação lato sensu na 

área de Gestão, com 83 alunos nas duas novas turmas, e a Faculdade cresce para 

845 alunos matriculados na graduação. 

No ano de 1999, a Faculdade autoriza o curso de Ciências Contábeis, com 

100 vagas anuais, Portaria nº 797, de 18/05/1999. Também autoriza o curso de 

Comunicação Social (habilitação em Jornalismo), com 100 vagas anuais, Portaria nº 

1495, de 19/10/1999. Neste mesmo ano reconhece o curso de Administração 

(Portaria nº 1321, de 03/09/1999). São ofertados 7 turmas de pós-graduação lato 

sensu, nas áreas de Gestão e Informática, totalizando 294 alunos matriculados na 

Pós. A Faculdade alcança o total de 1.002 alunos matriculados na graduação. 

Em 2000, a Faculdade conta com 1.183 alunos matriculados. Neste anos são 

reconhecidos os cursos de CST em Processamento de Dados (Portaria nº 514, 

13/04/2000) e Ciências Econômicas (Portaria nº 228, de 23/02/2000). Na pós-

graduação são ofertados 9 turmas nas áreas de Gestão e Educação, com 342 

alunos matriculados. 

As atividades de extensão tomaram impulso nas áreas jurídicas e sociais com 

a criação do Núcleo de Prática Jurídica e Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais.O 

Núcleo de Prática Jurídica, inaugurado no ano de 2000 somou-se ao projeto do 
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curso e apresenta-se como uma extensão da Faculdade. O NPJ surgiu como uma 

alternativa de construção do conhecimento e a partir disso a Faculdade passou a 

contar com diversos projetos de extensão. 

No ano de 2001, a Faculdade possui um reconhecimento importante da 

qualidade do seu curso de Direito, a Comissão de Ensino Jurídico do Conselho 

Federal da OAB RECOMENDA (Diário da Justiça, de 18/01/2001) o reconhecimento 

do Curso, o MEC publica o reconhecimento do Curso através da Portaria nº 692, em 

05/04/2001. O curso de Direto também possui a ampliação das suas vagas deferida 

pelo Ministro da Educação, em 11/05/2001, passou a ser 220 vagas totais anuais 

nos períodos diurno e noturno. Na pós-graduação são ofertados 13 turmas nas 

áreas de Gestão, Informática e Direito, com 628 alunos matriculados. Na graduação 

a Faculdade conta com 1.474 alunos. 

Em 2002, são ofertados 6 turmas na pós-graduação, na área de Gestão, com 

277 alunos matriculados. Na graduação a Faculdade conta com 1.812 alunos. 

Também os atendimentos do Núcleo de Prática Jurídica alcança a quantidade de 

727, nas áreas Civil e Família, demonstrando a responsabilidade social da 

Faculdade na região e que é mantida ao longo dos próximos anos. 

No ano de 2003, é reconhecido o curso de Ciências Contábeis (Portaria nº 

3699, de 09/12/2003). Na pós-graduação há um aumento expressivo, são ofertados 

40 turmas nas áreas de Gestão, Educação, Informática e Direito, com 1.776 alunos 

matriculados. Na graduação a Faculdade conta com 2.013 alunos. Também é 

implantada a Jornada Científica da Graduação, organizada pelos colegiados de 

curso e discentes. 

Em 2004, a Faculdade autoriza o CST em Vendas e Varejo (Portaria nº 3572, 

de 29/10/2004), com 150 vagas anuais. Também reconhece o curso de Jornalismo 

(Portaria nº 2073, de 09/07/2004). Na pós-graduação são ofertados 14 turmas nas 

áreas de Gestão, Educação e Direito, com 669 alunos matriculados. Na graduação a 

Faculdade conta com 2.203 alunos. 

O Centro de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas de Cascavel foi criado em 2004 e é um órgão acadêmico vinculado a 

Direção Geral da Faculdade, tem por objetivo apoiar e promover o desenvolvimento 

de atividades de iniciação científica, pesquisa e extensão, também é criado o Grupo 

de Pesquisa em Administração (GPEAD) com a finalidade de pesquisas nas áreas 
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da Administração. Também são criados 4 Estudos Temáticos para fomentar as 

pesquisas e a extensão: o NECOM - Núcleo de Comunicação do Curso de 

Comunicação Social; o NEPEN - Núcleo de Estudos e Pesquisa em Negócios 

Organizações; o NEPEA - Núcleo de Estudos de Pedagogia e Artes; o NETEC – 

Núcleo de Tecnologia dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 

Através da resolução 003/2004 a Faculdade cria o NEJUS - Núcleo de 

Estudos Jurídicos e Sociais, para estimular a pesquisa no âmbito do curso de 

Direito. Também foi criada a Revista de Estudos Jurídicos e Sociais (REJUS) que é 

parte integrante do NEJUS e regida por regulamento próprio aprovado pelo 

Colegiado do Curso de Direito da UNIVEL. 

No ano de 2005, a Faculdade Renova o Reconhecimento do Curso de Direito 

(Portaria nº 2693, de 29/07/2005), com 275 vagas anuais nos turnos diurno e 

noturno. Também são renovados os reconhecimentos dos seguintes cursos: 

Administração (Portaria nº 3701, de 17//10/2005); CST em Processamento de Dados 

(Portaria nº 3406, de 30/09/2005) que passa a se chamar CST em Desenvolvimento 

de Sistemas de Informação. Na pós-graduação são ofertados 9 turmas nas áreas de 

Gestão e Direito, com 412 alunos matriculados. Na graduação a Faculdade conta 

com 2.319 alunos. 

Em 2006, a Faculdade oferece na pós-graduação 14 turmas nas áreas de 

Gestão, Educação, Informática e Direito, com 639 alunos matriculados. Na 

graduação a Faculdade conta com 2.055 alunos matriculados. 

No ano de 2007 é autorizado o funcionamento dos cursos CST em Gestão de 

Recursos Humanos (Portaria nº 323, de 29/04/2007), com 150 vagas, e CST em 

Gestão Financeira (Portaria nº 281, de 05/04/2007), com 150 vagas totais anuais. 

Através da Portaria nº 187, de 15/02/2007, são alterados a denominação de 

Desenvolvimento de Sistemas de Informação para Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, bem como altera a denominação de Vendas no Varejo para Gestão 

Comercial. Na pós-graduação são ofertados 17 turmas nas áreas de Gestão e 

Direito, com 654 alunos matriculados. Na graduação a Faculdade conta com 2.042 

alunos. 

Em 2008, a Faculdade autoriza o Curso Superior de Tecnologia em Logística 

(Portaria nº 29, 21/01/2008), com 100 vagas totais anuais. Também reconhece o 

CST em Gestão Comercial (Portaria nº 320, de 09/07/2008). Na pós-graduação são 
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ofertados 17 turmas nas áreas de Gestão, Comunicação Social e Direito, com 701 

alunos matriculados. Na graduação a Faculdade conta com 2.396 alunos. 

No ano de 2009, é autorizado o curso de Artes (Portaria nº 1619, de 

13/11/2009), licenciatura, com 120 vagas totais anuais. Também é autorizado o CST 

em Gestão Ambiental (Portaria nº 72, de 26/02/2009), com 100 vagas totais anuais. 

O curso de Ciências Contábeis amplia suas vagas para 150 anuais (Portaria nº1477, 

de 05/10/2009). Na pós-graduação são ofertados 14 turmas nas áreas de Gestão, 

Comunicação Social e Direito, com 549 alunos matriculados. Na graduação a 

Faculdade conta com 2.886 alunos. 

Em 2010 são autorizados mais dois novos cursos de graduação, o CST em 

Processos Gerenciais (Portaria nº 81, de 12/05/2010), com 100 vagas totais anuais, 

e o CST em Gastronomia (Portaria nº 123, de 17/08/2010), com 120 vagas totais 

anuais. Na pós-graduação são ofertados 17 turmas nas áreas de Gestão, 

Informática e Direito, com 649 alunos matriculados. Na graduação a Faculdade 

conta com 2.923 alunos. 

No ano de 2011 a Faculdade autoriza o Curso Superior de Pedagogia 

(Portaria nº 245, de 005/07/2011), licenciatura, com 120 vagas totais anuais;  

reconhece o CST em  Gestão Financeira (Portaria nº 488, de 20/12/2011); renova os 

reconhecimentos dos cursos de Administração (Portaria nº 303, de 02/08/2011) e 

Ciências Contábeis (Portaria nº 412, 11/10/2011, DOU de 14/10/2011); também 

amplia para 230 vagas anuais o curso de Ciências Contábeis (Portaria nº 236, de 

29/06/2011). Na pós-graduação são ofertados 23 turmas nas áreas de Gestão, 

Ambiental, Informática e Direito, com 852 alunos matriculados. Na graduação a 

Faculdade conta com 3.220 alunos. Também oferece 54 cursos de Extensão que 

atinge 1.549 participações. 

Em 2012 são reconhecidos os cursos de CST em Gestão Ambiental (Portaria 

nº 39, de 19/04/2012), CST em Logística (Portaria nº 12, de 02/03/2012), renova o 

reconhecimento do CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Portaria nº 

286, de 21/12/2012), e amplia o número de vagas do curso de Administração para 

200 vagas anuais (Portaria nº 324, de 28/12/2012). Na pós-graduação são ofertados 

19 turmas nas áreas de Gestão, Ambiental, Comunicação Social e Direito, com 722 

alunos matriculados. Na graduação a Faculdade conta com 3.661 alunos. Também 

oferece 85 cursos de Extensão que atinge 2.309 participações. 
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No ano de 2013, a Faculdade realiza mais um avanço importante para 

consolidar o seu crescimento na região Oeste do Paraná, através Portaria nº 325, de 

16/04/2013, é Credenciada para atuar na Educação a Distância (EAD) tendo sua 

Sede como Polo inicial. Também autoriza o CST em Segurança no Trabalho, na 

modalidade EAD, com 500 vagas totais anuais. 

Ainda em 2013, renova o reconhecimento de 3 cursos: CST em Gestão 

Comercial (Portaria nº 410, de 30/08/2013), Jornalismo (Portaria nº 522, de 

15/10/2013) e Direito (Portaria nº 154, de 04/04/2013). Também reconhece outros 4 

cursos: CST em Gestão de Recursos Humanos (Portaria nº 195, de 10/05/2013), 

CST em  Processos Gerenciais (Portaria nº 328, de 24/07/2013), CST em 

Gastronomia (Portaria nº 408, de 30/08/2013) e licenciatura  em Artes (Portaria nº 

648, de 10/12/2013). 

Em 2014 a Instituição oferece 14 cursos de graduação presencial e 1 curso 

na modalidade à distância (EaD) totalizando 4.300 alunos matriculados. 

Preocupada com o processo de educação continuada para egressos e 

docentes, a UNIVEL oferece cursos de Pós-Graduação Lato Sensu de iniciativa 

própria e em convênio com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e com o Instituto 

Brasileiro de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (INBRAPE). Totalizando 21 

MBAs nos quais se encontram matriculados em torno de 1.667 alunos. 

Sempre preocupada com a qualificação do corpo docente, foi realizado em 

2001-2002 em convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o 

Mestrado – MINTER em Ciências da Computação. Em convênio com a Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), foi realizado em 2009-2010, o Mestrado – MINTER em 

Direito. E em 2013-2014, realizou-se o Mestrado – MINTER em Administração, em 

parceiria com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).  

Na pós-graduação são ofertadas 22 turmas nas áreas de Gestão, Ambiental, 

Informática, Comunicação Social e Direito, com 875 alunos matriculados. Na 

graduação a Faculdade conta com 3.731 alunos. Também oferece 110 cursos de 

Extensão que atinge 3.005 participações. 
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1.3 Contexto socioambientais locorregionais 

 A cidade de Cascavel desenvolve programas e projetos ambientais, a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente é um órgão executivo, responsável pela 

proteção do sistema natural e pelo controle de qualidade ambiental na área urbana 

do município. Atua na fiscalização da poluição do solo,  da água e do ar, poluição 

visual, exploração de veículos de divulgação, poluição sonora,  fiscalização da 

poluição industrial, etc. Atua ainda no gerenciamento de resíduos sólidos, bem como 

nas atividades de varrição, poda e corte de árvores e arborização urbana do 

município. Fonte: Secret. Municipal de Meio Ambiente/Cascavel – Paraná. 

 Alguns dos programas e ações desenvolvidos na cidade de Cascavel 

pela Prefeitura Municipal no âmbito das políticas ambientais são: 

 Plano Municipal de Arborização urbana; Coleta Seletiva, implantada 

através do programa Coleta Legal, que continua em constante expansão; Disque 

Árvore; Plano de Gerenciamento de Resíduo da Construção Civil - 

RCC; regulamentação da coleta, o transporte e a destinação final de resíduos da 

construção civil, projeto de remoção do passivo de lâmpadas fluorescentes 

existentes no Município e programa de Educação Ambiental do Zoológico.  

 Outros programas estão em andamento como Cidade das Águas, Programa 

Rio Limpo, Sementes do Amanhã, Vou pela Sombra. 

Além disso, a secretaria também é responsável pela Fiscalização ambiental 

Municipal e pela Limpeza Pública. 

O Município também possui o Conselho Municipal de Meio Ambiente criado 

pela A Lei Nº 3.238/2001, órgão autônomo de caráter deliberativo, consultivo, 

normativo e recursal, que tem como objetivo assessorar, estudar e propor as 

diretrizes políticas governamentais para o Meio Ambiente, e deliberar no âmbito de 

sua competência sobre os recursos em processos administrativos, normas e 

padrões relativos ao Meio Ambiente. 

O Projeto Cultivando Água Boa é uma ampla iniciativa socioambiental, 

desenvolvido pela Itaipu em parceria com os municípios lindeiros que envolve a 

atuação de aproximadamente 2 mil parceiros, dentre órgãos governamentais, ONGs, 

instituições de ensino, cooperativas, associações comunitárias e empresas. 

A UNIVEL participa ativamente do Conselho de Meio Ambiente Municipal. A 

IES possui representante no Conselho eleito como representante das IES 
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particulares do Município. A UNIVEL também participou ativamente do Movimento 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e participa do Movimento dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) realizando inúmeras ações e 

cumprindo a agenda do movimento.  A IES possui professor como membro 

executivo representante da IES no Movimento Nós Podemos Cascavel.  

A IES possui selo ABMS – Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino 

Superior, selo de Instituição Sociamente Responsável adquirido pelas diversas 

ações sociais e ambientais realizadas pela IES. 

A UNIVEL também realiza projetos de extensão nas áreas ambientais como o 

Reciclar para Transformar, Projetos de Educação Ambiental como coleta de 

resíduos eletrônicos e medicamentos vencidos e várias ações nas áreas ambientais. 

Os projetos foram apresentados em 2015, no Evento Boas Práticas, no Concurso 

Educando para a Sustentabilidade, promovido pelo Sistema Federação da Indústria 

do Estado do Paraná.  

Projeto em fase de elaboração no âmbito da UNIVEL: LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL e PCA – PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL. 
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2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

Nome: Administração 

Formação: Bacharelado. 

Modalidade: Ensino Presencial. 

Regime: Seriado Semestral. 

Último ato legal: Portaria de renovação de Reconhecimento Nº 303 de 02/08/2011, 

DOU 04/08/2011.  

Endereço de funcionamento: Av. Titto Muffato 2317, Bairro Santa Cruz, Cascavel 

PR 

Número de vagas: 200 (duzentas) vagas 

Turno de funcionamento: Noturno. 

Carga horária total do curso:3.240 horas. 

Período de Integralização: mínimo de 4 anos e máximo de 6 anos. 

Último ENADE: 2012 =ENADE 4 / CPC 4 

 

O Curso de Administração da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

Cascavel foi autorizado a funcionar em 1995 e iniciou suas atividades em 1996, com 

as habilitações em Comércio Exterior e Administração Geral. 

No ano de 1999 a habilitação em Comércio Exterior foi reformulada e passou 

a se chamar “Gestão de Negócios Internacionais”, passando a incluir disciplinas 

específicas desde o primeiro ano, assim como a habilitação “Geral”. 

No dia 06 de setembro de 1999, foi publicada no Diário Oficial da União a 

Portaria nº 1.321, de 03 de setembro de 1999, do Ministério da Educação, 

reconhecendo o Curso de Administração da Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas de Cascavel pelo período de 05 anos. 

 No dia 20 de outubro de 2005, o Diário Oficial da União publicava a Portaria 

nº 3.701, de 17 de outubro de 2005, renovando o Reconhecimento do Curso de 

Administração da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel. 

No ano de 2003, uma nova alteração no Projeto Pedagógico deu novas 

denominações às ênfases do Curso de Administração, que passaram a ser em 

“Administração Geral” e em “Gestão de Negócios Internacionais”. 

No ano de 2007, em decorrência da extinção das habilitações (Resolução nº 

4/2005 CNE), um novo Projeto Pedagógico foi implantado e o curso passou a se 

chamar ADMINISTRAÇÃO – BACHARELADO. 
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2.1 Administração do Curso 

2.1.1 Coordenação de Curso 

 

O coordenador do curso tem consciência de que não deve atuar somente 

como gestor de recursos e articulador, mas também como gestor das 

potencialidades e oportunidades internas e externas. Portanto, ele é o primeiro a 

favorecer e implementar mudanças que melhorem a qualidade do aprendizado 

contínuo pelo fortalecimento da crítica e da criatividade de todas as pessoas 

envolvidas no processo, ou seja, alunos, docentes, funcionários, corpo 

administrativo, corpo financeiro, entre outros.  

Cabe a ele, também, incentivar a produção de conhecimentos, nesse cenário 

global de intensas mudanças e incentivar a comunidade acadêmica à 

implementação de ações solidárias que concretizem valores de responsabilidade 

social, justiça e ética. Do coordenador espera-se o desenvolvimento de atividades 

capazes de articular todos os setores e fortalecer a coalizão do trabalho em 

conjunto, para incrementar a qualidade, legitimidade e competitividade do curso, 

tornando-o um centro de eficiência, eficácia e efetividade rumo à busca da 

excelência. De acordo com o Regimento, cabe ao coordenador, como presidente do 

Colegiado do Curso: 

 Participar, com direito a voz e voto, das reuniões; representar o Colegiado 

junto à Direção;  

 Executar e fazer executar as decisões aplicáveis ao Colegiado;  

 Orientar, coordenar e fiscalizar todas as atividades de ensino e extensão, no 

âmbito do Colegiado;  

 Cooperar com os demais Colegiados de Curso da Faculdade na organização, 

orientação e fiscalizando das atividades de ensino e extensão de interesse 

comum;  

 Exercer, no âmbito do Colegiado, a ação disciplinar;  

 Exercer as atribuições previstas no Regimento e demais atribuições que lhe 

sejam próprias. 

A Coordenação de Curso é exercida por um Coordenador e um Coordenador 

Adjunto, designados pela Direção Geral, para um mandato de dois anos, podendo 

ser reconduzido. No ANEXO A (Perfil do Coordenador do Curso), ao final deste 
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PPC, consta o detalhamento do coordenador e do coordenador adjunto com nome, 

titulação, regime de trabalho, carga horária semanal, formação acadêmica e 

experiência profissional. 

O Coordenador e o coordenador adjunto são contratados em regime de 

tempo integral (TI). 

 

2.1.2 Colegiado de Curso e Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

O Colegiado de Curso é o órgão de coordenação didática de cada Curso, 

presidido pelo Coordenador do Curso. O Colegiado de Curso é composto pelos 

membros docentes de cada Curso e, por um representante do corpo discente, 

reunindo-se, ordinariamente, duas vezes por semestre e, extraordinariamente, 

mediante convocação de seu presidente ou a requerimento de, pelo menos um 

quarto de seus membros. O representante do corpo discente é indicado pelos seus 

pares e tem mandato de um ano, vedada a sua recondução.  

O Colegiado do Curso é assessorado pelo Núcleo Docente Estruturante do 

Curso - NDE, designado por Portaria expedida pelo Diretor Geral, cujas atribuições 

estão previstas em Resolução específica da Faculdade.  

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é composto com pelo menos 5 

docentes do curso, de elevada formação e titulação, contratados em tempo integral 

ou parcial, que respondem mais diretamente pela concepção, implementação e 

consolidação do projeto pedagógico do curso, conforme resolução CONAES  

número 01, de 17 de junho de 2010. 

O Núcleo Docente Estruturante se reúne no mínimo uma vez por semestre 

para: 

 Avaliar a consolidação do perfil profissional do egresso do curso. 

 Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

de ensino constantes no currículo; 

 Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do 

mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso; 

 Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos 

de Graduação. 
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 Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso. 

 Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso, sempre que necessário. 

 Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo projeto pedagógico. 

 

O NDE também é o responsável pela análise dos conceitos do curso, 

avaliação interna e externa, principalmente os resultados do Exame Nacional de 

Desempenho do Estudante (Enade), para tomada de decisões quanto às melhorias 

necessárias para o curso. 

2.1.2.1 Regulamento institucional do Núcleo Docente Estruturante - NDE 

TÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º O presente regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do 

Docente Estruturante dos cursos de Graduação da Faculdade. 

 

Art. 2º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é órgão consultivo, deliberativo e 

recursal, formado por uma equipe de docentes de elevada formação e titulação, 

indicados pelas Coordenações de Curso com a incumbência de auxiliá-las para 

efeito de implantação do Projeto Pedagógico dos mesmos, bem como alterações 

ou reformas na concepção da proposta pedagógica dos cursos. 

 
Parágrafo único. É vedado ao Núcleo Docente Estruturante deliberar sobre 

assuntos que não se relacionem exclusivamente com os interesses da 

Instituição. 

 

 

CAPITULO I - DAS ATRIBUIÇÕES DO NDE 

 

 

Art. 3º São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

 

a) Implantar, discutir e elaborar o Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC), ainda 
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acompanhar, atualizar, articular e adequar o PPC de acordo com os 

relatórios da Comissão Própria de Avaliação (CPA), procurando atender ao 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional  (PPI) 

e a demanda local e regional; 

b) Definir o perfil do formando egresso/profissional de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN’s) dos Cursos de Graduação a que pertencem; 

c) Avaliar e supervisionar os Planos de Ensino (PE) das disciplinas do curso, 

adequando-os ao PPC e encaminhar, se for o caso, propostas de 

reestruturação curricular aos órgãos Colegiado do Curso, entre outras 

atribuições inerentes a proposta pedagógica dos cursos. 

d) Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de Graduação; 

e) Promover a interdisciplinaridade e/ou transdisciplinaridade do curso e entre 

os cursos; 

f) Exercer as demais funções que lhe são explícitas ou implicitamente 

conferidas por este Regulamento ou por outras legislações e regulamentos a 

que se subordine. 

 

CAPITULO II - DA CONSTITUIÇÃO DO NDE 

 

Art. 4º O NDE de Curso será constituído: 

 

a) Pelo Coordenador do Curso, como seu presidente; 

b) Pelo menos por 5 (cinco) professores incluindo o coordenador  pertencentes 

ao corpo docente do curso, 

 

§1º O Coordenador é substituído em suas faltas e impedimentos eventuais 

por um professor do Curso, designado previamente pelo Diretor Geral. 
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§2º Os membros do Núcleo Docente Estruturante serão indicado pelo 

coordenador do curso e aprovado pelo Diretor Geral e devem participar da 

integralização do currículo pleno do curso. 

 

Art. 5º A indicação dos representantes docentes será feita pelo Coordenador  de 

Curso para um mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução, 

respeitando os seguintes critérios nessa ordem: titulação, regime de trabalho, 

tempo no magistério no ensino superior e em especial na Instituição. 

 

 

CAPITULO III - DA TITULAÇÃO ACADÊMICA DOS DOCENTES DO NDE 

 

Art. 6º Os docentes que compõem o Núcleo Docente Estruturante devem possuir, 

pelo menos 60% de titulação acadêmica obtida em programa de pós- graduação 

stricto senso. 

 

CAPITULO IV - DO REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES DO NDE 

 

Art. 7º Os docentes que compõem o Núcleo Docente Estruturante terão 

contratação em regime de tempo parcial e integral, sendo pelo menos 20 % em 

regime integral. 

 
CAPITULO V - DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NDE 

 
Art. 8º Os Compete ao Presidente do Núcleo Docente Estruturante: 

 
a) Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

b) Representar o NDE junto aos órgãos da Instituição; 

c) Encaminhar deliberações do NDE; 

d) Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo 
NDE e um docente membro do NDE para secretariar e lavrar as atas; 

 
CAPITULO VI - DAS REUNIÕES DO NDE 

 
Art. 9º O NDE de Curso reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa 

do seu Presidente, duas vezes por semestre, e, extraordinariamente, sempre que 
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convocado pelo Presidente ou pela maioria simples de seus membros 

constituídos. 

 
§1º A convocação de todos os seus membros será feita mediante aviso 
expedido pela Coordenação do Curso, pelo menos 48 (quarenta e oito) horas 
antes da hora marcada para o início da sessão e, sempre que possível, com 
a pauta da reunião. 

 
§ 2º Somente em casos de extrema urgência poderá ser reduzido o prazo de 
que trata o "caput" deste artigo, desde que todos os membros do NDE tenham 
conhecimento da convocação e ciência das causas determinantes de urgência 
dos assuntos a serem tratados. 

 
Art. 10 A pauta dos trabalhos das sessões ordinárias será obrigatoriamente a 

seguinte: 

 
a) Leitura e aprovação da Ata da sessão anterior; 

b) Expediente; 

c) Ordem do dia; e 

d) Outros assuntos de interesse geral. 

 
§1º Podem ser submetidos à consideração do plenário, assuntos de 
urgência, a critério do NDE, que não constem da Ordem do Dia, se 
encaminhados por qualquer um de seus membros. 

 
§2º Das reuniões, lavrará um dos membros do NDE, ata circunstanciada que, 
depois de lida e aprovada é assinada pelos membros presentes na reunião. 

 
Art. 11 As deliberações do NDE ocorrerão por maioria simples de votos, com base 

no número de presentes. 

 

Art. 12 Observar-se-á nas votações os seguintes procedimentos: 

 
e) Em todos os casos a votação é em aberto; 

f) Qualquer membro do NDE pode fazer consignar em ata expressamente o 
seu voto; 

g) Nenhum membro do NDE deve votar ou deliberar em assuntos que lhe 
interessem pessoalmente; 

h) Não são admitidos votos por procuração. 

 
Art. 13 A ausência do docente por duas reuniões consecutivas sem justificativa 

incorrerá na sua substituição automática como membro do NDE. 

 
TÍTULO II – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 14 Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo NDE ou 

pelo Diretor Geral, de acordo com a competência dos mesmos. 

 

Art. 15 Este regulamento entra em vigor nos termos de sua aprovação pelo 

Conselho  Superior (CONSU). 

 

No ANEXO B (Perfil do NDE do Curso), ao final deste PPC, consta o 

detalhamento da composição do NDE do curso, com os nomes, titulação, regime de 

trabalho, carga horária semanal, período de ingresso (IES, Curso e NDE), formação 

acadêmica e experiência profissional. 

2.2 Concepção do curso 

I. Concepção geral do curso em relação a sua inserção institucional, política, 

geográfica e social 

 

O Estado do Paraná apresenta na atualidade, uma população estimada em 

10.444.527 habitantes (IBGE censo 2010). A Mesorregião Oeste do Paraná 

representa 12,53% do total dos municípios do Estado com 50 municípios. Alguns 

dados são de relativa importância, principalmente os relativos à população rural e 

urbana, densidade demográfica, taxa de mortalidade e natalidade infantil e 

empregados por atividade econômica. 

A população da Mesorregião Oeste do Paraná representava em 1970 e 2000, 

10,86% e 11,90% do total da população do Estado, respectivamente. Já em 2010 

este percentual passou para 11,68%. Enquanto a população total do Estado elevou-

se em 37,93% neste período, a população oeste do Paraná cresceu 51,18%. 

A distribuição populacional do Estado do Paraná em 1970 era de 63,9% de 

população rural e 36,1% de população urbana. O quadro reverte-se totalmente em 

2000, quando a população urbana passa a representar 81,42% e a população rural 

18,58%. Esta reversão se confirma em 2010, quando a população urbana passou 

para 85,33% e a rural para 14,67%. Na Mesorregião Oeste do Paraná este 

panorama não é diferente. Em 2000 a população rural representava apenas 19,87% 

e a urbana 80,13%. Em termos de taxa de urbanização, a Mesorregião acompanhou 

o desempenho do estado, apresentando em 2000 um percentual de população 

urbana de 81,61% e rural de 18,39%. Em 2010 manteve-se o mesmo desempenho 
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do Paraná, ou seja, população urbana 85,61% e rural 14,39%. Por estes dados 

pode-se observar praticamente uma inversão na distribuição populacional urbana e 

rural, no Estado do Paraná, tendo a Mesorregião oeste do Estado acompanhado 

este comportamento.  

A microrregião de Cascavel é uma das microrregiões do estado brasileiro do 

Paraná pertencente à mesorregião Oeste Paranaense. Sua população foi estimada 

em 2010 pelo IBGE em 460.794 habitantes e está dividida em dezoito municípios. 

Possui uma área total de 8.516,073 km². 

A cidade de Cascavel tem 305 mil habitantes e localiza-se na Região Oeste 

do Paraná, sendo o 5o município mais populoso do Estado, responde por um PIB de 

3,8 bilhões. O principal setor econômico de Cascavel é o agronegócio, com mais de 

4.000 estabelecimentos agropecuários. Ainda há cerca de 14.458 estabelecimentos 

comerciais, industriais e de serviços. Pela sua localização, o município prosperou no 

comércio e na prestação de serviços, com destaque para o setor atacadista, de 

saúde e de ensino superior. Outros ramos que têm experimentado forte crescimento 

são os de metalurgia e confecção. 

Em 2014 ficou em 68° lugar entre os municípios brasileiros (6° do Paraná) no 

IFDM - Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal - estudo do Sistema FIRJAN que 

acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 

mil municípios brasileiros em três áreas de atuação: Emprego e renda, Educação e 

Saúde, criado em 2008 e baseado em estatísticas públicas oficiais dos ministérios 

do Trabalho, Educação e Saúde. 

Cascavel conta atualmente com 5.300 empreendimentos formalizados, 4ª em 

geração de emprego no Paraná, 3ª em renda agrícola, 1ª em produção de soja, 1ª 

em produção de aves e 5º lugar no ranking do índice do desenvolvimento municipal 

da micro e pequena empresa. 

Com localização estratégica para investidores Cascavel é porta de entrada 

para os países vizinhos que compõe o Mercosul e com fácil acesso aos grandes 

centros consumidores do Brasil, pois possui uns dos mais importantes 

entroncamentos rodoviários do país, além de modal ferroviário com ligação ao Porto 

de Paranaguá. 

A contribuição do setor de agronegócio, para o desenvolvimento das 

indústrias de óleos vegetais, rações, laticínios, embutidos de carne, frigoríficos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agroneg%C3%B3cio
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_Firjan_de_Desenvolvimento_Municipal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_FIRJAN


 
 

25 

suínos, aves e bovinos, entre outros, é muito grande e tem como base o sistema 

cooperativista. As grandes cooperativas do Paraná estão na região Oeste. 

Destacamos as seguintes: Coodetec, Coopavel, Sudcoop, Cotriguaçu, Coopervinte, 

Copacol, Cotroeste, C. Vale, Lar; e empresas avícolas como: BRF Foods, Diplomata 

e Globoaves.  

Mesmo a região apresentando uma demanda significativa de mão-de-obra 

qualificada, os indicativos mostram que grande maioria dos profissionais em nosso 

estado ainda não teve acesso aos bancos acadêmicos, principalmente se 

compararmos com o elevado número de alunos matriculados no ensino médio na 

cidade de Cascavel e suas principais mediações, sendo esses potenciais alunos 

para o ensino superior.  As tabelas abaixo cedidas pelo Núcleo Regional de 

Educação (NRE) no ano de 2010 confirmam tais dados: 
 

Número de Alunos matriculados nos estabelecimentos estaduais no NRE e Particulares de Cascavel 

ENSINO Número de Alunos Matriculados 

Ensino Médio Regular  18.067 alunos 

Ensino Médio Profissionalizante  4.369 alunos 

Ensino Médio EJA  2.703 alunos 

TOTAL DE ALUNOS 25.139 alunos 

 

Número de Alunos matriculados nos estabelecimentos estaduais no NRE e Particulares de Foz do Iguaçu 

ENSINO Número de Alunos Matriculados 

Ensino Médio Regular  25.047 alunos 

Ensino Médio Profissionalizante –  5.340 alunos 

Ensino Médio EJA –  1.780 alunos 

TOTAL DE ALUNOS  32.167 alunos 
 

Número de Alunos matriculados nos estabelecimentos estaduais no NRE e particulares de Toledo 

ENSINO Número de Alunos Matriculados 

Ensino Médio Regular  19.842 alunos 

Ensino Médio Profissionalizante  1.300 alunos 

Ensino Médio EJA  846 alunos 

TOTAL DE ALUNOS  21.988 alunos 

 

Número de Alunos matriculados nos estabelecimentos estaduais no NRE e particulares de Assis 

Chateaubriand 

ENSINO Número de Alunos Matriculados 

Ensino Médio Regular  14.436 alunos 

Ensino Médio Profissionalizante  1.100 alunos 
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Ensino Médio EJA  786 alunos 

TOTAL DE ALUNOS  16.322 alunos 

 

A Univel foi a 8ª melhor nota do Enade entre todos os cursos de 

Administração do Paraná na última aplicação da avaliação em 2012 

 

II. Possibilidade de inserção no mercado 

 

O Curso de Administração da Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas de 

Cascavel (FCSAC) forma profissionais com embasamento teórico e prático que lhes 

permite atuar nas diversas áreas, bem como nas atividades a elas relacionadas. O 

Administrador pode atuar de forma criativa em qualquer área de aplicação da 

Administração, de modo a contribuir na busca de soluções, utilizando-se de forma 

inovadora e independente os seus conhecimentos. A sua área de trabalho abrange o 

setor público e privado, as grandes empresas, bem como as micro e pequenas 

empresas. Pode emitir pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens e laudos, 

em que se exija a aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas da 

Administração.  

Estreitamente vinculado à missão da Instituição de Ensino Superior (IES), o 

egresso de Administração será formado em um centro de excelência em Educação 

Superior: a) orientado para gerar consciência crítica; b) comprometido com as 

transformações que a sociedade exige, e, c) integrado com a realidade regional. 

Nesta perspectiva, o perfil do egresso da FCSAC será do ponto de vista prático, o de 

um profissional apto a participar do processo de desenvolvimento de Cascavel e 

região; e, demonstrar compreensão sistêmica e estratégica administrativa, bem 

como suas relações com o ambiente externo. 

A influência do Projeto Pedagógico do Curso de Administração da FCSAC na 

formação do bacharel é de fundamental importância, pois proporciona aos 

graduandos, um conteúdo ético acerca da Administração, tendo como dever exercer 

a profissão com zelo, diligência e honestidade, defendendo os direitos, bens e 

interesses de clientes, instituições e sociedades sem abdicar de sua dignidade, 

prerrogativas e independência profissional, atuando como empregado de empresa 

privada, funcionário público, profissional liberal ou empreendedor. 
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2.2.1 Articulação do PPC com o Projeto Institucional – PPI e PDI 

A Missão da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – obtém 

visibilidade no Projeto de Desenvolvimento Institucional – PDI, no Projeto 

Pedagógico Institucional – PPI  e nos Projetos Pedagógicos  de cada curso de 

Graduação – PPC.  Todos esses documentos expressam concepções de educação 

e sociedade. Promover a formação integral e sua capacitação ao mundo do trabalho 

exige práticas pedagógicas comprometidas com a formação de profissionais 

reflexivos, críticos, criativos, capaz de pensar sobre a ação, durante a própria 

prática. Isto pressupõe a necessidade de uma gestão flexível do currículo que 

envolva não somente os conteúdos disciplinares, como também práticas 

pedagógicas capazes de ampliar os espaços e os tempos de aprender. 

Considerando que o mundo universitário é um espaço complexo no qual, 

culturas, ideologias e visão de mundo estão em conflito permanente, entendemos 

que as discussões sobre o PPC de uma IES e/ou um curso de graduação não são 

apenas as questões relacionadas ao como e por que aprender que devem ser 

discutidas, mas também as relacionadas ao ensino. E este processo se constrói pela 

participação de todos os sujeitos sociais, quando da definição do PPC, do PDI, pela 

contínua reflexão sobre o perfil socioeconômico e cultural dos alunos; pela definição 

de quais são os projetos capazes de associar conhecimento, participação e 

transformação dos sujeitos envolvidos na formação que tem a Universidade como 

um desses espaços. 

Na abordagem da organização didático-pedagógica, são considerados dois 

campos de análise: a formação profissional e a concepção de educação e 

sociedade. Estes campos são influenciados pela emergência de um paradigma 

científico e social que se opõe ao paradigma clássico da ciência moderna, sugerindo 

novas concepções de espaço e de tempo; de relação sujeito e objeto, de 

indissolubilidade entre o ato de conhecimento e o produto do conhecimento.  É neste 

sentido que foram definidas as metas do PDI (2011-2015), cumprindo a exigência de 

articular o PDI com a Missão da IES e, da mesma forma, o compromisso de articular 

o PPC de cada curso com o PDI. Isto transparece nas políticas institucionais, nas 

práticas gestoras e acadêmicas que visam qualificar cada vez mais o ensino, a partir 

das seguintes ações: contínua adequação do PPC às diretrizes curriculares 

nacionais e aos instrumentais de avaliação do MEC/INEP; práticas colegiadas para 
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decisões sobre política institucional, com compromisso de ampliar e fortalecer  o 

ensino, a  pesquisa, e extensão, criar novos cursos de graduação e pós-graduação 

Lato Sensu presenciais e à distância. Como resultado deste procedimento, 

observaram-se discussões sobre objetivos do curso, concepção de formação, perfil 

do egresso, conteúdos curriculares – item imprescindível no instrumento de 

avaliação do SINAES -, atendimento ao discente, estágio supervisionado e prática 

profissional, atividades complementares, trabalho de conclusão de curso. 

2.3 Objetivos do curso 

2.3.1 Objetivo Geral 

 Durante seu desenvolvimento, o curso deverá promover a articulação do 

conteúdo teórico específico, com a prática profissional e a capacidade de atualizar-

se continuamente. 

Essa concepção fundamenta-se no princípio de que a formação acadêmica 

deve desenvolver no graduando o interesse pelo conhecimento científico e a 

pesquisa, a fim de que ao longo de sua carreira continue em seu processo evolutivo 

dentro dos princípios da Administração. 

A capacitação para a liderança é um componente indispensável na preparação 

do profissional que se pretende, haja vista que o Administrador é aquele que atua 

através dos recursos humanos e cuida, entre outras situações, da captação e 

capacitação de pessoal.  

Em vista do exposto, o curso objetiva: 

“Proporcionar formação ampla e sólida na área de administração e gestão, 

criando no acadêmico uma postura crítica e proativa, capacitando-o a tomar 

decisões e influenciar de forma contundente os rumos das organizações”. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 Diante do Objetivo Geral apresentado, os Objetivos Específicos do Curso de 

Graduação em Administração – Bacharelado, da Faculdade de Ciências Sociais 

a) Aplicadas de Cascavel são:Proporcionar e incentivar o acadêmico à busca 

pelo conhecimento amplo do processo de globalização dos mercados e os 

desafios gerados para as 
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b) organizações, de acordo com suas características regionais;Capacitar para o 

relacionamento de conceitos e fatos históricos que permitam compreender o 

panorama socioeconômico atual, suas necessidades e prioridades; 

c) Estimular a pesquisa e formação continuada que permitam a atualização e 

conseqüente aproveitamento das vantagens geradas pela inovação; 

d) Oferecer formação humanística que permita a compreensão da dinâmica 

organizacional e sua responsabilidade social; 

e) Proporcionar formação crítica e reflexiva que dê ao acadêmico e futuro 

profissional, condições de exercer a liderança; 

f) Criar condições para o desenvolvimento da iniciativa profissional e 

capacidade crítica para enfrentar os desafios do ambiente interno e externo 

das organizações; 

g) Promover o desenvolvimento do espírito empreendedor, dando condições 

para a geração de novos negócios e inovação constante nas organizações 

em que atuar. 

2.4  Perfil do egresso 

Para o adequado desempenho de suas funções, o Administrador deverá 

possuir um conjunto de conhecimentos, competências e habilidades que são 

comuns a todas as áreas de atuação. 

Esses elementos iniciais compõem o Perfil Profissiográfico do Administrador 

que a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel pretende contribuir para 

formar: 

a) Desenvolve estratégias e desdobra-as por meio de metas nos âmbitos 

Estratégico, Tático e Operacional; 

b) Realiza estudos e interpreta os cenários econômicos do mercado, bem como é 

capaz de identificar e incorporar novas tecnologias de informação e 

comunicação; 

c) Identifica e interpreta os pontos fortes e fracos de uma organização, bem como 

as oportunidades e ameaças nas diferentes situações do mercado; 

d) Organiza planos mercadológicos e elabora estratégias para a sua 

implementação e controle; 
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e) Cria e organiza planos de negócios, facilitando a demonstração de viabilidade 

para futuros empreendimentos; 

f) Gerencia os sistemas de controle de qualidade e produtividade, de acordo com a 

legislação e características da organização; 

g) Desenvolve programas e campanhas de desenvolvimento humano e 

capacitação profissional, de acordo com a cultura e perfil organizacional; 

h) Avalia as estruturas e processos das organizações relacionadas aos modelos de 

gestão do mundo contemporâneo; 

i) Por meio dos instrumentos de planejamento e controle, realiza os procedimentos 

necessários nos ciclos de pessoal, recursos materiais, tributário, financeiro, 

contábil, patrimonial e da produção; 

j)  Gerencia e atua em equipes multidisciplinares. 

2.4.1 Competências e Habilidades 

As competências e habilidades dos alunos do curso de Administração – 

Bacharelado da FCSAC estão em consonância com o que está previsto na Diretriz 

Curricular Nacional do curso de Administração, a saber: 

 Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, 

introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir 

e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o 

processo da tomada de decisão; 

 Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, 

inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou 

intergrupais; 

 Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua 

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

 Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre 

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

de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e 

sociais; 
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 Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 

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

implicações éticas do seu exercício profissional; 

 Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência 

cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, 

em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável; 

 Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em 

organizações; e VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em 

gestão e administração,pareceres e perícias administrativas, gerenciais, 

organizacionais, estratégicos e operacionais. 

2.5 Currículo do curso 

A Matriz Curricular do curso de bacharelado em Administração foi elaborada 

considerando a Resolução n° 4, de 13 de julho de 2005, que Institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração; a Resolução 

CNE/CES n°2, de 18/06/2007, que dispõe sobre carga horária mínima e 

procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, 

bacharelados, na modalidade presencial; e a Resolução CNE/CES n°3, de 

02/07/2007, que dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito 

de hora-aula. 

A Matriz Curricular do curso de Administração terá carga horária total 3.080 

horas, será realizada pelo sistema semestral, onde cada ano letivo corresponde a 

dois semestres, com atividades correspondentes aos programas de formação. 

A integralização curricular deverá dotar o profissional, ao mesmo tempo, de 

conhecimentos generalistas e específicos, no campo de atuação da administração, 

levando em consideração a capacidade de gerenciamento, bem como os diferentes 

níveis do processo de tomada de decisão. O currículo permite uma visão abrangente 

de sua realidade, com formação flexível e adaptável, contextualizada no trato de 

situações diversas presentes ou emergentes nos vários segmentos dos campos de 

atuação do profissional, bem como os meios para nela intervir. 

O currículo do curso de administração está alinhado  com as tendências  que 

se projetam  para o sistema de formação superior  em administração  na atualidade. 
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2.5.1 Matriz curricular 

 

Matriz Curricular Administração 2017.1 

 

 

Período ADMINISTRAÇÃO CH 

1
º 

A
n

o
 

Administração 80 

Filosofia e Ética  80 

Metodologia da Pesquisa (EaD) 80 

Matemática 80 

Projeto Integrador 80 

Atividades Complementares 20 

Fundamentos de Marketing 80 

Comunicação e Expressão (EaD) 80 

Gestão de Pessoas 80 

Administração Estratégica 80 

Projeto Integrador 80 

Atividades Complementares 20 

2
º 

A
n

o
 

Estatística 80 

Teorias da Administração 80 

Contabilidade 80 

Economia (EaD) 80 

Projeto Integrador 80 

Atividades Complementares 20 

Matemática Financeira 80 

Empreendedorismo (EaD) 80 

Logística Empresarial 80 

Direito Empresarial 80 

Projeto Integrador 80 

Atividades Complementares 20 

3
º 

A
n

o
 

Gestão da Cadeia de Suprimentos 80 

Gestão Avançada  de Pessoas  80 

Responsabilidade Socioambiental (EaD) 80 

Sistemas de Informações Gerenciais 80 

Projeto Integrador 80 

Atividades Complementares 20 
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Cultura e Sociedade (EaD) 80 

Gestão de Custos 80 

Finanças Empresariais 80 

Fundamentos da Administração e da 

Produção 
80 

Projeto Integrador 80 

Atividades Complementares 20 

4
º 

A
n

o
 

Planejamento Financeiro e 

Orçamentário 
80 

Administração da Produção e 

Operações 
80 

Marketing Estratégico 80 

Projeto Integrador 80 

Projeto de TCC 40 

Atividades Complementares 20 

Elaboração e Análise de Projetos 80 

Jogos de Empresas 40 

Eletiva 40 

Projeto Integrador 80 

Trabalho de Conclusão de Curso 80 

Atividades Complementares 20 

 

 

 

 

 

Resumo CH 

Disciplinas 2.920 

TCC 120 

Atividades Complementares 200 

Carga Horária Total do curso 3.240 

 

 

Optativa ADM   

            Libras               80 

       

Eletivas ADM 

   Agronegócios       40 

   Mercado de Capitais      40 

   Negócios Internacionais     40 
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Gestão da Qualidade      40 

 



2.5.2 Representação gráfica 

PERÍODO TCC ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

1 
Fundamentos da 
Administração 

Filosofia e Ética 
Metodologia da 
Pesquisa 

Matemática Projeto Integrador 
 

Atividades Complementares 

2 
Fundamentos de 
Marketing 

Comunicação  e 
Expressão 

Gestão de Pessoas 
Admininistração 
Estratégica 

Projeto Integrador  Atividades Complementares 

3 Estatística 
Teorias da 
Administração 

Contabilidade Economia Projeto Integrador  Atividades Complementares 

4 Matemática Financeira Empreendedorismo Logística Empresarial Direito Empresarial Projeto Integrador 
 

Atividades Complementares 

5 
Gestão da Cadeia de 
Suprimentos 

Gestão Avançada de 
Pessoas 

Responsabilidade 
Socioambiental 

Sistemas de 
Informações 
Gerenciais 

Projeto Integrador 
 

Atividades Complementares 

6 Cultura e Sociedade Gestão de Custos Finanças Empresariais 
Fundamentos da Adm. 
Da Produção 

Projeto Integrador 
 

Atividades Complementares 

7 
Planejamento Fin.  e 
Orçamentário 

Administr. da Prod. e 
Operações 

Marketing Estratégico  Projeto Integrador Projeto de TCC Atividades Complementares 

8 
Elab. e Análise de 
Projetos 

Jogos de Empresas Eletiva  Projeto Integrador 
Trabalho de 

Conclusão de 
Curso 

Atividades Complementares 

  

  

  

Optativa: 

 Libras 
 
Eletivas: 

 Agronegócios 
 Mercado de Capitais 
 Negócios Internacionais 
 Gestão da Qualidade 

 

Resumo da carga horária 

Disciplinas TCC AC Total 

2.920 120 200 3.240 

90,12% 3,70% 6,18% 100% 
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2.5.3 Flexibilidade e Matriz em X. 

A proposta curricular do curso no regime da semestralidade permite flexibilidade de 

acesso ao aluno em períodos alternados. Desta forma, matriz curricular foi elaborada em 

uma matriz invertirda ou Matriz “X”. A matriz está dividida em matriz de verão e matriz de 

inverno. 

 

Período ADMINISTRAÇÃO - Verão CH ADMINISTRAÇÃO - Inverno  

1
º 

A
n

o
 

Administração 80 Fundamentos de Marketing 80 

Filosofia e Ética  80 Comunicação e Expressão (EaD) 80 

Metodologia da Pesquisa (EaD) 80 Gestão de Pessoas 80 

Matemática 80 Administração Estratégica 80 

Projeto Integrador 80 Projeto Integrador 80 

Atividades Complementares 20 Atividades Complementares 20 

Fundamentos de Marketing 80 Administração 80 

Comunicação e Expressão (EaD) 80 Filosofia e Ética  80 

Gestão de Pessoas 80 Metodologia da Pesquisa (EaD) 80 

Administração Estratégica 80 Matemática 80 

Projeto Integrador 80 Projeto Integrador 80 

Atividades Complementares 20 Atividades Complementares 20 

2
º 

A
n

o
 

Estatística 80 Matemática Financeira 80 

Teorias da Administração 80 Empreendedorismo (EaD) 80 

Contabilidade 80 Logística Empresarial 80 

Economia (EaD) 80 Direito Empresarial 80 

Projeto Integrador 80 Projeto Integrador 80 

Atividades Complementares 20 Atividades Complementares 20 

Matemática Financeira 80 Estatística 80 

Empreendedorismo (EaD) 80 Teorias da Administração 80 

Logística Empresarial 80 Contabilidade 80 

Direito Empresarial 80 Economia (EaD) 80 

Projeto Integrador 80 Projeto Integrador 80 

Atividades Complementares 20 Atividades Complementares 20 

3
º 

A
n

o
 

Gestão da Cadeia de Suprimentos 80 Cultura e Sociedade (EaD) 80 

Gestão Avançada  de Pessoas  80 Gestão de Custos 80 

Responsabilidade Socioambiental (EaD) 80 Finanças Empresariais 80 

Sistemas de Informações Gerenciais 80 
Fundamentos da Administração e 

da Produção 
80 

Projeto Integrador 80 Projeto Integrador 80 

Atividades Complementares 20 Atividades Complementares 20 

Cultura e Sociedade (EaD) 80 Gestão da Cadeia de Suprimentos 80 

Gestão de Custos 80 Gestão Avançada  de Pessoas  80 

Finanças Empresariais 80 
Responsabilidade Socioambiental 

(EaD) 
80 
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Fundamentos da Administração e da Produção 80 
Sistemas de Informações 

Gerenciais 
80 

Projeto Integrador 80 Projeto Integrador 80 

Atividades Complementares 20 Atividades Complementares 20 

4
º 

A
n

o
 

Planejamento Financeiro e Orçamentário 80 Elaboração e Análise de Projetos 80 

Administração da Produção e Operações 80 Jogos de Empresas 40 

Marketing Estratégico 80 Eletiva 40 

Projeto Integrador 80 Projeto Integrador 80 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 40 
Projeto de Trabalho de Conclusão 

de Curso 
40 

Atividades Complementares 20 Atividades Complementares 20 

Elaboração e Análise de Projetos 80 
Planejamento Financeiro e 

Orçamentário 
80 

Jogos de Empresas 40 
Administração da Produção e 

Operações 
80 

Eletiva 40 Marketing Estratégico 80 

Projeto Integrador 80 Projeto Integrador 80 

Trabalho de Conclusão de Curso 80 Trabalho de Conclusão de Curso 80 

Atividades Complementares 20 Atividades Complementares 20 

 

2.5.4 Trabalho de Conclusão de Curso  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste num momento de síntese e 

expressão da totalidade da formação profissional, através do qual o acadêmico sistematiza 

os resultados de um processo formativo-investigativo. A indagação deve partir 

preferencialmente de sua área de estágio e da prática profissional, complementada, por 

sua vivência nos seminários e nas oficinas, que possibilitam a investigação, o debate e a 

produção acerca da temática investigada.  

O Trabalho de Conclusão de Curso configura-se como o primeiro processo de 

construção, sistematização e produção de conhecimento do acadêmico, realizado nos 

padrões científicos, elaborado sob a orientação de um docente da unidade de ensino, de 

acordo com sua área de conhecimento e experiência profissional. 

É importante ressaltar a interligação existente entre os conteúdos das diferentes 

disciplinas, a metodologia das oficinas de formação profissional, os seminários, a prática 

profissional, o estágio supervisionado e o Trabalho de Conclusão de Curso, pois estes 

estão sempre numa relação de interdependência, completando-se e realimentando-se 

mutuamente. Desse modo, a elaboração do TCC não se inicia no último semestre do 

Curso, mas é uma construção que deve se solidificar ao longo de todo o Curso, alicerçada 

pelas demais disciplinas. 
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Em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso, a Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicada de Cascavel possui regulamento específico para atender ao Curso. Segundo o 

Regulamento dos TCC, destacam-se: 

1. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é requisito indispensável para a colação 

de grau, devendo apresentar-se na forma de Artigo Científico. 

2. O TCC consiste em trabalho individual sobre tema relevante, fundamentado nos 

diferentes processos de investigação metodológica. 

3. São objetivos do TCC propiciar aos alunos do Curso a oportunidade de 

demonstrar as habilidades e competências adquiridas, estimular o aprofundamento 

temático, a produção científica, a consulta à bibliografia especializada e o 

aprimoramento da capacidade de interpretação crítica. 

4. O TCC será desenvolvido sob a orientação de um docente do Curso, nas áreas 

afins, segundo as linhas de pesquisa definidas em cada curso e nos termos do 

regulamento específico. 

5. O TCC é atividade de natureza acadêmica, curricular e obrigatória, com carga 

horária prevista no Projeto Pedagógico do Curso. 

6. O Artigo Científico deverá estar de acordo com as regras da ABNT e com o 

Manual de Normas Técnicas da Instituição. 

7. O Artigo deverá ser depositado na Coordenação Acadêmica, via protocolo, 

segundo calendário institucional, em arquivo digital e em duas vias 

encadernadas,devidamente assinadas pelo professor orientador, sob pena do não 

recebimento da mesma. 

8. No dia da defesa do Artigo, o professor orientador deverá entregar à Coordenação 

do Curso: o “Relatório de Orientações”, no qual atesta formalmente o 

acompanhamento do processo de elaboração do TCC; o “Parecer Final do(a) 

Professor(a) Orientador(a)”. Caso o parecer do professor orientador seja 

desfavorável à defesa do TCC, esta não ocorrerá.  

 

2.5.5 Atividades complementares 

As Atividades Complementares constituem componentes curriculares do Curso, em 

atendimento à DCN do curso estabelecida pelo Ministério da Educação. Constituem 

objetivos fundamentais das Atividades Complementares: Enriquecer o processo de ensino-

aprendizagem, por meio de uma formação profissional social e humanizada, ampliando os 
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horizontes do conhecimento para além da sala de aula; Fortalecer a articulação da teoria 

com a prática, valorizando a participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

Encorajar a aquisição de habilidades e competências tanto no contexto interno, quanto fora 

do ambiente institucional, incluindo atividades transversais, opcionais e interdisciplinares, 

especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com a comunidade; Promover a 

flexibilização da estrutura curricular dos Cursos de Graduação; Estimular práticas de 

estudos independentes, visando a uma progressiva autonomia profissional e intelectual do 

aluno. 

As Atividades Complementares deverão ser cumpridas pelo aluno, a partir de seu 

ingresso na graduação, obedecendo à carga horária fixada no currículo do curso, divididas 

em cada semestre e com atividades obrigatórias e livres. 

Constituem Atividades Complementares obrigatórias: Estudos Dirigidos de 

Nivelamento; Estudos Dirigidos de Competência Gerais. Já as Atividades Complementares 

livres são as atividades de ensino, pesquisa e extensão, tais como: iniciação científica, 

monitoria, extensão, participação em eventos ou programas científicos e/ou culturais e 

cursos. A integralização das Atividades Complementares é condição indispensável à 

colação de grau, deverá acontecer ao longo do curso e seu registro constará 

obrigatoriamente no Histórico Escolar dos alunos. As cargas horárias mínimas a ser 

cumprida em cada tipo de Atividades Complementares, a descrição das mesmas, bem 

como informações mais detalhadas sobre sua integralização, encontram-se devidamente 

descritas em regulamento próprio. 

O aluno é obrigado a fazer, fora de horário normal de aulas, o número de horas de 

atividades complementares definido no projeto pedagógico de seu curso. O aluno que não 

cumprir as atividades complementares, conforme definido na grade curricular, fica impedido 

de participar da colação de grau e de receber o diploma de Graduação. Os alunos que 

ingressarem na FCSAC por transferência estão também sujeitos ao cumprimento da carga 

horária de Atividades Complementares, podendo solicitar à Coordenação de Curso que 

considere a carga horária já cumprida em outras IES. 

Em relação as Atividades Complementares, a Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicada de Cascavel possui regulamento específico, aprovado pelo Conselho Superior 

Acadêmico. 
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2.6 Metodologia de ensino utilizada no curso 

Muito embora os cursos de graduação tenham a função da formação 

profissionalizante, o que os caracteriza como curso de nível superior é justamente o 

compromisso com a construção do conhecimento e não apenas a transmissão. Neste 

sentido a metodologia de ensino, por paradoxal que possa parecer requer do professor que 

evite a utilização procedimentos metodológicos que fazem da ação educativa uma mera 

rotina pedagógica. 

Neste enfoque, o docente deve desenvolver ações de ensino que incidam nas 

dimensões ativas e interativas dos alunos, discutindo e orientando-os nos caminhos de 

busca, escolha e análise das informações, contribuindo para que sejam desenvolvidos 

estilos e estratégias de estudo, pesquisa, e socialização do que foi apreendido. Insere-se 

ainda o esforço em propiciar situações de aprendizagem que sejam mobilizadoras da 

produção coletiva do conhecimento. 

Assim sendo, além dos recursos de exposição didáticas, dos estudos práticos em 

sala de aula, estudos dirigidos e independentes e seminários, instituir outros procedimentos 

metodológicos que relacionem a vida acadêmica com a realidade concreta da sociedade e 

aos avanços tecnológicos, incluindo, portanto, novas alternativas e novos recursos. 

Os conteúdos conceituais das unidades de estudo são disponibilizados pelos 

professores orientadores, através do portal da Faculdade. Para cada encontro poderá o 

professor disponibilizar, via portal: links, filmes, textos diversos, artigos, assuntos para 

discussão, questionários de reflexão e lista de exercícios, entre outras estratégias de 

ensino e aprendizagem que buscam favorecer a autoaprendizagem. Estes recursos 

favorecem a análise/estudo para que as aulas sejam mais produtivas. As atividades 

práticas (laboratórios, visita técnica, trabalho de campo, entre outras) previstas na 

organização curricular serão executadas mediante roteiro com objetivos bem definidos e 

apoiadas nos conteúdos conceituais trabalhados. 

As principais estratégias de ensino-aprendizagem, de modo a desenvolver nos 

acadêmicos as competências e habilidades destacáveis de seu perfil anteriormente 

mencionado, são: 

 Aulas expositivas para a obtenção e organização de dados, interpretação, 

crítica, decisão, comparação e resumo; 

 Estudo de textos para a identificação, obtenção e organização interpretação, 

crítica, análise de dados e elaboração de resumo;  
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 Estudos Dirigidos para a identificação, obtenção e organização de dados, 

busca de suposições, aplicações de fatos e princípios a novas situações;  

 Solução de Problemas para a identificação, obtenção e organização de dados, 

planejamento, imaginação, elaboração de hipóteses, interpretação e decisão;  

 Grupo de Observação e de Verbalização para a análise, interpretação, crítica, 

levantamento de hipóteses, obtenção e organização de dados, comparação, 

resumo, observação e interpretação;  

 Seminários para a análise, interpretação, crítica, levantamento de hipóteses, 

busca de suposições, obtenção, organização de dados, comparação e aplicação 

de fatos a novas situações;  

 Seleção de Filmes que utilizam técnicas  para o estudo dos casos apresentados, 

análise, interpretação, crítica, levantamento de hipóteses, busca de suposições, 

decisões e resumo;  

 Estudo de Caso para a análise, interpretação, crítica, levantamento de 

hipóteses, busca de suposições, decisões e resumo;  

 Ensino com Pesquisa para a observação, interpretação, classificação, crítica, 

resumo, análise, hipóteses e busca de suposições, decisão, comparação e 

imaginação, planejamento, obtenção e organização de dados. 

 

2.6.1 Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-

aprendizagem 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel atenta à crescente 

necessidade de inserção dos recursos de tecnologia da informação e comunicação - TIC’s - 

para auxiliar no ensino de competências fundamentais para a sobrevivência do profissional 

moderno implantouo sistema acadêmico (RM), que tem como objetivo gerenciar todas as 

informações acadêmicas. Através dele, os alunos, professores e secretaria têm acesso às 

informações acadêmicas em tempo real, todos os dias e de qualquer local. 

Neste sistema é possível lançar notas, frequência e disponibilizar materiais e tarefas 

para os alunos além de disponibilizar uma interface para a realização de atividades 

complementares e avaliações institucionais. Esta ferramenta de Tecnologia da Informação, 

que tem por objetivo auxiliar a construção e a dinâmica das aulas e atividades, compreende 

entre outras facilidades: 
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I. Possibilitar que as atividades previstas e programadas pelos docentes sejam 

disponibilizadas, via Sistema, com antecedência, de forma a otimizar os encontros entre 

docentes e discentes; 

II. Possibilitar que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos alunos durante 

todo o curso podendo ser revistas a qualquer momento; 

III. Permitir a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem tais como artigos, 

links, vídeos, filmes, grupos de discussão; 

IV. Facilitar o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

V. Permitir o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as atividades 

programadas e executadas; 

VI. Possibilitar atividades de recuperação de estudos e de nivelamento; 

VII. Possibilitar o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos docentes. 

 

Todos os alunos têm acesso aos laboratórios de informática e biblioteca para 

utilização de editores de texto, planilhas eletrônicas, criadores de apresentação necessária 

na elaboração de atividades acadêmicas. A inserção destas novas tecnologias da 

informação e comunicação permite a utilização de recursos telemáticos que facilitam a 

aprendizagem cooperativa, e a integração de todos os entes do ensino e educação.  

Os Laboratórios de Informática da Faculdade buscam promover e disponibilizar o 

acesso à informação com qualidade, apoiando e colaborando com as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da Instituição.  

O acesso a todas as estações de trabalho e seus recursos (tanto de software quanto 

de hardware), conta de usuário, arquivos pessoais e acesso a internet, estão disponíveis 

através das tarefas executadas pela estrutura de servidores. 

2.7 Avaliação dos processos de ensino e aprendizagem 

O sistema de avaliação do curso deverá privilegiar um processo contínuo e global, 

buscando a interdisciplinaridade. Esse sistema acompanha os critérios estabelecidos nas 

DCNs, que pressupõem a formação de um discente com visão crítica, estimulando o 

interesse pelo desenvolvimento do conhecimento e buscando incorporar a concepção 

corrente de que não há limitação entre as diversas áreas do saber, visto que esta área de 

conhecimento não é saber estático e está em permanente construção. Além disso, deve 

ser implementada uma forma de avaliação global periódica do corpo docente e discente, 

envolvendo todas as disciplinas e matérias do curso, implementando a permanente 
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atualização do conteúdo, dos métodos didático-pedagógicos adotados e a unificação dos 

programas. 

A avaliação da aprendizagem é um elemento importante do processo educativo e na 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicada de Cascavel ela se fundamente nos seguintes 

critérios: 

1. Atividades de avaliação e acompanhamento do desempenho compreendido 

como novos momentos de aprendizagem; 

2. Procedimentos de avaliação realizados no decorrer dos processos de formação, 

com a perspectiva de feedback das ações em desenvolvimento; 

3. Utilização dos resultados da avaliação para melhoria das atividades acadêmicas; 

4. Inserção dos processos de avaliação no contexto da avaliação institucional. 

 

A avaliação é parte integrante do processo de formação, uma vez que possibilita a 

aprendizagem dos futuros profissionais, de modo a favorecer seu percurso e regular as 

ações de sua formação e tem, também, a finalidade de certificar sua formação profissional. 

A avaliação não tem a finalidade de punir os que não alcançam o que se pretende, mas a 

ajudar cada aluno a identificar melhor as suas necessidades de formação e apreender o 

esforço necessário para realizar sua parcela de investimento no próprio desenvolvimento 

profissional. 

Assim sendo, o conhecimento dos critérios utilizados e a análise dos resultados e 

dos instrumentos de avaliação e auto-avaliação são importantes, pois favorecem a 

consciência do profissional em formação sobre o seu processo de aprendizagem. 

A avaliação busca possibilitar ao aluno conhecer e reconhecer seus próprios 

métodos de pensar, utilizados para aprender, desenvolvendo capacidade de auto-regular a 

própria aprendizagem, descobrindo e planejando estratégias para diferentes situações. 

O que se pretende avaliar não é só a quantidade de conhecimento adquirido, mas a 

capacidade de acioná-los e de buscar outros para realizar o que é proposto. Portanto, os 

instrumentos de avaliação só cumprem com sua finalidade se puderem diagnosticar o uso 

funcional e contextualizado dos conhecimentos. 

Avaliar competências profissionais é sem dúvida mais difícil do que avaliar 

conteúdos convencionais, mas há muitos instrumentos para isso. Algumas possibilidades: 

identificação e análise de situações complexas e/ou problemas em uma dada realidade; 

elaboração de projetos para resolver problemas identificados num contexto observado; 

elaboração de uma rotina de trabalho semanal a partir de indicadores oferecidos pelo 
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formador; definição de intervenções adequadas e alternativas às que forem consideradas 

inadequadas; planejamento de situações consoantes com um modelo teórico estudado; 

reflexão escrita sobre aspectos estudados, discutidos e/ou observados em situação de 

estágio; participação em atividades de simulação. 

A verificação da aprendizagem é feita por componente curricular, incidindo sobre a 

frequência e o aproveitamento. São componentes curriculares obrigatórios as Disciplinas, 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Atividades Complementares. Em relação as 

disciplinas, o Professor, a seu critério ou a critério da Coordenação de Curso, pode 

promover trabalhos, exercícios e outras atividades em classe e extraclasse, podendo ser 

computados nas notas ou conceitos das verificações parciais. 

Independentemente dos demais resultados alcançados, é considerado reprovado 

nas disciplinas, o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco 

por cento) das aulas e atividades ministradas. 

O aproveitamento é avaliado através de acompanhamento contínuo do aluno e dos 

resultados por ele obtidos nas avaliações realizadas durante o período letivo. Compete ao 

professor da disciplina elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação de acordo com o 

PPC e o seu plano de ensino. Também poderão ocorrer avaliações organizadas pelo curso, 

através do NDE ou do Colegiado do Curso. 

Os instrumentos de avaliação da aprendizagem, respeitado o projeto pedagógico do 

curso, podem compreender: 

 Prova escrita ou oral; 

 Seminários; 

 Trabalhos práticos; 

 Pesquisa; 

 Elaboração de relatório, artigo, monografia, dissertação ou tese; 

 Outros instrumentos de avaliação. 

 

É obrigatória a atribuição de, pelo menos, 1 (uma) nota por bimestre no período de 

realização da disciplina, para os cursos regulares de graduação. Caberá ao professor, 

conforme o PPC e o Plano de Ensino da Disciplina, organizar as atividades necessárias 

para medir o desempenho do aluno na disciplina, devendo compor a nota bimestral com 

provas, exercícios em classe e domiciliares, participações em atividades práticas e outros 

métodos que forem necessários. 
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A média semestral de aproveitamento em cada disciplina é obtida mediante média 

simples das notas bimestrais realizadas no semestre letivo. 

É considerado promovido por média o aluno que obtenha, em cada disciplina, média 

das notas igual ou superior a 7,0 (sete) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por 

cento) do total das aulas e demais atividades ministradas. 

Fica sujeito ao exame final o aluno que obtenha nas disciplinas, média das notas 

igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 7,0 (sete) e frequência mínima de 75% (setenta 

e cinco por cento) das aulas e demais atividades ministradas. 

Quando o aluno realizar exame final, a média para aprovação será resultante da 

média aritmética entre a nota desse exame e a média obtida anteriormente no final do 

programa de aprendizagem, sendo que o resultado deverá ser igual ou superior a 6,0 

(seis). O aluno que não atingir média de aprovação deve repetir integralmente a disciplina 

nos semestres seguintes. 
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3 CORPO DOCENTE E PESSOAL TÉCNICO- ADMINISTRATIVO 

3.1 Políticas institucionais docentes 

O corpo docente constitui fator decisivo na excelência das ações acadêmicas da 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, no compromisso com o 

desenvolvimento e ampliações das atividades, que são realizadas no contexto de cada 

curso e programas institucionais. 

O quadro docente compõe-se de especialistas, mestres e doutores, formados e 

qualificados em Instituições de Ensino reconhecidas por sua produção acadêmica e 

autorizadas a funcionar por órgãos competentes do governo federal. Também contamos 

com professores que atuam no mercado de trabalho, possibilitando uma integração mais 

rápida entre a academia e a realidade do mercado. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO  

O ingresso no quadro docente da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

Cascavel se dá de forma transparente e tem por objetivo selecionar os profissionais mais 

adequados para o exercício do magistério superior. Ocorre através de Processo Seletivo 

Externo ou Interno, composto de análise de titulação, aderência à disciplina e banca 

examinadora, exclusivamente destinada para esta finalidade. 

São requisitos para o exercício do magistério superior na Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicadas de Cascavel, ser o docente portador de diploma de graduação 

correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, a disciplina 

indicada ou afim àquela a ser lecionada, além de possuir, no mínimo, título de especialista, 

apto ao magistério superior, na área de conhecimento ou afim. 

 

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel considera a qualificação do 

pessoal docente alicerce imprescindível da qualidade do ensino. Portanto, a definição da 

política de qualidade da Instituição como prestadora de serviços de educação superior 

passa necessária e prioritariamente pela qualificação de seu corpo docente. 

Para isso são anualmente definidos programas de qualificação até chegar a uma 

relação professor/qualificação considerada ótima para a formação acadêmica dos nossos 

discentes.  
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As ações para a qualificação dos profissionais do ensino basear-se-ão em: 

a) Incentivo à realização de cursos de pós-graduação; 

b) Desenvolvimento de ações e eventos, na Instituição, com o objetivo de atualização dos 

professores; 

c) Participação em eventos externos; 

d) Incentivo à publicação de pesquisas, livros, revistas e artigos; 

e) Políticas para a produção de pesquisa, atuando enquanto pesquisador e orientador de 

iniciação científica. 

 

Os programas de qualificação docente internos são contemplados em projetos 

anuais estabelecidos a partir das necessidades diagnosticadas pela Direção Geral e as 

coordenações dos Cursos. Os programas contemplam as seguintes dimensões: 

1. Metodologia de avaliação de aprendizagem. 

2. Elaboração do Plano de Ensino e Roteiro de Estudos da disciplina. 

3. Interação professor-aluno na construção do conhecimento. 

4. Metodologias e materiais didáticos adequados à condução das aulas teóricas e 

práticas. 

5. Tecnologias educacionais inovadoras. 

 

Quanto a titulação do corpo docente, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

Cascavel estimula e viabiliza programas de Stricto Sensu através de parcerias com outras 

IES. Em convênio com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi realizado o Mestrado 

– MINTER em Direito, com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) o Mestrado – 

MINTER em Ciências da Computação, e com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUC-PR) o Mestrado – MINTER em Administração, para qualificação do corpo docente. 

 

3.2 Formação e experiência profissional e acadêmica do corpo docente do curso 

No ANEXO D (Perfil do Corpo Docente do Curso),ao final deste PPC, consta o 

detalhamento dos docentes ativos que atuam no curso, com os nomes, titulação, formação 

acadêmica e experiência profissional. 

Na Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, nas pastas individuais 

dos docentes, constam o Currículo Lattes atualizado, bem como os comprovantes dos 

títulos (diplomas e certificados) e da experiência profissional. 
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Titulação do corpo docente do curso 

O corpo docente do Curso possui 26 professores, sendo 17 com titulação lato sensu 

e 9 com titulação stricto sensu (9 são Mestres e 0 Doutores), o que dá um percentual de 

34,62% de docentes com titulação stricto sensu no curso. 

 

Experiência profissional não docente do corpo docente 

Os docentes do Curso apresentam formação e experiência adequadas para as 

disciplinas que ministram.  

A maioria dos docentes possui experiência no magistério superior, os docentes que 

não tem experiência didática apresentam um currículo fundamentado em cursos de pós-

graduação (stricto sensu) e/ou experiência profissional não docente. Com o corpo docente 

formado por profissionais que atuam no mercado de trabalho, especialmente aqueles com 

formação específica no Curso, a experiência profissional do docente enriquece a prática 

dos alunos. 

O curso possui 26 professores sendo que 16 ou 61,54% possuem mais de 3 anos de 

experiência profissional. 

 

Experiência de magistério superior do corpo docente 

O curso possui 26 professores sendo que 24 ou 92,31% possuem mais de 3 anos de 

experiência de magistério superior. 

 

Experiência naeducação básica do corpo docente 

O curso possui 26 professores sendo que 4 ou 15,38% possuem mais de 3 anos de 

experiência de educação básica. 

 

3.3 Condições de trabalho do corpo docente do curso 

Os professores contratados em regime de tempo integral ou parcial na Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel participam de outras atividades além da docência, 

que podem estar voltadas para trabalhos de pesquisa e iniciação científica, projetos de 

extensão, orientação de monitoria e de Trabalhos de Conclusão de Curso, atendimento aos 

alunos, tutoria nos cursos EAD ou mesmo assumir tarefas administrativas, na coordenação 

de estágios, fazendo parte do colegiado e do NDE, auxiliando assim a Coordenação do 
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Curso. Além das aulas ministradas, todos os professores participam das reuniões 

administrativas do curso, do planejamento pedagógico e ainda dedicam horas às atividades 

inerentes à docência, tais como, organização dos planos de ensino, elaboração dos 

roteiros de aulas, preparo das aulas e das avaliações, correções de trabalhos e provas, 

atendimento ao aluno, bem como lançamento de notas e frequência. Ademais, alguns 

professores, em especial aqueles com titulação Stricto Sensu, ministram também módulos 

na pós-graduação, respeitando a especialidade e a experiência profissional de cada um. 

Nas atividades realizadas extraclasse o professor é incentivado a produzir materiais 

didáticos, desenvolver projetos de pesquisa, participar em eventos científicos, apresentar e 

publicar trabalhos, que irão contribuir para sua produção técnica-científica.  

A Mantenedora, mediante proposta da Faculdade, fixa o número de cargos do 

magistério superior conforme os seguintes regimes de trabalho: 

I - Regime de Tempo Integral (TI): Docentes contratados com 40 horas semanais de 

trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 50% do tempo para estudos, 

pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e orientação de alunos; 

II - Regime de Tempo Parcial (TP): Docentes contratados com 12 horas ou mais de 

trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 25% do tempo para estudos, 

pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e orientação de alunos; 

III - Regime Horista (TH): Docentes contratados pela instituição exclusivamente para 

ministrar horas-aula, independentemente da carga horária contratada ou que não se 

enquadre nos outros regimes de trabalho acima definidos. 

O Curso possui 26 professores, sendo 4 em Tempo Parcial e 5 em Tempo Integral, 

tendo um percentual de 34,62% em regime de Tempo Integral e Parcial. 

 

3.4 Produção científica nos últimos 3 anos do corpo docente do curso 

Através da produção docente que o conhecimento produzido no interior da academia 

é difundido e democratizado. Neste sentido, o corpo docente da Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicadas de Cascavelé incentivado a apresentar trabalhos em congressos 

nacionais, publicar artigos científicos em revistas indexadas e periódicos especializados, 

elaborar materiais didático-pedagógicos, produção técnica, enfim, dando visibilidade às 

próprias pesquisas e à instituição. 

Nas pastas individuais dos docentes constam o Currículo Lattes atualizado, bem 

como os comprovantes da produção científica e as participações em eventos científicos. 



 
 

50 

Considera-se como produção docente artigos publicados em periódicos, livros ou 

capítulos de livros, material didático institucional, resumos ou textos completos 

apresentados em congressos, propriedade intelectual depositada ou registrada, produções 

culturais, artísticas, técnicas e inovações tecnológicas relevantes. 

 

3.5 Relações Étnico-Raciais 

 

  A educação das relações étnico-raciais, bem como o tratamento de questões e 

temáticas que dizem respeito aos afros descendentes estão inclusas em disciplinas e 

atividades curriculares do curso conforme resolução CNE/CP número 1 de 17 de junho de 

2004. 

 

3.6 Direito Humanos 

 

 A construção histórica do Brasil pressupõe a existência de desigualdades sociais e 

étnicas em um processo de desenvolvimento que não prioriza a sustentabilidade e o 

respeito aos direitos humanos. Portanto, a fim de contribuir para a mudança dessa 

realidade foi instituído legislação nacional no tocante a temática  Direitos Humanos 

conforme Resolução CNE/CP nº 01/2012. 

 

3.7 Políticas de Educação Ambiental 

 

O curso mantém integração com a educação ambiental em disciplinas do curso de 

modo transversal, contínuo e permanente, conforme decreto número 4.281 de 25 de junho 

de 2002. 

O tratamento da educação ambiental e da educação das relações étnico-raciais, no 

âmbito do Curso, vem ocorrendo pela oferta de disciplinas e de forma transversal, e sob o 

entendimento de que uma e outra são práticas sociais que interagem e se situam no campo 

dos direitos humanos e da cidadania.  

Reforçam esse entendimento no tocante à educação ambiental os princípios enunciados no 

Art. 4º da Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1.999. 
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4 INFRAESTRUTURA 

 

4.1 Instalações gerais 

 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel é localizada à Avenida Tito 

Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz, Cascavel/PR, conta com 29.319m² de área construída 

com edificações especialmente desenvolvidas para as condições da região e,17.000m2 em 

estacionamento para carros e motos devidamente demarcado conforme a legislação de 

trânsito e área livre de 92.582,84m² de terreno para futuras edificações. 

 

Figura: Instalações gerais 

Infraestrutura N° ÁREA CAPACIDADE 

HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO 

M T N 

Salas de 

aula 

até 60 alunos 86 6.880m² 60 / alunos X  X 

de 60 a 100 alunos 1 120m² 100 / alunos X  X 

SAJU 1 280m² 100 / alunos X X X 

Empresa Júnior 1 22m² 10 pessoas X X X 

Auditório 1 1.050m² 528 pessoas X X X 

Salas de professores 2 140m² 80 pessoas X X X 

Salas de coordenadores de curso 12 320m²  X X X 

Biblioteca 1 500m²  X X X 

Laboratórios de Informática 10 800m² 60 / alunos X X X 

Laboratórios Específicos 16 960m² 30 / alunos X X X 

Instalações Sanitárias 32 512m²  X X X 

Outras áreas:       

   - Direção Geral 1 30m²  X X X 

   - Diretoria de Desenvolvimento 1 30m²  x x x 

   - Mantenedora 1 30m²  x X X 

   - Coordenação Pedagógica 1 15m²  X X X 

   - Coordenação da CPA 1 6m²   X X 

   - Cozinha 1 50m²  x x x 

   - Núcleo de Ensino à Distância  1 20m²  x x x 

   - Pós-Graduação 1 160m²  X X X 

   - Contabilidade 1 90m²  X X  

   - Núcleo de Prática Jurídica 1 280m²  X X X 
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   - Cartório Modelo 1 46m²  X X X 

   - Secretaria Acadêmica 1 160m²  X X X 

   - Tesouraria 1 30m²  X X X 

   - Sala p/ Atendimento (Prouni, 

FIES, PAP) 
1 30m²  X X X 

   - Protocolo 1 10m²  X X X 

   - Sala de Assessoria de Imprensa 1 10m²  X X X 

   - Praça de Alimentação 1 1.300m²  X X X 

   - Reprografia 1 50m²  X X X 

   - Sala Sistema RM 1 16m²  X X x 

   - Sala de Reuniões 1 20m²  X X x 

   - Sala p/ Setor de Compras, 

Administrativo e Financeiro 
1 50m²  X X X 

   - Sala p/ Direção e Secretaria da 

Escola da Magistratura 
1 20m²   X X 

Total (Área Construída)  14.037 m²     

 

As edificações são compostas de:    

 Bloco A:2 pavimentos, medindo aproximadamente 835 m², com 09 salas de 

aulas; diversos ambientes para apoio administrativo; 1 sala para Departamento de 

Recursos Humanos; 1 sala para Secretaria Acadêmica (administração interna); 1 sala para 

Departamento Financeiro; 1 ambiente para atendimento da Secretaria Acadêmica e 

Tesouraria; 1 sala ampla para professores; 1 sala para Coordenação da CPA; 7 Salas para 

Coordenadores; 1 sala para o setor de Evasão de Alunos; 1 sala para o Cartório Modelo; 1 

sala para o Núcleo de Práticas Jurídicas; 1 sala para Direção Geral; 1 sala para 

Mantenedora; 1 sala para Direção de Desenvolvimento; 1 sala para Coordenação 

Pedagógica; 1 sala ampla para o NEAD; 1 auditório para 528 pessoas; 1 reprografia; 1 

biblioteca; 1 protocolo; 3 laboratórios específicos; 1 sala para o RM; 7 laboratórios de 

Informática; 1 sala para Psicóloga Institucional; 1 sala para Negociação (Prouni, FIES e 

PAP); 1 sala para Assessoria de Imprensa; 1 sala do Núcleo de Informática; 8 

sanitários(masculino, feminino e portadores de necessidades especiais); escadaria e 

elevador; 1 sala monitoramento das câmeras; 1 sala ampla para Pós-Graduação Lato 

Sensu; 1 sala para Contabilidade; 1 Cozinha; 1 sala para o DCE e 1 sala de apoio aos 

motoristas. 

 Bloco B:3 pavimentos, medindo aproximadamente 4.616 m², onde se encontram 

53 salas de aula; 1 laboratório de Contábeis; 1 sala de apoio à Informática; 1 sala de 
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professores; 1 brinquedoteca; 4 laboratórios da Gastronomia; 4 laboratórios para o curso 

de Artes compartilhado com a Pedagogia ; 1 sala destinada a Pastoral Universitária; 12 

sanitários (masc./feminino e portadores de necessidades especiais); e áreas amplas para 

circulação, servidas por escadaria, rampa. As instalações prediais foram projetadas para 

atender às finalidades educacionais e as especificações técnicas quanto às dimensões, à 

iluminação, à ventilação e acústica, à climatização, carteira estofada, quadro branco, 

equipada com multimídia, todo o espaço físico é adequado as condições necessárias para 

a comodidade do alunado. 

 Bloco C:3 pavimentos medindo aproximadamente 5.000 m2, onde se encontram 

24salas de aulas; 12 sanitários (masc./femininoe portadores de necessidades especiais); 

escadaria e elevador. Além disso, o espaço físico é adequado ao número de usuários que 

transitam nos ambientes da instituição. 

 Bloco D: um espaço em construção que será destinado para finalidades 

educacionais, a ser definida medindo aproximadamente 1.300 m² e um subsolo com 3 

laboratórios dos cursos de Gestão Ambiental, Artes, Licenciatura e Pedagogia e 2 salas 

destinadas a laboratórios a definidos, medindo aproximadamente 434 m².  

 Outras Áreas: 1 Praça de alimentação; 1 Guarita no portal de entrada; 4 

Geradores a diesel e Estacionamentocom área de aproximadamente 17.000 m², que 

proporciona maior comodidade e segurança, com espaço para todos os alunos que utilizam 

veículo próprio, além de espaço específico para motos. 

 Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais:para os 

alunos portadores de deficiência física, a UNIVEL apresenta as seguintes condições de 

acessibilidade: livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de 

barreiras arquitetônicas); vagas reservadas no estacionamento; rampas com corrimãos, 

facilitando a circulação de cadeira de rodas; portas e banheiros adaptados com espaço 

suficiente para permitir o acesso de cadeiras de rodas; barras de apoio nas paredes dos 

banheiros; lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários de 

Cadeira de rodas. 

 

4.1.1 Gabinetes de Trabalho para Professores em Tempo Integral 

Os docentes possuem uma sala específica e bem localizada, além de 2 Salas de 

Professores. As instalações foram projetadas buscando: criar um ambiente agradável de 

convivência; um local que o professor possa permanecer algumas horas, caso seja 
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necessário; um ambiente onde ele possa trabalhar devidamente mobiliado, com 

equipamento de informática; e um local de descanso entre os intervalos de aulas. 

Dimensão. O tamanho do ambiente é adequado, com 32m2 em cada sala, com 

todos os equipamentos necessários que são destinados aos docentes com regime trabalho 

em tempo integral. 

Acústica. Acústica do ambiente é adequada, facilitando a concentração necessária 

quando for o caso em momentos de execução de atividades. 

Iluminação. A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes de 40W que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. A sala possui aparelho de ar condicionado split, que consegue manter 

de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário. Há uma mesa grande com 5 metros de comprimento por 1,40m de 

largura, que facilita os trabalhos dos docentes e a interação entre os mesmos; as cadeiras 

são almofadadas e confortáveis; há 5 nichos para estudo individual com computadores 

para uso exclusivo dos professores; e há também área para arquivo individual. Na sala 

existe um bebedouro e locais para café e chá. 

Limpeza. Há alguns cestos de lixo que atendem o uso mais frequente, a Instituição 

possui também uma equipe própria de limpeza que realiza toda a remoção de papéis e 

poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente higiênico e agradável. 

 

4.1.2 Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos 

Os coordenadores dos cursos possuem gabinetes de trabalho devidamente 

equipado com mesa, equipamento de informática, cadeiras, armários e acesso à internet. 

As instalações foram projetadas buscando criar um ambiente agradável de convivência 

entre as coordenações, um ambiente onde se possa trabalhar com concentração e bem 

localizada para atender as demandas dos discentes. O ambiente possui: 

 

Dimensão. O tamanho do ambiente é adequado às atividades exercidas, mantendo 

um bom espaço de circulação e área para armários. 

Acústica. Acústica é adequada, facilitando aos coordenadores a concentração 

necessária para execução das atividades. 

Iluminação. A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes de 40W que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 
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Ventilação. A sala possui aparelho de ar condicionado split, que consegue manter 

de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário. Os móveis são compatíveis às atividades exercidas, observando-se 

sempre a ergonomia mais adequada. As mesas possuem amplos espaços de trabalho, as 

cadeiras são almofadas (padrão escritório) e possuem braços para descanso. Há também 

espaços para arquivos, o que facilita o arquivamento e protege os documentos. 

Limpeza. Em todas as mesas e ambientes existem cestos de lixo que atendem o 

uso durante o horário de expediente, já nos intervalos entre os turnos, a Instituição possui 

equipe própria de limpeza que realiza toda a remoção de papéis e poeira dos móveis e 

pisos, mantendo sempre o ambiente higiênico e agradável. 

 

4.1.3 Sala de Professores 

Os docentes possuem 2 Salas de Professores. As instalações foram projetadas 

buscando: criar um ambiente agradável de convivência; um local que o professor possa 

permanecer algumas horas, caso seja necessário; um ambiente onde ele possa trabalhar 

devidamente mobiliada com equipamento de informática; e um local de descanso entre os 

intervalos de aulas. 

Dimensão. O tamanho do ambiente é adequado, uma com 120m2e outra com 89m2, 

localizadas em áreas diferentes para atender melhor aos professores que atuam em blocos 

próximos. 

Acústica. Acústica do ambiente é adequada, facilitando a concentração necessária 

quando for o caso em momentos de execução de atividades. 

Iluminação. A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes de 40W que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. A sala possui aparelho de ar condicionado split, que consegue manter 

de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário. Há uma mesa grande com 5 metros de comprimento por 1,40m de 

largura, que facilita os trabalhos dos docentes e a interação entre os mesmos; as cadeiras 

são almofadas e confortáveis; há 5 nichos para estudo individual com computadores para 

uso exclusivo dos professores, acesso à internet e impressora; e há também área para 

arquivo individual; sofás. Na sala existe um bebedouro e locais para café e chá. 
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Limpeza. Há alguns cestos de lixo que atendem o uso mais frequente, a Instituição 

possui também uma equipe própria de limpeza que realiza toda a remoção de papéis e 

poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente higiênico e agradável. 

4.1.4 Salas de aula 

As salas de aulas da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel foram 

projetadas para atender às tecnologias mais modernas de ensino. Todas as salas 

possuem: 

Dimensão. O tamanho das salas de aula é adequado às turmas, permitindo bons 

espaços de circulação e visualização do quadro. 

Bloco A: 08 salas com 75 m² 

Bloco B: 

17 Salas de aula com 92m² 

07 Salas de aula com 124m² 

05 Salas de aula com 82m²  

03 Salas de aula com 30m²  

08 Salas de aula com 60m²  

04 Salas de aula com 76m²  

01 Sala de aula com 70m²  

04 Salas de aula com 55m²  

03 Salas de aula com 50m²  

01 Sala de aula com 100m² 

Bloco C: 12 Salas de aula com 104m² 

 

Acústica. A acústica das salas de aula é compatível à sua dimensão, facilitando aos 

alunos uma boa compreensão do que é apresentado e uma boa interação entre os colegas 

de sala. 

Iluminação. As salas possuem amplas janelas para iluminação natural; persianas 

para o controle da incidência solar; e boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes de 40W que, nos horários noturnos, atendem muito bem, diminuindo os 

espaços de sombras. 

Ventilação. As salas possuem amplas janelas com boa ventilação natural; caso seja 

necessário, possuem também aparelho de ar condicionado split, que consegue manter de 

forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 



 
 

57 

Mobiliário. Quadro branco para uso pincel; tela para projeção de datashow ou 

retroprojetor; projetor multimídia instalado na sala de aula; mural para avisos; cadeiras 

almofadadas para um melhor conforto dos alunos e professores; mesas individuais que dão 

maior espaço aos alunos e liberdade para o professor em dinâmicas de grupo; e mesa 

individual e maior para o professor. 

Limpeza. Nas salas há um cesto de lixo que atende o uso durante as aulas, já nos 

intervalos entre os turnos, a Instituição possui equipe própria de limpeza que realiza toda a 

remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente higiênico e 

agradável. 

4.1.5 Acesso dos Alunos aos Equipamentos de Informática 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascaveladota a seguinte política, de 

forma globalizada, para os seus laboratórios de informática: 

 Assegura o bom funcionamento dos equipamentos, por meio da manutenção 

preventiva e corretiva, de forma a garantir o fornecimento regular de materiais 

de consumo, imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades; 

 Promove a atualização e modernização dos equipamentos e do ambiente; 

 Propicia práticas interdisciplinares, que garantem ao aluno conhecimentos 

essenciais na articulação entre teoria e prática. 

 

A Faculdade possui 10 laboratórios de informática totalizando 550 máquinas com 

acesso a internet, equipamento de multimídia, ventilação e iluminação. 

Os equipamentos são modernos e de uso compartilhado. Possui uma equipe própria 

de manutenção e são atualizados anualmente. Nos laboratórios, ficam disponíveis para o 

uso apenas nos intervalos e nos horários em que não há nenhuma aula agendada. Os 

equipamentos permitem aos discentes acessar à Internet e elaborar seus trabalhos 

acadêmicos. 

Os professores e alunos têm acesso à Internet através de rede sem fio(wirelles), 

acessíveis durante o intervalo para todos que possuem notebooke desejam usar no 

campus; existem também espaços alternativos na Biblioteca. 
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4.2 Biblioteca 

A Biblioteca da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel disponibiliza 

um acervo que inclui diversas obras referentes a assuntos que integram os programas 

acadêmicos em nível de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Dessa forma, se 

propõe a desempenhar o papel de facilitadora e difusora do conhecimento. 

A Biblioteca disponibiliza um amplo acervo de livros e periódicos para atender aos 

cursos. Também possui fitas de vídeo, DVD’s e CD’s em quantidade suficiente para 

atender às necessidades do curso. 

4.2.1 Infraestrutura física 

A Biblioteca é equipada com recursos tecnológicos e infraestrutura adequada para 

atender aos seus usuários. 

A Biblioteca localiza-se no piso térreo, com 540 m2 de área total, com as seguintes 

acomodações aos seus usuários: 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Sala para estudo em grupo 03 

Mesas (04 lugares em cada mesa) 18 

Cabines para estudo individual 14 

Guarda-volumes 72 

 

Tendo uma sala ampla com o acervo e mesas de apoio para estudos. A área 

reservada para consultas individuais está distribuída no espaço físico lateral do Acervo 

Geral. São diversas cabines individuais (14 unidades) com cadeiras confortáveis, dispostas 

a atender a demanda dos cursos. 

Catálogo. Existência de catálogo informatizado disponível para o público em geral 

via Internet, que pode ser consultado, na biblioteca, em 2 microcomputadores disponíveis, 

permitindo consulta por: autor, título e assunto(s) atribuído(s) a cada documento. Todos os 

documentos estão preparados com etiqueta de lombada e disponíveis para empréstimo, 

segundo a política da instituição. 

Acervo. A Biblioteca da FCSAC possui o seguinte acervo por Área do 

Conhecimento: 

Área Títulos Exemplares 

Ciências Exatas e da Terra 1.320 5.540 
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Ciências Biológicas 15 30 

Engenharias 30 117 

Ciências da Saúde 25 40 

Ciências Sociais Aplicadas 11.809 48.501 

Ciências Humanas 850 3.050 

Linguística, Letras e Artes 640 2.390 

Total 14.689 59.668 

 

Computadores. Possui também 16computadores disponíveis na Biblioteca para os 

usuários desenvolverem suas pesquisas e trabalhos acadêmicos. 

Disposição. O acervo específico de cada área do conhecimento encontra-se 

disponibilizado às categorias docente e discente da Instituição, numa distribuição racional, 

mediante os requisitos estabelecidos para o funcionamento dos cursos. Há também uma 

sinalização visível que facilita ao usuário encontrar a fonte de que necessita. 

Iluminação. A iluminação é disposta de acordo com a distribuição das estantes, 

mesas e cadeiras, propiciando um ambiente confortável para a leitura. 

Segurança. Ao entrar na Biblioteca, o aluno deverá deixar em armários individuais: 

pastas, bolsas, embrulhos, celular desligado e outros materiais, exceto os necessários para 

seu estudo. Por questão de higiene e prevenção contra insetos e animais roedores, não é 

permitido entrar com alimentos e bebidas.A biblioteca possui também sistema de controle 

do acervo. 

4.2.2 Serviços 

A Biblioteca tem como um dos seus objetivos, facultar à comunidade acadêmica os 

recursos bibliográficos necessários à investigação e ao ensino. 

Oferece aos seus usuários espaços abertos, em regime de livre acesso, dando-lhe, 

assim, a possibilidade de circularem livremente nas estantes, tendo contato direto com o 

livro. 

A Biblioteca coloca a disposição de seus usuários, dois tipos de empréstimos: 

empréstimo de referência, que compreende a retirada de material bibliográfico e 

audiovisual para uso exclusivo no recinto da Biblioteca; e empréstimo de circulação, à 

disposição para empréstimo domiciliar, permitido a alunos, professores e funcionários da 

Instituição. O limite de volumes emprestados e prazo de devolução variam de acordo com a 
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categoria do usuário, conforme consta no Regimento da Biblioteca. É indispensável a 

apresentação do cartão de identificação para o uso dos serviços da Biblioteca. 

 A Biblioteca dispõe de serviço de consulta, empréstimo, reserva e outros, facultados 

a alunos, professores, funcionários e membros da comunidade acadêmica devidamente 

cadastrados. Para orientação da utilização dos serviços oferecidos, bem como a 

localização de material bibliográfico, os usuários encontrarão à disposição funcionários 

para atender a cada necessidade. São, também, realizadas visitas orientadas para alunos 

calouros, professores e visitantes. 

A Biblioteca oferece, por meio de computadores interligados em rede, o acesso para 

consultaao acervo por: autor, título e assunto(s). A Biblioteca também está interligada à 

rede de informação COMUT (Programa de Comutação Bibliográfica na Internet), onde é 

possibilitada a cópia de artigos publicados em periódico técnico-científico a ser 

disponibilizado ao usuário. 

As obras estão alocadas nas estantes por área de conhecimento de acordo com a 

tabela CDU, em ordem alfanumérica crescente. 

A Biblioteca oferece os seguintes serviços aos seus usuários: 

 Atendimento ao usuário; 

 Consulta ao acervo; 

 Empréstimo domiciliar; 

 Renovação e reserva de materiais; 

 Catálogo on-line; 

 Comutação bibliográfica – COMUT; 

 Orientação individualizada ao usuário na busca de informações; 

 Localização de documentos; 

 Auxílio na normalização de documentos; 

 Catalogação na fonte (ficha catalográfica); 

 Acesso à internet. 

 

O horário de atendimento da Biblioteca é de segunda-feira a sexta-feira, das 07h30 

às 12h e das 14h às 22h50 e aos sábados, das 07h30 às 17h30. 

No período de férias ou de recesso acadêmico, a Biblioteca pode ter seu horário 

alterado. 
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Outras informações relacionadas ao funcionamento estão disponíveis no 

regulamento próprio da Biblioteca. 

4.2.3 Acervo específico do curso 

A bibliografia é escolhida pelos professores do curso e discutidos em reunião, 

atendendo aos Planos de Ensino do Curso. São consideradas as literaturas mais 

relevantes e ao mesmo tempo as mais recentes de forma a atender os programas das 

disciplinas. São atualizados periodicamente para atender plenamente aos conteúdos 

propostos. A relação completa da bibliografia básica e complementar encontra-se descrita 

no ANEXO C (Componentes Curriculares). 

As bibliografias básicas do Curso atendem as necessidades dos conteúdos 

apresentados nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na Biblioteca da 

FCSAC com o mínimo de três títulos por disciplina, e está disponível na proporção média 

de um exemplar para a faixa de 10 a menos de 15 vagas anuais pretendidas, de cada uma 

das unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam o acervo, além de 

estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES. 

As bibliografias complementares do Curso também atendem as necessidades dos 

conteúdos apresentados nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na 

Biblioteca da FCSAC com o mínimo de cinco títulos por disciplina, sendo no mínimo 2 

exemplares de cada título. 

As assinaturas de periódicos especializados, indexados e correntes, encontram-se 

sob forma impressa e/ou informatizada, estando atualizadas em sua maioria no último ano, 

abrangendo assim as principais áreas temáticas do Curso. 

 

5 APOIO AOS DISCENTES 

O ambiente acadêmico é constituído pela diversidade de ideia, valores, conceitos, 

projetos e perspectivas de vida. Assim sendo, é cada vez maior o número de jovens e até 

adolescentes que ingressam nas Instituições de Ensino Superior em busca de uma 

formação acadêmico-profissional e científica não se encontrando ainda sedimentada a 

complexa escolha profissional. Assim, constitui desafio às Instituições Superiores romper 

com tal paradigma superando o distanciamento entre o jovem universitário, os cursos 

oferecidos, o mercado de trabalho e suas expectativas em relação à escolha profissional. 

Buscando este processo de construção da identidade profissional, as Instituições de Ensino 
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superior, tem sido conclamadas a orientar, informar e dirimir dúvidas e questionamentos 

que permeiam o universo do discente. 

Atenta ao compromisso social, a FCSAC direciona esforços no sentido de 

proporcionar uma sólida formação científica aliada as ações voltadas ao desenvolvimento 

do cidadão, as quais se traduzem em programas de estímulo e incentivo ao discente nos 

campos sociocultural e técnico-científico. 

Neste sentido, implementa uma série de ações voltadas à Integração do discente 

que se inicia no processo de matrícula, quando estes recebem atendimento 

individualizando e tem continuidade com a realização das aulas inaugurais, nas quais são 

apresentadas as estruturas acadêmicas e administrativas, dando ênfase ao PDI e PPC do 

respectivo curso. 

5.1 Programa de apoio psicopedagógico 

Com o objetivo de orientar os discentes no que diz respeito à vida acadêmica, a 

FCSAC criou um Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP. Nele são abordados temas 

como desempenho acadêmico, trabalhos, provas e frequência, além de servir como 

atendimento psicológico ao corpo discente. 

O NAP tem por objetivos:  

 Contribuir para a formação integral do discente, considerando aspectos 

sociais, emocionais e afetivos no percurso da formação acadêmica;  

 Promover um espaço de diálogo entre discentes, docentes, coordenadores de 

curso e diretores;  

 Assessorar, avaliar e apresentar propostas para o melhor desempenho dos 

discentes;  

 Atender, individualmente ou em grupo, os discentes, oferecendo um espaço 

para “escutar” e intervir frente às suas ansiedades relativas à formação 

acadêmica e vida pessoal;  

 Atender os familiares dos discentes a fim de esclarecer as intercorrências 

vivenciadas na FCSAC;  

 Orientar profissionalmente e academicamente; 

 Fornecer aconselhamento psicológico. 

 

O NAP é composto por profissionais com formação nas áreas da Psicologia e 

Pedagogia.  
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Além do atendimento especializado acima citado, o aluno tem o apoio extraclasse 

realizado pela Coordenação de Curso e pelos professores. 

 

5.2 Programa de apoio financeiro 

a) Programas de Apoio Financeiro (Bolsas) 

 

A FCSAC possui um Programa de Apoio Financeiro próprio, além de participar de 

programas institucionais, gerenciados pelo Poder Público Federal. Possui, ainda, diversas 

parcerias com empresas, órgãos públicos e entidades representativas de classe. É o que 

passamos a descrever:  

 

b) Financiamento Estudantil – FIES 

 

Programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no Ensino 

Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua formação e 

tenha participado do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio.  Trata-se de um programa 

existente apenas para alunos regularmente matriculados em instituições particulares 

cadastradas no Programa e que possuam avaliação positiva nos processos conduzidos 

pelo MEC. 

 

c) Programa Universidade Para Todos – PROUNI 

 

O PROUNI tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e 

parciais (50%) a estudantes de cursos de graduação, em instituições privadas de educação 

superior com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e que tenha estudado 

e concluído seus estudos na escola publica, bem como ter participado do Exame Nacional 

do Ensino Médio - ENEM. 

 

d) Plano Alternativo de Pagamento – PAP 

 

Com recursos próprios que visa à concessão do benefício da postergação de 

pagamento de, até, 50% da mensalidade para alunos do primeiro ano do curso que, por 
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motivo justificado, não foram atendidos pelo FIES. Tal financiamento deverá ser ressarcido 

após a conclusão do curso e no mesmo prazo do benefício usufruído.  

 

e) Bolsa Desconto Família 

 

É um desconto concedido a alunos com parentesco de primeiro grau (cônjuge e/ou 

filhos) matriculados na FCSAC, desde que o pagamento da mensalidade seja efetuado até 

a data do vencimento.  

 

f) Bolsa De Estudos Para Funcionários 

 

A mantenedora, baseada na convenção coletiva, assegura aos seus funcionários 

bolsa parcial para realização de seus estudos. O programa tem por finalidade o incentivo 

ao desenvolvimento pessoal e profissional de seus funcionários, favorecendo a ampliação 

de suas habilidades e competências, por meio dos cursos oferecidos pelo FCSAC.  

 

g) Bolsa Estágio na FCSAC  

 

A FCSAC visa apoiar os alunos que apresentam carência socioeconômica e 

disponibilidade para prestar serviços em diversos setores da FCSAC. O aluno recebe uma 

bolsa estudo/estágio na FCSAC, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas. O termo de 

compromisso é válido por um ano, podendo ser renovado por mais um ano, de acordo com 

a indicação e/ou solicitação do setor assistido.  

 

h) Bolsa Egresso 

  

O acadêmico egresso da FCSAC tem um incentivo entre 10 e 20% para cursar um 

curso de pós-graduação LatoSensu oferecido pelaFCSAC e uma nova graduação. 

5.3 Acompanhamento dos egressos e formação continuada 

A FCSAC implantou um Programa de Acompanhamento do Egresso – PAE em 

conjunto com a ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS DA INSTITUIÇÃO – ASSEG. Esse 

programa tem como objetivo estreitar o relacionamento entre a UNIVEL e seus ex-alunos, 
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desencadeando ações de aproximação, contato direto e permanente, por meio de todas as 

formas de comunicação possíveis, incluindo um espaço online. 

O PAE tem como principais objetivos: 

 Promover a autoavaliação através de instrumentos próprios sobre formação 

profissional realizada pela FCSAC, sua qualidade, e adequações dos 

currículos;  

 Avaliar o nível de satisfação dos egressos com a formação acadêmica 

adquirida; 

 Avaliar a qualidade do ensino e adequação dos currículos; 

 Levantar e analisar trajetórias profissionais; 

 Levantar e avaliar situações profissionais; 

 Acompanhar os alunos dos cursos de graduação da FCSAC que já estão 

aptos a ingressar no mundo do trabalho; 

 Acompanhar o interesse por estudos de educação continuada (cursos não 

formais e de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu). 

 

O PAE expressa o compromisso da FCSAC com o seu egresso, informando-lhe 

sobre notícias da sua área de formação, informações técnico-científicas, eventos (jornadas, 

congressos, cursos de atualização, etc.), atividades de formação continuada, 

oportunidades, pós-graduação, perguntas a seu professor, além do contato com colegas da 

turma. O PAE visa, ainda, a organização de jornadas e congressos sobre temas atuais, de 

forma a manter o ex-aluno atualizado com o progresso no seu campo de atuação. 

Por outro lado, o ex-aluno, como profissional atuante no mercado, informa a FCSAC 

sobre os resultados alcançados e dificuldades encontradas após a graduação, bem como 

sugestões para melhorar e garantir a qualidade em cada área de atuação. 

A FCSAC proporciona ao egresso incentivo na Pós-graduação Lato Sensu e em um, 

eventual, segundo curso de graduação bolsa egresso. Através da ASSEG os ex-alunos 

mantêm seu vínculo com a FCSAC, possibilitando o empréstimo de obras da biblioteca.  

São Políticas Institucionais da formação continuada daFCSAC:  

 Fomento à formação permanente para atender às necessidades do mercado 

de trabalho; 

 Criação de oportunidades e condições para a progressão dos egressos na 

carreira profissional, de forma a permitir a ascensão social;  

 Promoção da integração e da interpenetração entre educação e formação 
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profissional, aproximando academia e mundo do trabalho;  

 Reconhecimento e disseminação da necessidade de renovação permanente 

dos conhecimentos como forma de combate ao risco de rápida obsolescência 

dos conhecimentos veiculados na formação superior, em virtude da dinâmica 

dos novos tempos;  

 Fomento à manutenção do vínculo entre egresso e aFCSAC, permitindo:  

a) Conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto 

curricular quanto ética;  

b) Saber o índice de ocupação entre os egressos;  

c) Estabelecer relação entre a ocupação e a formação profissional 

recebida;  

d) Conhecer a opinião dos empregadores dos egressos, utilizando-a para 

revisar os Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

 

5.4 Programa de nivelamento 

O projeto é desenvolvido de forma contínua ao longo do período letivo, além de 

questões referentes à produção de texto que vão desde a organização até riqueza de 

ideias e coerência de Curso e pelos professores em regime de trabalho de Tempo Integral, 

Tempo Parcial e Horista, com jornada semanal específica para atendimento ao aluno. 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, a 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel oferece aos seus alunos cursos de 

nivelamento. 

São ministrados, anualmente, cursos de nivelamento em língua portuguesa e 

matemática básica. Estes cursos visam suprir as deficiências básicas dos alunos que não 

conseguem acompanhar adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, acredita-se estar 

atendendo os alunos com deficiência de formação, garantindo sua permanência na vida 

acadêmica. 

 

a) Projeto Matemática Básica 

Ao contrário do que a maioria dos estudantes pensa, a Matemática é constituída por 

conceitos e não apenas por fórmulas ou métodos mágicos. Estes conceitos devem ser 

devidamente compreendidos, caso contrário, estudar esta disciplina será sempre uma 

tortura. 
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O maior objetivo deste projeto é oferecer aos alunos que não tiveram uma formação 

adequada no ensino médio, conhecimentos e condições suficientes para um bom 

desempenho ao longo de seus cursos de graduação, apostando sempre na filosofia de que 

todo aprendizado é eficaz quando da valorização da parte básica e do seu devido 

aprofundamento. 

Os cursos de nivelamento são oferecidos de forma continuada ao longo do ano letivo 

enquanto perdurar as deficiências e de forma gratuita para o aluno. 

 

b) Projeto Nivelamento de Português 

A Língua Portuguesa é o nosso mais habitual e completo meio de comunicação e 

expressão de ideias e sentimentos, é um sistema dinâmico, com organização própria 

(gramática), que está em constante uso (leitura e produção – oral e escrita). 

Pensando nisso é desenvolvido na Faculdade o projeto de nivelamento, que 

participarão os alunos que possuem deficiência gramatical. Seu maior objetivo é tornar a 

Língua Portuguesa um instrumento real de expressão, ganhando organização, clareza e 

fluência. 

5.5 Diretório central dos estudantes 

Diretório Central dos Estudantes – DCE é uma entidade estudantil que representa 

todos os estudantes (corpo discente) da instituição. 

O DCE será regido por Estatuto próprio por ele e elaborado e aprovado na forma da 

lei, conforme artigo 60 do Regimento da Faculdade. 

 

5.6 Empresa Junior 

As atividades da Empresa Júnior respeitam o estatuto definido na ocasião de sua 

constituição e, de forma mais ampla, aos interesses da Comunidade Regional. Estas 

atividades são desenvolvidas por acadêmicos da Univel com supervisão de professores 

devidamente designados para tal com o propósito de promover o intercâmbio dos 

conhecimentos adquiridos em relação ao contexto empresarial local, articulando a prática 

da administração e sua contribuição junto à comunidade. 

A Empresa Júnior Univel tem como objetivo geral tornar o aluno participante uma 

pessoa capaz de enfrentar novos desafios, aplicando na prática, o conhecimento adquirido 
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no decorrer do seu Curso Superior, agregando assim, maior valor à imagem do profissional 

formado, e consequentemente, à imagem institucional da Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas de Cascavel. 

Além disso, são propósitos da Empresa Júnior Univel? 

 Deixar o estudante em condições de se tornar um profissional capaz de 

enfrentar o mercado de trabalho, e com seu potencial empreendedor, 

estimulado pelas vivências na atividade prática relacionada com seu Curso.  

 Proporcionar treinamento dos acadêmicos e fusão da teoria repassada em 

sala de aula a prática pelas consultorias/assessorias em empresas.  

 Viabilizar contato direto do aluno com os diversos tipos de organizações, 

como cooperativas, agroindústria, empresas públicas, privadas e de tamanho 

e formas jurídicas diversificadas. 

 Dar aos alunos experiência de pesquisa de mercado, levantamento de 

necessidades latentes e emergentes, diagnóstico de recursos humanos 

disponíveis no mercado e diagnósticos internos das organizações em 

diversas áreas do Curso.  

Sabe-se que como qualquer empresa, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

Cascavel, oferece ao mercado seus produtos e serviços. Para que a satisfação de quem 

está fixando em seu orçamento uma mensalidade de Curso Superior seja alcançada, é 

preciso ir de encontro aos desejos do nosso aluno. Se o produto ou serviço que adquirimos 

vem de encontro às expectativas, pagamos com satisfação e programamos suas 

qualidades, mas se não atende aos nossos anseios, tendemos a propagar seus defeitos. É, 

portanto, uma preocupação estratégica de permanência no ciclo de vida, que a instituição 

tome seu lugar como fomentadora de profissionais de sucesso, antes que outra o faça. 

É mais fácil se posicionar corretamente no mercado no início, que correr atrás de 

recuperar posições perdidas. A imagem de uma Faculdade vale muito mais quando 

constituída com o cuidado de fazer educação com seriedade. 
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6 POLÍTICA DE AVALIAÇÃO  

6.1 Auto-avaliação dos cursos 

A Avaliação Institucional e, também, a auto-avaliação dos seus cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão ofertados devem ser uma exigência a ser cumprida 

e ao mesmo tempo útil para a tomada de decisões, no sentido de correção ou confirmação 

de rumos, e de medidas visando manter e aprimorar os pontos fortes e eliminar os pontos 

fracos da instituição. 

Para que este trabalho pudesse se tornar realidade, a UNIVEL instituiu a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), atendendo à lei do SINAES (Lei nº 10.861 de 14 de abril de 

2004), órgão de natureza consultiva, com atribuições de elaboração, implementação, 

aplicação e monitoramento do processo de auto-avaliação institucional na IES. 

Dentre as etapas previstas no projeto desenvolvido pela CPA, podemos destacar o 

cumprimento das seguintes fases: 

1. Elaboração do regulamento para a CPA. 

2. Elaboração do projeto pela CPA. 

3. Estudo das diretrizes do SINAES, CONAES e INEP, além das legislações disponíveis 

sobre o assunto. 

4. Sensibilização junto à comunidade acadêmica sobre a importância da avaliação 

institucional, realizada através da produção de cartazes, banners, Internet, reportagens 

em jornais e revistas, reunião com líderes de classe para efeito cascata, reunião com 

coordenadores e colegiados dos cursos. 

5. Elaboração dos questionários para pesquisa quantitativa – discentes, docentes e 

técnico-administrativo. 

6. Coleta, organização, processamento de informações, elaboração de relatórios das 

atividades referentes à avaliação de cursos, programas e setores. Realiza-se também a 

análise qualitativa das questões subjetivas. 

7. Divulgação dos resultados preliminares através de banners, Internet, reportagens em 

jornais e revistas. 

8. Apresentação e discussão dos resultados nos Colegiados de Cursos, Direção Geral, 

Coordenação Pedagógica e Mantenedora. 

9. Análise dos relatórios das comissões externas de autorização e reconhecimento dos 

cursos ocorridas na Faculdade. 
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10. Elaboração do relatório anual de auto-avaliação, o que vêm contemplar a consolidação 

do processo avaliativo na UNIVEL, através de um balanço crítico decorrente dos 

resultados alcançados pela Instituição através da discussão, de análise e interpretação 

dos dados advindos das etapas realizadas até o momento pela CPA. Este relatório 

atende ao solicitado pelo MEC e disponibilizado no sistema e-MEC. 

11. Estabelecimento de novos rumos para UNIVEL através do Plano de Ação recomendado 

pela CPA à Mantenedora e Direção Geral da Faculdade. 

 

Desta maneira, as avaliações das atividades acadêmicas realizadas pelo curso de 

graduação são realizadas anualmente com a aplicação de instrumento desenvolvido pela 

CPA, adequados ao previsto no SINAES, nas 3 dimensões previstas para os cursos de 

graduação (1. Organização Didático-Pedagógica, 2. Corpo Docente e 3. Infraestrutura) e 

aplicados aos atores do processo. Dependendo do aspecto avaliado, estes atores podem 

ser o corpo discente, o corpo docente e os coordenadores de cursos; a CPA organiza 

diferente tipos de instrumentos de coleta de dados para cada ator. 

As informações coletadas são tabuladas, compiladas e analisadas pela CPA, que 

elabora relatórios descritivos, encaminhados a todos os níveis de gestão da UNIVEL, para 

que sejam utilizados como subsídios no processo de tomada de decisões e no 

planejamento contínuo da Instituição. Quanto à divulgação para o público interno, esta é 

realizada com a ampla difusão das informações em forma de tabelas e gráficos, afixados 

em locais de grande circulação de pessoas em todo o campus e no site da Instituição. 

6.1.1 Metodologia 

A metodologia empregada nestas avaliações, incluindo análise e tratamento de 

dados e a elaboração de instrumentos específicos, segue o que dita o Programa de 

Avaliação Institucional da CPA, que mantém compatibilidade com o SINAES e com outras 

normas editadas pelos órgãos governamentais reguladores desta atividade. 

A metodologia de auto-avaliação, no âmbito da UNIVEL, passa pelas etapas de 

planejamento, sensibilização, desenvolvimento e consolidação, conforme orientações 

previstas nos documentos já citados.  

No tratamento de dados e na análise são empregadas técnicas de análise estatística 

multivariáveis que permitam identificar com a maior realidade possível os aspectos fortes, 

fracos e os que necessitam de atenção antes de se tornarem fracos, facilitando o 
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estabelecimento de estratégias para correção de rumos, além de servirem de 

realimentação para o planejamento institucional. 

A etapa de desenvolvimento do processo de avaliação ocorre internamente no 

âmbito da CPA, onde são elaborados os instrumentos de avaliação e seu processo de 

aplicação. Concluída esta fase, passa-se a aplicar os instrumentos, colher os dados e 

informes que passam a ser analisados e discutidos, objetivando elaborar os relatórios 

parciais de auto-avaliação. 

A etapa de consolidação consiste de um curto período de aprofundamento de 

avaliação sobre aspectos que tenham produzido dúvidas e incertezas, para finalmente se 

concluir a elaboração do relatório final. 

Esse relatório é encaminhado à Direção Geral e aos Coordenadores dos Cursos. 

Com base nos resultados, é elaborada uma série de ações saneadoras no que concerne 

aos pontos detectados como não adequados no processo de avaliação.  

Dentro desta etapa, a CPA/UNIVEL, com a participação dos diversos setores do 

público interno, passa a realizar uma análise crítica do processo e dos instrumentos 

utilizados, na procura do seu aperfeiçoamento para dar continuidade à auto-avaliação 

institucional. 

Do ponto de vista metodológico o processo avaliativo contempla não somente os 

aspectos documentais como ainda a percepção dos diversos segmentos constituintes da 

comunidade acadêmica. 

 

6.2 Avaliações do curso já realizadas pelo MEC ou outros órgãos reguladores 

Último ENADE: 2012 =ENADE 4 / CPC 4 

 

7 ANEXOS 

7.1 ANEXO A: Perfil da Coordenação do Curso 

NOME DO COORDENADOR 

LUCIO SCHEUER 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO 
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Gestão do Curso Aulas Outras Atividades 

MESTRE INTEGRAL 10 10 20 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
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2000 - 2001 

Mestrado em Engenharia de Produção (Conceito CAPES 5).  

Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil.  

Título: A QUALIDADE DO ATENDIMENTO ELETRÔNICO EM UMA AGÊNCIA BANCÁRIA SEGUNDO A PERCEPÇÃO 

DE SEUS CLIENTES,Ano de Obtenção: 2002. 

Orientador: Prof. Neri dos Santos, Dr. 

 

2012 - 2012 

Especialização em ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. (Carga Horária: 360h).  

GRUPO EDUCACIONAL OPET.  

Título: Análise do nível de aceitação do ensino a distância nos currículos dos cursos de graduação da Univel, segundo a 

percepção de seus professores.  

Orientador: Prof. Luciana Camargo.  

 

2004 - 2006 

Especialização em Docência do Ensino Superior. (Carga Horária: 360h).  

União Educacional de Cascavel, UNIVEL, Brasil.  

Título: SINAES: A Nova Forma de Avaliação das Instituições de Ensino Superior.  

Orientador: Prof. Rui Valese, Ms. 

 

1996 - 1998 

Especialização em MBA EXECUTIVO. (Carga Horária: 372h).  

Universidade Estadual de Maringá, UEM, Brasil.  

Título: AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GERÊNCIA TOTAL BANESTADO AG. 

MARECHAL CÂNDIDO RONDON.  

Orientador: Prof. Sandra M. Coltre Ms. 

 

1982 - 1985 

Graduação em Ciências Econômicas.  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, Brasil. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

UNIAO EDUCACIONAL DE CASCAVEL, UNIVEL, Brasil.  

2002 - Atual 

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: PROFESSOR, Regime: Dedicação exclusiva.  

Coordenação e docência 

Disciplinas ministradas: Economia de Empresas e Jogos de Empresas 

 

BANCO ITAÚ S/A, ITAÚ, Brasil.  

2001 - 2003 

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: GERENTE COMERCIAL, Carga horária: 40 

Cargo ou função: Gerente Comercial. 

BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S/A, BANESTADO, Brasil.  

1984 - 2001 

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: GERENTE DE AGÊNCIA, Carga horária: 40 

Cargo ou função: Gerente de Agência 

 

 

NOME DO COORDENADOR ADJUNTO 

Nilson dos Santos Dias 
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TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

Mestre Integral 40 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

2009 2009 10/2014 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

2013-2015 

Mestrado em Administração (Conceito CAPES 5).  

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC/PR, Brasil.  

Título: Aprendizagem em Sistemas Adaptativos Complexos,Orientador: VICTOR MEYER JUNIOR. 

 

2009 - 2012 

Especialização em MBA em Estratégias Empresariais. (Carga Horária: 360h).  

União Educacional de Cascavel, UNIVEL, Brasil.  

Título: Perfil dos Acadêmicos Ingressantes em 2012 no Curso de Administração em uma Instituição de Ensino 

Superior Privada.  

Orientador: Fabiano de LIma Tykalowitz.  

 

2004 - 2007 

Graduação em Administração.  

União Educacional de Cascavel, UNIVEL, Brasil.  

Título: Universidade Corporativa como ferramenta de geração e disseminação de Conhecimento..  

Orientador: Alberi Antonio Dauberman.  

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

União Educacional de Cascavel, UNIVEL, Brasil.  

 

2009 - Atual 

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Titular, Carga horária: 8, Regime: Dedicação 

exclusiva.  

 

2009 - Atual 

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Gestor de Curso, Carga horária: 40, Regime: Dedicação 

exclusiva.  

Outras informações 

Gestor dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis 

 

06/2012 - Atual 

Ensino, Administração, Nível: Graduação 

Disciplinas ministradas 

Jogos de Empresas 

 

06/2012 - Atual 

Ensino, Processos Gerenciais, Nível: Graduação 

Disciplinas ministradas 

Jogos de Empresas 

 

02/2009 - Atual 

Ensino, Gestão Financeira, Nível: Graduação 

Disciplinas ministradas 

Análise de Viabilidade Economico Financeira 

 

02/2009 - 12/2013 

Ensino, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Nível: Graduação 

http://lattes.cnpq.br/0225049992685212
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Disciplinas ministradas 

Empreendedorismo 

 

06/2012 - 12/2012 

Ensino, Logística, Nível: Graduação 

Disciplinas ministradas 

Gestão de Projetos Logísticos 

 

Softpharma - Tecnologia para Farmácias, SOFTPHARMA, Brasil.  

 

2004 - 2008 

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Coordenador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação 

exclusiva.  

 
 

 

 

7.2 ANEXO B: Perfil do NDE do Curso 

NOME DO PROFESSOR – Coordenador de NDE 

LUCIO SCHEUER 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

MESTRE INTEGRAL 40 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

02/2002 02/2007 10/2014 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

2000 - 2001 

Mestrado em Engenharia de Produção (Conceito CAPES 5).  

Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil.  

Título: A QUALIDADE DO ATENDIMENTO ELETRÔNICO EM UMA AGÊNCIA BANCÁRIA SEGUNDO A 

PERCEPÇÃO DE SEUS CLIENTES,Ano de Obtenção: 2002. 

Orientador: Prof. Neri dos Santos, Dr. 

 

2012 - 2012 

Especialização em ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. (Carga Horária: 360h).  

GRUPO EDUCACIONAL OPET.  

Título: Análise do nível de aceitação do ensino a distância nos currículos dos cursos de graduação da Univel, 

segundo a percepção de seus professores.  

Orientador: Prof. Luciana Camargo.  

 

2004 - 2006 

Especialização em Docência do Ensino Superior. (Carga Horária: 360h).  

União Educacional de Cascavel, UNIVEL, Brasil.  

Título: SINAES: A Nova Forma de Avaliação das Instituições de Ensino Superior.  

Orientador: Prof. Rui Valese, Ms. 

 

1996 - 1998 

Especialização em MBA EXECUTIVO. (Carga Horária: 372h).  

Universidade Estadual de Maringá, UEM, Brasil.  
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Título: AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GERÊNCIA TOTAL BANESTADO 

AG. MARECHAL CÂNDIDO RONDON.  

Orientador: Prof. Sandra M. Coltre Ms. 

 

1982 - 1985 

Graduação em Ciências Econômicas.  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, Brasil. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

UNIAO EDUCACIONAL DE CASCAVEL, UNIVEL, Brasil.  

2002 - Atual 

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: PROFESSOR, Regime: Dedicação exclusiva.  

Coordenação e docência 

Disciplinas ministradas: Economia de Empresas e Jogos de Empresas 

 

BANCO ITAÚ S/A, ITAÚ, Brasil.  

2001 - 2003 

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: GERENTE COMERCIAL, Carga horária: 40 

Cargo ou função: Gerente Comercial. 

BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S/A, BANESTADO, Brasil.  

1984 - 2001 

Vínculo: Celetista, Enquadramento Funcional: GERENTE DE AGÊNCIA, Carga horária: 40 

Cargo ou função: Gerente de Agência 

 

 

NOME DO PROFESSOR – Integrante do NDE 

JANAINA KRIGUER 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

MESTRE INTEGRAL 40 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

02/2012 02/2012 02/2016 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

2013 - 2015 
Mestrado em Administração (Conceito CAPES 5).  

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC/PR, Brasil.  
Título: A VANTAGEM COMPETITIVA DA LOCALIZAÇÃO EM CLUSTER DAS COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS NO 

OESTE DO PARANÁ E SUA INFLUÊNCIA NO DESEMPENHO ECONÔMICO REGIONAL,Ano de Obtenção: 2015. 

Orientador: Eduardo Damião da Silva. 
Palavras-chave: cluster; vantagem competitiva; desempenho econômico. 

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas 
2000 - 2002 

Especialização em Mba Gestão Estratégica de Pessoas Em Organizações.  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, Brasil. 

1993 - 1999 
Graduação em Administração.  

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Brasil. 
1988 - 1992 

Ensino Médio (2º grau).  
Colégio Estadual Mário de Andrade, CEMA*, Brasil. 

http://lattes.cnpq.br/8457401494078405
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1979 - 1987 
Ensino Fundamental (1º grau).  

Escola Nossa Senhora da Glória, GLORIA, Brasil. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

 
União Educacional de Cascavel, UNIVEL, Brasil. 

 
2012 - Atual 

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professora, Carga horária: 26 
 

Atividades 
 

02/2012 - Atual 
Ensino, Logística, Nível: Graduação 

 
 

Disciplinas ministradas 
Gestão da Produção e Operações 

 
02/2012 - Atual 

Ensino, Processos Gerenciais, Nível: Graduação 
 
 

Disciplinas ministradas 
Administração da Produção 

 
02/2012 - Atual 

Ensino, Administração, Nível: Graduação 
 
 

Disciplinas ministradas 
Administração da Produção e Operações 

 

 
Faculdade Luterana Rui Barbosa, FALURB, Brasil. 

 
2004 - 2012 

Vínculo: Professor da graduação, Enquadramento Funcional: Professor na graduação e pós graduação, Carga horária: 
23 
 

 
Atividades 

 
 

02/2008 - Atual 
Ensino, Pós Flex, Nível: Pós-Graduação 

 
 

Disciplinas ministradas 
Análise de Processos 

Auditoria de Produtos, Processos e Pessoas 
Empreendedorismo Social e Corporativo 
Estudo de Layout e Fluxo de Produção 

Intraempreendedorismo e Comportamento Empreendedor 
Normalização e Manualização 

Arranjos Produtivos Locais - APL 
 

02/2004 - Atual 
Ensino, Administração, Nível: Graduação 

 
 

Disciplinas ministradas 
Administração Financeira e Orçamentária I 
Administração Financeira e Orçamentária II 

Ecoempreendedorismo 
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Fundamentos de Empreendedorismo I 
Fundamentos de Empreendedorismo II 

Gestão da Qualidade de Negócios 
Gestão de Custos 

Higiene e Segurança no Trabalho 
Organização, Sistemas e Métodos 

 
 

 
Faculdades de Cascavel, FADEC*, Brasil. 

2002 - 2003 
Vínculo: Professor titular, Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva. 

 

 
Atividades 

 
 

2/2002 - 12/2003 
Ensino, Administração, Nível: Graduação 

 
 

Disciplinas ministradas 
Teoria Geral da Administração I 
Teoria Geral da Administração II 
Organização, Sistemas e Métodos 
Sistemas de Informação Gerencial 

Administração Financeira e Orçamentária 
Administração de Recursos Humanos 

Empreendedorismo 

 
SENAI - Departamento Nacional, SENAI/DN, Brasil. 

2002 - 2005 
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Terceiro, Carga horária: 0 

 

 
Atividades 

 
 

2/2005 - 10/2005 
Treinamentos ministrados , Departamento Regional do Paraná, Unidade de Cascavel. 

 
 

Treinamentos ministrados 
Nova Aprendizagem - Qualidade de Vida 
Nova Aprendizagem - Ética e Cidadania 

Nova Aprendizagem - Trabalho e Consumo 
2/2004 - 12/2004 

Treinamentos ministrados , Departamento Regional do Paraná, Unidade de Cascavel. 
 
 

Treinamentos ministrados 
Téc. Gestão Proc. Industriais - Plan. Controle da Produção 

Téc. Gestão Proc. Industriais - Custos Industriais 
Téc. Eletrônica - Administração Industrial 

 

 
Agência de Empregos, RENASCER, Brasil. 

 
2000 - 2002 

Vínculo: Sócia gerente, Enquadramento Funcional: sócia, Carga horária: 0, Regime: Dedicação exclusiva. 
 

Atividades 
 

4/2000 - 2/2002 
Direção e administração, Empresa Privada, Francisco Beltrão. 
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Cargo ou função 
Gerente administrativa, recrutadora e selecionadora. 

 

 
Sadia Concordia S/A, SADIA, Brasil. 

 
1994 - 1997 

Vínculo: Empregado, Enquadramento Funcional: Empregado, Carga horária: 0, Regime: Dedicação exclusiva. 
 

 
Atividades 

 
 

2/1994 - 8/1997 
Direção e administração, Empresa Privada, . 

 
 

Cargo ou função 
Assistente administrativo. 

 

 

 
Fabcar Veículos Ltda, FABCAR, Brasil. 

 
1992 - 1994 

Vínculo: Empregado, Enquadramento Funcional: empregado, Carga horária: 0, Regime: Dedicação exclusiva. 
 

 
Atividades 

 
 

5/1992 - 2/1994 
Serviços técnicos especializados , Empresa Privada, Francisco Beltrão. 

 
 

Serviço realizado 
Auxiliar administrativo. 

 

 
Policlínica São Vicente de Paula, POLICLÍNICA, Brasil. 

 
1999 - 1999 

Vínculo: Estagiário, Enquadramento Funcional: estagiário, Carga horária: 0 
 

 
Atividades 

 
 

6/1999 - 8/1999 
Estágios , Centro Médico, Francisco Beltrão. 

 
 

Estágio realizado 
Estágio Supervisionado em Administração (400 horas). Área de atuação: Gestão empresarial.. 

 

 

 

NOME DO PROFESSOR – Integrante do NDE 

Sandro Ricardo Busato 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 
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Mestre Integral 40 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

2008 2008 02/2016 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

2013 - 2015 

Mestrado em Mestrado Acadêmico em Administração.  

Minter Puc/Pr/Univel, MINTER, Brasil.  

Título: A influencia dos processos da governança corporativa nas dimensões da sustentabilidade:Estudo de caso em 

Cooperativas Agroindustriais,Ano de Obtenção: 2015. 

Orientador: Ubiratã Tortado. 

Coorientador: Gilson Martins.  

Grande área: Ciências Sociais Aplicadas 

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico. 

2012 - 2013 

Especialização em Educação a Distância. (Carga Horária: 360h).  

Faculdades OPET, GRUPO OPET, Brasil.  

Título: Modelo sistêmico para Educação a Distãncia: Um estudo exploratório no curso superior de tecnologia em logística 

da Univel na modalidade EAD..  

Orientador: Prof. Esp. Fábio Simão. 

2005 - 2006 

Especialização em Gestão Estratégica em Logística. (Carga Horária: 3600h).  

Faculdade Assis Gurgacz, FAG*, Brasil.  

Título: As embalagens de transporte nas transportadoras.  

Orientador: Prof. Dr. Carlos Prado Junior. 

2001 - 2005 

Graduação em Administração de Marketing.  

Faculdade Assis Gurgacz, FAG*, Brasil.  

Título: A DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DA TORRES CONFECÇÕES LTDA.  

Orientador: Prof ª Esp. Rozane Destro. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

 
INSTITUTO SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ISFACES, Brasil. 

 
 

2008 - Atual 
Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Professor de Pós-Graduação, Carga horária: 16 

Outras informações 
Professor de Pós-Graduação na Área de Planejamento Estratégico em Logística - Gestão de Tranpsorte e Gestão de 

Distribuição. 
 
 

 
União Educacional de Cascavel, UNIVEL, Brasil. 

 
2009 - Atual 

Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: PROFESSOR HORISTA, Carga horária: 20 
Outras informações 

PROFESSOR DA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO MERCADÓLOGICA, GESTÃO DE CADEIA DE SUPRIMENTOS E GESTÃO 
EMPRESRIAL 

 

 
Faculdade Sul Brasil, FASUL, Brasil. 

 
2009 - Atual 

Vínculo: Professor vistante, Enquadramento Funcional: Professor Horista, Carga horária: 16 
Outras informações 

PROFESSOR DA ÁREA DE GESTÃO DE TRANSPORTES, ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS, 
GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS, ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS 
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FACULDADE ÚNICA DE CAFELÂNDIA, FACUL. ÚNICA, Brasil. 

 
2008 - 2009 

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Horista, Carga horária: 4 
Outras informações 

Professor da Área de Administração: Logística Global 
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE REALEZA, CESREAL, Brasil. 

 
2006 - 2008 

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Coordenador e Professor de Administração, Carga horária: 30 
Outras informações 

Coordenador do Curso de Administração e Professor da Área de Administração:Logística 
Empresarial;Organização,Sistemas & Métodos;Administração Mercadólogica;Administração de Recursos Materiais e 

Patrimoniais;Estratégia e Plano de Negócios. 
 

 
UNIÃO PANAMERICANA DE ENSINO, UNIPAN, Brasil. 

 
2005 - 2007 

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Universitário, Carga horária: 20 
Outras informações 

Professor da Área de Engenharia da Produção: Administração Industrial;Organização Industrial;Engenharia do 
Produto;Logística Industrial. Professor da Área de Administração:Logística Empresarial 

 

 
NUTRIPLAST IND. E COM. LTDA, NUTRIPLAST IND E, Brasil. 

 
2005 - 2006 

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Supervisor de Logística de Transporte, Carga horária: 44 
Outras informações 

Supervisor de Logística de Transporte. 
 

 
TORRES CONFECÇÕES LTDA, TORRES CONF.LTDA, Brasil. 

2003 - 2005 
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Encarregado de Logística, Carga horária: 44 

Outras informações 
Encarregado do Setor de Expedição e Distribuição. 

 

 
COMERCIAL DESTRO LTDA, COMERCIAL DESTRO, Brasil. 

2002 - 2003 
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Chefe do Setor de Tranpsorte e Distribuição, Carga horária: 44 

Outras informações 
Encarregado do Setor de Tranpsorte e Distribuição. 

 

 
SCALLA IND. E COM. DE ART. ESP. LTDA, SCALLA IND E COM, Brasil. 

1996 - 2002 
Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Enc. de Cobrança/Logística, Carga horária: 44 

Outras informações 
Encarregado do Setor de Contas a Receber - Faturamento - Logística 

 

 
BANCO RURAL S/A, BANCO RURAL S/A, Brasil. 

 
1991 - 1996 

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Gerente de Cobrança e Cadastro, Carga horária: 40 
Outras informações 

Encarregado do Setor de Cobrança e Cadastro - Agência Cascavel - PR. 
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NOME DO PROFESSOR – Integrante do NDE 

Nilson dos Santos Dias 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

Especialista Integral 40 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

2009 2009 10/2014 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

2013 

Mestrado em andamento em Administração (Conceito CAPES 5).  

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC/PR, Brasil.  

Título: Aprendizagem em Sistemas Adaptativos Complexos,Orientador: VICTOR MEYER JUNIOR. 

 

2009 - 2012 

Especialização em MBA em Estratégias Empresariais. (Carga Horária: 360h).  

União Educacional de Cascavel, UNIVEL, Brasil.  

Título: Perfil dos Acadêmicos Ingressantes em 2012 no Curso de Administração em uma Instituição de Ensino 

Superior Privada.  

Orientador: Fabiano de LIma Tykalowitz.  

 

2004 - 2007 

Graduação em Administração.  

União Educacional de Cascavel, UNIVEL, Brasil.  

Título: Universidade Corporativa como ferramenta de geração e disseminação de Conhecimento..  

Orientador: Alberi Antonio Dauberman.  

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

União Educacional de Cascavel, UNIVEL, Brasil.  

 

2009 - Atual 

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Professor Titular, Carga horária: 8, Regime: Dedicação 

exclusiva.  

 

2009 - Atual 

Vínculo: Celetista formal, Enquadramento Funcional: Gestor de Curso, Carga horária: 40, Regime: Dedicação 

exclusiva.  

Outras informações 

Gestor dos Cursos de Administração e Ciências Contábeis 

 

06/2012 - Atual 

Ensino, Administração, Nível: Graduação 

Disciplinas ministradas 

Jogos de Empresas 

 

06/2012 - Atual 

Ensino, Processos Gerenciais, Nível: Graduação 

Disciplinas ministradas 

Jogos de Empresas 

 

02/2009 - Atual 

http://lattes.cnpq.br/0225049992685212
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Ensino, Gestão Financeira, Nível: Graduação 

Disciplinas ministradas 

Análise de Viabilidade Economico Financeira 

 

02/2009 - 12/2013 

Ensino, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Nível: Graduação 

Disciplinas ministradas 

Empreendedorismo 

 

06/2012 - 12/2012 

Ensino, Logística, Nível: Graduação 

Disciplinas ministradas 

Gestão de Projetos Logísticos 

 

Softpharma - Tecnologia para Farmácias, SOFTPHARMA, Brasil.  

 

2004 - 2008 

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Coordenador, Carga horária: 40, Regime: Dedicação 

exclusiva.  
 

 

 

NOME DO PROFESSOR – Integrante do NDE 

RODRIGO SILVERIO CARDOSO 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

MESTRE INTEGRAL 40 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

02/2012 02/2012 02/2016 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

2013 - 2015 
Mestrado em Administração (Conceito CAPES 5).  

Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC/PR, Brasil.  
Título: A relevância do fit de categoria em ofertas de co-brading,Ano de Obtenção: 2015. 

Orientador: Drª. Eliane Cristine Francisco Maffezzolli. 
Grande área: Ciências Sociais Aplicadas 

2011 - 2012 
Especialização em Educação a Distância. (Carga Horária: 360h).  

Grupo Educacional Opet, OPET, Brasil.  
Título: A CONSOLIDAÇÃO E OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO BRASIL.  

Orientador: Prof. Ms. Sérgio Luiz Pirani. 
2007 - 2010 

Especialização em MBA em Marketing, Propaganda e Vendas. (Carga Horária: 360h).  
Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Educação Continuada Ltda, INBRAPEC, Brasil.  
Título: MARKETING , UMA FERRAMENTA NO PROCESSO DA GESTÃO EDUCACIONAL.  

Orientador: Lúcio Scheuer. 
2002 - 2006 

Graduação em Comunicação Social - Relações Públcias.  
Universidade Estadual de Londrina, UEL, Brasil.  

Título: AS RELAÇÕES PÚBLICAS COMO GESTORA NOS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO DO TERCEIRO SETOR.  
Orientador: Doutora Zilda Andrade. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

 
União Educacional de Cascavel, UNIVEL, Brasil. 

http://lattes.cnpq.br/9760763029492628
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2012 - Atual 

Vínculo: , Enquadramento Funcional: Professor titular, Carga horária: 40 

 
Vínculo institucional 

 
2008 - 2015 

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Relações Públicas, Carga horária: 44 
Outras informações 

Elaboração de estratégias de comunicação integrada de marketing: captação de alunos; desenvolvimento de 
parcerias/convênios; eventos e captação de alunos. 

 

Atividades 
 

03/2014 - Atual 
Ensino, Gestão Educacional, Nível: Pós-Graduação 

 
 

Disciplinas ministradas 
Marketing para Instituições de Ensino  

 
02/2014 - Atual 

Ensino, Gestão Comercial, Nível: Graduação 
 
 

Disciplinas ministradas 
Comportamento do Consumidor 

 
02/2013 - Atual 

Ensino, Gestão de Recursos Humanos, Nível: Graduação 
 
 

Disciplinas ministradas 
Comunicação Empresarial 

 
02/2013 - Atual 

Ensino, Gestão Ambiental, Nível: Graduação 
 
 

Disciplinas ministradas 
Ética e Responsabilidade Socioambiental 

 
02/2012 - Atual 

Ensino, Gestão Financeira, Nível: Graduação 
 
 

Disciplinas ministradas 
Ética e Responsabilidade Socioambiental 

 
02/2012 - Atual 

Ensino, Logística, Nível: Graduação 
 
 

Disciplinas ministradas 
Ética e Responsabilidade Socioambiental 

 
02/2012 - 12/2012 

Ensino, Gestão de Recursos Humanos, Nível: Graduação 
 
 

Disciplinas ministradas 
Empreendedorismo 

 
União Pan-Americana de Ensino, UNIPAN, Brasil. 

 
2007 - 2008 

Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Administrativo, Carga horária: 44 
Outras informações 
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Principais Atividades: Coordenação de Curso de Pós-Graduação em Gestão e Educação para o Trânsito e Gestão de 
Recursos Humanos; ; Planejamento Estratégico de Marketing e Vendas; Coordenação de Vendas de Pós-Graduação; 

Divulgação de Cursos de Pós-Graduação; Prospecção de Novos Clientes; Visitas em Empresas locais e regionais; 
Convênios; Elaboração de Canais de Comunicação, Análise de Mercado. 

 
 

 
Instituto de Ensino Superior de Londrina, INESUL, Brasil. 

Vínculo institucional 
 
 

2006 - 2007 
Vínculo: Colaborador, Enquadramento Funcional: Auxiliar de Relações Públicas, Carga horária: 48, Regime: Dedicação 

exclusiva. 
Outras informações 

Principais Atividades: Planejamento Estratégico de Comunicação e Marketing; Campanha de Processo Seletivo - 
(Vestibular), Elaboração e Execução de Projetos de Divulgação; Prospecção de Novos Clientes; Convênios com 

Empresas locais e regionais; Elaboração de canais de Comunicação; Assessoria de Imprensa; Manutenção de Notícias 
On-Line; Jornal Interno; Implantação de programas voltados à comunicação interna; Organização de Eventos e 

Cerimoniais e Análise de Mercado e Pesquisa de Opinião Pública. 
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7.3 ANEXO C – Componentes Curriculares 

1º Período 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

ADMINISTRAÇÃO 
80 1º  

EMENTA: 

Evolução da teoria sobre as organizações. Conteúdo, objetivos e campo da administração. 

Bases históricas. Fundamentos da administração, administração científica, abordagem 

clássica da administração, abordagem humanística da administração, abordagem 

neoclássica, abordagem estruturalista, abordagem comportamental, abordagem sistêmica, 

estudo da burocracia e abordagem contingencial. Teoria administrativa hoje: tendências e 

autores, apreciação crítica. Administração na sociedade moderna. Análise crítica das 

diversas abordagens teóricas das organizações. Novas formas organizacionais. O 

pensamento complexo nas organizações 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 
6ª. Ed. 2010. 
 
LACOMBE, Francisco José Masset. Administração: Princípios e Tendências. São 
Paulo: Saraiva, 2008. 

  FUTRELL, C. M. Fundamentos e novas práticas de gestão. São Paulo:. Saraiva, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. São Paulo: Makron Books, 
Volume: 1 e 2.  2002. 
 

MOTTA, F. C. P; VASCONCELOS, I.. Teoria geral da administração:. São Paulo: 
Pioneira, 2005. 
 
TAYLOR, Frederick W. Taylor. Princípios da administração científica. São Paulo: Atlas, 
2011. 
 
ROBBINS, Stephen P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 
2000. 

LODI, JB.  História da administração. São Paulo: Pioneira. 2003. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FILOSOFIA E ÉTICA 80 1º  

EMENTA: 

Noções de filosofia, fundamentos filosóficos, do mito à razão, ciência. História da filosofia 

antiga, o pensamento filosófico, os temas filosóficos abordados e suas reflexões. História 

da filosofia medieval e moderna, os filósofos da idade média e da modernidade e as suas 

temáticas. História da filosofia contemporânea, os temas do pensamento contemporâneo e 

as tendências filosóficas de nossos dias. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MATTAR, João Augusto. Filosofia e Ética na Administração. São Paulo: Saraiva, 2004.  

COTRIM, Gilberto Vieira. Fundamentos da Filosofia. São Paulo: Saraiva, 2003. 

ADORNO, Theodor, HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos 
filosóficos. Tradução: Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro. Jorge Zahar ed. 1985. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARANHA, M. L de Arruda; MARTINS, M. H. Pirres. Filosofando: introdução à filosofia. São 
Paulo: Moderna, 2003.  
 

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. 3.ed. São Paulo : Ática, 2002. 

MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia: Dos pré-socráticos a 
Wittegesntein. Rio De Janeiro: Jorge Zahar, 1998.  
 

MARTON, Scarlett. Nietzsche, a transvaloração dos valores. São Paulo: Moderna. 1993 
(Coleção Logos). 
 

MATOS, Olgária C. F. A escola de Frankfurt: luzes e sombras do iluminismo. São Paulo 
Moderna. 1993(Coleção Logos). 
 

MARCONDES, Danilo. Iniciação à História da Filosofia: Dos pré-socráticos a 
Wittegesntein. Rio De Janeiro: Jorge Zahar, 1998.  
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 
80 1º  

EMENTA: 

A Metodologia científica: análise e aplicação. Orientação para o estudo individual e em 

grupo. Normas para elaboração de trabalhos acadêmicos. Técnicas de elaboração de 

trabalho e monografia. Elaboração experimental. Tipos de pesquisas em Ciências 

sociais. Coleta e tratamento dos dados da pesquisa de campo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CERVO, A. L., BERVIAN, P. A. e DA SILVA, R. Metodologia científica. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2007. 

KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à 

pesquisa. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2009. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos da Metodologia Científica. 5 ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ECO, U. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2009. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: 

Editora Ática, 2007. 

ROESCH, S. M. A. Projetos de estágio e de pesquisa em Administração: guia para 

estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudos de caso. 3 ed. São Paulo: 

Atlas, 1999. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: Cortez, 2009.  
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

MATEMÁTICA 
80 1º  

EMENTA: 

Introdução a teoria dos conjuntos, equações de primeiro e segundo graus, funções, 

logaritmos, álgebra, matrizes, sistemas lineares, determinantes, teorema de cramer, 

método de escalonamento, cálculo diferencial e integral, derivadas, integrais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MORETTIN, Pedro A.; HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton O. Cálculo: funções de uma e 

várias variáveis. São Paulo: Saraiva, 2010. 

SILVA, Fernando César Marra e; ABRÃO, Mariângela. Matemática básica para decisões 

administrativas. – São Paulo: Atlas, 2008. 

SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da. 

Matemática básica para cursos superiores. São Paulo: Atlas, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MUROLO, Afrânio; BONETTO, Giácomo. Matemática aplicada à administração, 

economia e contabilidade. São Paulo: Cengage Learning. 2004. 

HOFFMANN, Laurence D. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações.  v. 1. Rio de 

Janeiro: 2008. 

TAN, S.T. Matemática aplicada á administração e economia. São Paulo: Pioneira, 2007. 

IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar: Conjuntos 

e funções. V.1. São Paulo: Atual, 2004. 

WEBER, Jean E. Matemática para economia e Administração. São Paulo. Harbra Ltda. 

1986. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

PROJETO INTEGRADOR 
80 1º  

Integrar, através de uma atividade de projeto contextualizado, os conhecimentos 

desenvolvidos nas unidades curriculares do semestre. Desenvolver habilidades de trabalho 

em grupo, comunicação oral e escrita, resolução de problemas, pensamento crítico, 

pensamento criativo, metodologia de trabalhos visando ao desenvolvimento das 

competências adquiridas no semestre do curso através da compreensão da realidade 

empresarial. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
20 1º  

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se 
como conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais 
voltadas para a flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de 
habilidades, conhecimentos e competências complementares as adquiridas no ambiente 
acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e 
regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos 
requisitos legais a seguir: 

 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de 
junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de 

questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas 
Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 
de 25 de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental 

às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema 
desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado 

dos alunos. 
 

3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01 
de 30 de maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos 

Humanos às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos 
Direitos Humanos e tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas 
Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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2º Período 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

FUNDAMENTOS DE MARKETING 
80 2º  

EMENTA: 

Conceitos básicos de marketing. O papel e o finalidade do Marketing. O micro e o 

macroambiente de marketing. Área de atuação de marketing. As estratégias competitivas e 

o Plano de Marketing. A definição de demanda e Pesquisa de Mercado. Interação com o 

cliente: fidelização, comportamento, decisão de compras. Os mercados organizacionais e 

identificação de segmentos de mercado/mercado-alvo. A criação e gestão de marcas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. Administração de Marketing. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2012. 

BAKER, Michael J. Administração de Marketing. Rio de Janerio: Elsevier, 2005. 

COBRA, Marcos. Administração de Marketing no Brasil. São Paulo: Cobra Editora de 

Marketing, 2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. Administração de Marketing. 12. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2006. 

DIAS. Sérgio R. Gestão de marketing. São Paulo - Saraiva, 2010. 

HOOLEY, G. J. ; SAUNDERS, J. A.; PIERCY, N. F. Estratégia de Marketing e 

Posicionamento Competitivo. São Paulo: Prentice Hall, 2011 

LAS CASAS, Alexandre L. Marketing de serviços. São Paulo: Atlas, 2000. 

LEVITT, Theodore. A imaginação de marketing. São Paulo: Atlas, 1990. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 
80 2º  

EMENTA: 

Técnicas de leitura. Linguagem, língua e fala. Análise textual e escrita. Coesão e coerência 

textuais. Paragrafação. Incoerências na aplicação de termos técnicos relacionados à área. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABREU, Antônio Suárez. A arte de argumentar: gerenciando razão e emoção. Cotia: 

Ateliê Editorial, 2009. 

BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. [Trad. Maria E. Galvão e revisão por 
Marina Appenzeller]. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

FAVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. 11 ed. São Paulo: Ática, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de Comunicação Escrita. São Paulo: Editora Ática, 2006. 

KOCH, Ingedore Villaça. Argumentação e linguagem. 8 ed. 2006. 

_________________. A coesão textual. 21 ed. São Paulo: Contexto, 2007. 

_________________. TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. 17 ed. São Paulo: 

Contexto, 2008. 

MARTINS FILHO, Eduardo Lopes. Manual de Redação e Estilo de O Estado de São 

Paulo. 3 ed., revista e ampliada. São Paulo: O Estado de São Paulo, 1997. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

GESTÃO DE PESSOAS 
80 2º  

EMENTA: 

Introdução à tarefa de recursos humanos, funções básicas da ARH, subsistemas de 

provisão de recursos humanos, o ambiente organizacional, rotatividade, absenteísmo, 

avaliação, desenho de cargos, recrutamento e seleção de funcionários, fontes e meios de 

recrutamento, processos de seleção, provas ou testes de conhecimentos e capacidades. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOOG, Gustavo e BOOG, Magdalena. Manual de Gestão de Pessoas e Equipes. São 

Paulo: Ed. Gente, 2002. Vol I e II.  

CHIAVENATO, I. Recursos humanos: o capital humano das organizações.Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2009.  

__________. Gestão de pessoas. Rio de Janeiro:  Campus, Elsevier, 2010.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FLEURY, Maria Tereza Leme. As pessoas na organização. São Paulo: Ed. Gente, 2002. 

LACOMBE, Francisco José Masset. Recursos humanos: princípios e tendências.  São 

Paulo: Saraiva, 2005.   

MILKOVICH, G. T.; BOUDREAU, John W. Administração de recursos humanos. São 

Paulo: Atlas 2009.   

PONTES, Benedito Rodrigues. Planejamento, recrutamento e seleção de pessoal. São 

Paulo:  LTr, 2008.  

SIMCSIK,Tibor. Adequação de recursos humanos.  São Paulo: Futura, 2003. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA 
80 2º  

EMENTA: 

BASE HISTÓRICA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. PRINCÍPIOS DE PLANEJAMENTO. FILOSOFIAS 

DO PLANEJAMENTO. FASES DA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

NAS EMPRESAS. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO. VISÃO, MISSÃO E ANÁLISE DE AMBIENTE. 

VANTAGENS COMPETITIVAS, OBJETIVOS E DESAFIOS EMPRESARIAIS. ESTABELECIMENTO DE 

OBJETIVOS E DESAFIOS. TIPOS DE ESTRATÉGIAS. DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS. 

PROJETOS E PLANOS DE AÇÃO. FASES DE UM PROJETO. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATO, I.; SAPIRO, A.; Planejamento Estratégico, Rio de Janeiro, Editora 

Campus, 1ª edição, 2003. 

HITT, M. A.; IRELAND, R. D.; HOSKISSON, R. E. Administração Estratégica: 

competitividade e globalização. São Paulo: Thomson, 2008.  

OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia e práticas. 29ª Ed. 

São Paulo: Atlas, 2013.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MEGIDO, José Luiz Tejon, SZULCSEWSKI Charles John, Administração Estratégica de 

Vendas e Canais de Distribuição, São Paulo, Editora Atlas, 2002. 

CERTO, Samuel C. Administração Estratégica: planejamento e implantação da 

estratégia, São Paulo, Editora Pearson Education do Brasil, 2ª edição, 1993. 

PORTER, Michael. Estratégia competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

RBA Revista Brasileira de Administração. 

REVISTA CARTA CAPITAL 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

PROJETO INTEGRADOR 
80 2º  

Integrar, através de uma atividade de projeto contextualizado, os conhecimentos 

desenvolvidos nas unidades curriculares do semestre. Desenvolver habilidades de trabalho 

em grupo, comunicação oral e escrita, resolução de problemas, pensamento crítico, 

pensamento criativo, metodologia de trabalhos visando ao desenvolvimento das 

competências adquiridas no semestre do curso através da compreensão da realidade 

empresarial. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
20 2º  

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se 
como conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais 
voltadas para a flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de 
habilidades, conhecimentos e competências complementares as adquiridas no ambiente 
acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e 
regulamentação expedidos pela Instituição. 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos 
requisitos legais a seguir: 

1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de 

junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de 
questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas 
Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 
de 25 de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental 

às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema 
desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado 

dos alunos. 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01 
de 30 de maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos 

Humanos às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos 
Direitos Humanos e tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas 
Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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3º Período 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

ESTATISTICA 
80 3º  

EMENTA: 

Conceitos básicos de estatística. Estatística descritiva. Probabilidade. Variáveis aleatórias. 

Distribuições de Probabilidades. Inferência Estatística. Teste de hipóteses aplicáveis no 

campo da administração. Análise da Variância. Correlação. Regressão Linear. Aplicações 

de softwares estatísticos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. 

FARBER, Betsy ; LARSON, Ron ; FERREIRA, Luciane . Estatística aplicada. 4ª  ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.  

KAZMIER, Leonard J. ; CARDOSO, Adriano Silva Vale . Teoria e problemas de 

estatística aplicada à administração e economia. 4ª  ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

VIEIRA, Sonia; Elementos de Estatística, 4ª edição, São Paulo, Editora Atlas, 2008. 

 

FONSECA, J. S. MARTINS, G. A. TOLEDO, G. L.. Estatística Aplicada. São Paulo: 

Editora Ática,1995. 

 

KAZMIER, Leonard J. ; CRUSIUS,Carlos Augusto . Estatística aplicada à economia e 

administração. São Paulo: Makron Books, 2004.  

TOLEDO, G. L.. OVALLE, l. l. Estatística básica. São Paulo: Editora Ática, 1995 

SPIEGEL, Murray, R. Estatística. São Paulo: Editora Makron Books, 2009. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO 
80 3º  

EMENTA: 

Funções administrativas, Novas abordagens, Conceitos Emergentes, Administração 

Estratégica, questões contemporâneas na Administração, Novos paradigmas na 

Administração. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 6ª. 

Ed. 2010. 

LACOMBE, Francisco José Masset. Administração: Princípios e Tendências. São 

Paulo: Saraiva, 2008. 

ROBBINS, Stephen P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 

2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração. São Paulo: Makron Books, 

Volume: 1 e 2.  2002. 

MOTTA, F. C. P; VASCONCELOS, I. Teoria geral da administração:. São Paulo: 

Pioneira, 2005. 

TAYLOR, Frederick W. Taylor. Princípios da administração científica. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

LODI, JB.  História da administração. São Paulo: Pioneira. 2003. 

FUTRELL, C. M. Vendas: Fundamentos e novas práticas de gestão. São Paulo:. 

Saraiva, 2003. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

CONTABILIDADE 
80 3º  

EMENTA: 

Aspectos internos e externos da empresa, noções básicas de contabilidade, conceito de 

contabilidade, origem e evolução, objetivo e finalidade da contabilidade, patrimônio, 

funções contábeis, técnicas contábeis, escrita contábil, estrutura de demonstrações 

contábeis, balanço patrimonial, princípios da escrituração contábil, débito e crédito, 

representação gráfica, principais livros contábeis, principais relatórios contábeis, apuração 

de resultado do exercício, método de avaliação de estoques, tributos incidentes sobre as 

empresas, plano geral de contas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FAVERO. Hamilton. L. Contabilidade – Teoria e Prática. 5ªed. São Paulo: Atlas. 2009. 

HOSS, Osni; CASAGRANDE, Luiz Fernande; DAL VESCO, Delci Grapegia; METZNER, 
Cláudio. Conhecimento e Aplicação Contábil. 1ª ed. Cascavel PR. 2006  

MATARAZZO, Dante Carmine. Análise Financeira de Balanço: Abordagem básica e 
gerencial. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHING, H. Y. Contabilidade Gerencial. 1ª ed. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2006.  

CREPALDI. Silvio Aparecido. Contabilidade Gerencial. Teoria e Prática. 4ª ed. Atlas: 

2011. 

FRANCO, H. Contabilidade Geral. 23ª. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

PADOVEZE, Clóvis Luis. Manual de Contabilidade Básica. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

ECONOMIA 
80 3º  

EMENTA: 

INTRODUÇÃO À ECONOMIA: Objeto e importância da Ciência Econômica, Conceitos 
básicos e aspectos metodológicos da Economia, Sistemas Econômicos, Modelos da 
Fronteira de Possibilidades de Produção; TEORIA MICROECONÔMICA: Microeconomia: 
objeto e importância, Caracterização das Principais Estruturas de Mercado, A Teoria 
Elementar da Demanda e da Oferta, A relação entre os mercados e o Estado. TEORIA 
MACROECONÔMICA: Macroeconomia: objeto e importância, Noções de Contabilidade 
Social: a medição dos principais agregados, Conceitos Básicos de Economia Monetária, 
Modelos Básicos de Determinação da Renda Nacional; POLÍTICA ECONÔMICA: Política 
Fiscal: a gestão do orçamento público, Política Monetária: a gestão da moeda e da taxa de 
juros, Balanço de Pagamento e Regimes Cambiais, Economia Internacional e 
desenvolvimento econômico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ROSSETTI, José Paschoal.  Introdução à Economia. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

TROSTER, Roberto Luis; MOCHÓN, Francisco. Introdução à Economia. 4 ed. São Paulo: 
Makron Books, 2002. 

VASCONCELOS, Marcos Antonio Sandoval de; GARCIA, Manuel E. Fundamentos de 
Economia. 3ª  ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GREMAUD, Amaury Patrick. Manual de Economia – Equipe de Professores da USP. 5 ed. 
São Paulo: Saraiva, 2004.  

MANKIW, N Gregory. Princípios de Macroeconomia. São Paulo: Pioneira Thompsom 
Learning, 2009. 

SOUZA, Nali de Jesus. Introdução à Economia. Atlas, 1997.  

VARIAN, Hal R. Microeconomia: princípios básicos. 7 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.  

VASCONCELOS, Marcos Antonio Sandoval de. Economia Micro e Macro: teoria e 
exercícios, glossário com os 300 principais conceitos econômicos. 4 ed. São Paulo: 
Atlas, 2006. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

PROJETO INTEGRADOR 
80 3º  

Integrar, através de uma atividade de projeto contextualizado, os conhecimentos 

desenvolvidos nas unidades curriculares do semestre. Desenvolver habilidades de trabalho 

em grupo, comunicação oral e escrita, resolução de problemas, pensamento crítico, 

pensamento criativo, metodologia de trabalhos visando ao desenvolvimento das 

competências adquiridas no semestre do curso através da compreensão da realidade 

empresarial. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
20 3º  

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se 
como conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais 
voltadas para a flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de 
habilidades, conhecimentos e competências complementares as adquiridas no ambiente 
acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e 
regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos 
requisitos legais a seguir: 

 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de 
junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de 

questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas 
Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 
de 25 de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental 

às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema 
desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado 

dos alunos. 
 

3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01 
de 30 de maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos 

Humanos às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos 
Direitos Humanos e tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas 
Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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4º Período 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 
80 4º  

EMENTA: 

Fundamentos da matemática financeira, juros simples, juros compostos, descontos 

comerciais, taxa real de juros taxa equivalente, taxa proporcional, taxa unificada, taxa de 

juros nominal e efetiva. Séries uniformes de pagamentos, sistemas de amortização price e 

sac, equivalência de capitais e análise de investimentos, VPL, TIR, fluxo de caixa, 

modalidades financeiras de empréstimos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HAZZAN, Samuel e POMPEO, José Nicolau. Matemática Financeira. 6ª Edição.São 

Paulo: Saraiva, 2005. 

SHINODA, Carlos. Matemática financeira para usuários dos excel 5.0. São Paulo:    

Ática, 1998.  

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira. 8ª Edição. São Paulo: Saraiva, 

2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NETO, A. Assaf. Matemática Financeira e Suas Aplicações. 10ª Edição. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

GITMAN, L. Princípios de administração financeira. 7ª Edição. São Paulo: Harbra, 2010. 

LAPPONI, Juan Carlos. Matemática Financeira. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2005. 

FARO, Clovis. Matemática Financeira. 9ª Edição. São Paulo: Atlas, 1993. 

FRANCISCO, Walter. Matemática Financeira. 7ª Edição. São Paulo: Atlas, 1994. 

 

 

 

 

javascript:reserva('3727','Matemática%20financeira%20para%20usuários%20dos%20excel%205.0');
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

EMPREENDEDORISMO 
80 4º  

EMENTA: 

Empreendedorismo. O empreendedor. Visão, oportunidade e criatividade. Desenvolver 

empreendedores. Quebra de paradigmas. Influência da cultura local. Criatividade. 

Liderança. Caminhos do auto-aprendizado. Os caminhos do empreendedor. O perfil do 

empreendedor de sucesso. A análise de oportunidades. Plano de negócios.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P. Empreendedorismo. 5. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2004.  

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. 
2. ed. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2005.  

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 4. 
ed. Barueri: Manole, 2012.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser 
empreendedor, inover e se diferenciar na sua empresa. Rio de Janeiro: 
Campus/Elsevier, 2003.  

LODISH, Leonard; MORGAN, Howard Lee; KALLIANPUR, Amy. Empreendedorismo e 
marketing: lições do curso de MBA da wharton school: lições do curso de MBA da 
Wharton School. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2002.  

DOLABELA, Fernando. Empreendedorismo uma forma de ser: saiba o que são 
empreendedores individuais e empreendedores coletivos. Brasília: Aed, 2003.  

SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. São Paulo: 
Saraiva, 2009.  

DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor: a metodologia de ensino que ajuda a 
transformar conhecimento em riqueza. São Paulo: Sextante, 2008.  
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

LOGÍSTICA EMPRESARIAL 
80 4º  

EMENTA: 

Introdução a Logística (Surgimento, Primeiros passos como ciência), Base da Logística, A 

logística nas empresas, atividades de apoio à logística, processos logísticos, embalagem 

na logística, ramos e atuação da logística, logística empresarial, logística integrada, 

conceitos de Supply Chain Management - SCM, processos de uma cadeia de suprimentos, 

Fases de decisão e objetivo da cadeia de suprimentos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BERTAGLIA, Paulo R. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. 2ª 
Edição. São Paulo: Saraiva 2009. 

CHING, Hong Yuh. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada: Supply Chain. 
4ª Edição. São Paulo: Atlas, 2010. 

DIAS, Marco Aurélio P. Administração de Materiais: princípios, conceitos e gestão. 6ª 
Edição. São Paulo: Atlas, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimento: planejamento, 
organização e logística empresarial. 4ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

BOWERSOX, Donald J. & CLOSS, David J. Logística empresarial: o processo de 

integração da cadeira de suprimento. 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2009. 

CHOPRA, Sunil. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. 1ª Edição. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2003. 

FIGUEIREDO, Kleber Fossati & FLEURY, Paulo Fernando & WANKE, Peter. Logística e 

gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento do fluxo de produtos e dos 

recursos. 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2003. 

NOVAES, A. G. Logística e gerenciamento da Cadeia de Distribuição: estratégia, 

operação e avaliação. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

DIREITO EMPRESARIAL 
80 4º  

EMENTA: 

Noções gerais de direito. Direito constitucional, a constituição, direito e garantias individuais 

e coletivas, direitos fundamentais e direitos humanos, ramos do direito, noções gerais do 

direito civil, direito empresarial e comercial, recuperação judicial e extrajudicial, falência, 

títulos de crédito, direito tributário, tributos, obrigação tributária, administração tributária, 

direito do trabalho, sujeitos da relação de emprego, direito coletivo e individual no direito do 

trabalho. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BITTAR, C. A. Direito do Consumidor: Código de Defesa do Consumidor, 1ª Edição, 
Rio de Janeiro, Editora Forense, 2003. 

COELHO, Fabio Ulhoa. Manual do Direito Comercial, 14ª Edição, São Paulo, Editora 
Saraiva, 2011. 

JUNIOR, Tércio Sampaio Ferraz. Introdução ao Estudo do Direito, 5ª Edição, São Paulo, 
editora Atlas, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FABRETTI, L. C. Direito Tributário Aplicado, 1ª Edição, São Paulo, Editora Atlas, 2006. 

TAVARES, Andre Ramos. Curso de Direito Constitucional, 8ª Edição, São Paulo, Editora 

Saraiva, 2012. 

MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 6ª Edição, 

Editora Revista dos Tribunais, 2011. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 22ª.Edição, São Paulo, RT, 
2009. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do Trabalho, 24ª Edição, São Paulo, 
Editora Saraiva, 2011. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

PROJETO INTEGRADOR 
80 4º  

Integrar, através de uma atividade de projeto contextualizado, os conhecimentos 

desenvolvidos nas unidades curriculares do semestre. Desenvolver habilidades de trabalho 

em grupo, comunicação oral e escrita, resolução de problemas, pensamento crítico, 

pensamento criativo, metodologia de trabalhos visando ao desenvolvimento das 

competências adquiridas no semestre do curso através da compreensão da realidade 

empresarial. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
20 4º  

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se 
como conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais 
voltadas para a flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de 
habilidades, conhecimentos e competências complementares as adquiridas no ambiente 
acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e 
regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos 
requisitos legais a seguir: 

 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de 
junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de 

questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas 
Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 
de 25 de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental 

às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema 
desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado 

dos alunos. 
 

3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01 
de 30 de maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos 

Humanos às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos 
Direitos Humanos e tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas 
Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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5º Período 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS 
80 5º  

EMENTA: 

O desempenho da cadeia de suprimentos, expandindo os escopos estratégicos na SCM, 

fatores chave e métricas da cadeia de suprimentos, planejando a rede de cadeia de 

suprimentos, planejando suprimentos e demanda em uma cadeia de suprimentos, 

planejando e gerindo estoques em uma cadeia de suprimentos, inovação e estratégias 

aos processos de serviço ao cliente 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BERTAGLIA, Paulo R. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. 2ª 
Edição. São Paulo: Saraiva 2009. 

CHING, Hong Yuh. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada: Supply Chain. 
4ª Edição. São Paulo: Atlas, 2010.  

DIAS, Marco Aurélio P. Administração de Materiais: princípios, conceitos e gestão. 6ª 
Edição. São Paulo: Atlas, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimento: planejamento, 

organização e logística empresarial. 4ª Edição. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

BOWERSOX, Donald J. & CLOSS, David J. Logística empresarial: o processo de 

integração da cadeira de suprimento. 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2009. 

CHOPRA, Sunil. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. 1ª Edição. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2003. 

FIGUEIREDO, Kleber Fossati & FLEURY, Paulo Fernando & WANKE, Peter. Logística e 

gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento do fluxo de produtos e dos 

recursos. 1ª Edição. São Paulo: Atlas, 2003. 

NOVAES, A. G. Logística e gerenciamento da Cadeia de Distribuição: estratégia, 

operação e avaliação. 1ª Edição. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

GESTÃO AVANÇADA DE PESSOAS 
80 5º  

EMENTA: 

Treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, política salarial, estratégias de 

remuneração, programa de benefícios e incentivos, administração de cargos e salários, 

planejamento estratégico em RH, higiene e segurança no trabalho. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOOG, Gustavo e BOOG, Magdalena. Manual de Gestão de Pessoas e Equipes. São 

Paulo: Ed. Gente, 2002. Vol I e II.  

CHIAVENATO, I. Recursos humanos: o capital humano das organizações.Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2009.  

__________. Gestão de pessoas. Rio de Janeiro:  Campus, Elsevier, 2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOOG, G. (Org. ) Manual de treinamento e desenvolvimento: um guia de operações. 

São Paulo:  Pearson Education do Brasil, 2001.  

FLEURY, Maria Tereza Leme. As pessoas na organização. São Paulo: Ed. Gente, 2002.  

LACOMBE, Francisco José Masset. Recursos humanos:  princípios e tendências.  São 

Paulo: Saraiva, 2005.  

PONTES, Benedito Rodrigues. Administração de cargos e salários: carreira e 

remuneração. São Paulo:  LTr, 2011.  

WOOD Jr., Thomaz; PICARELLI FILHO, V. Remuneração e carreira por habilidades e 

por competência.  São Paulo:  Atlas, 2004.  
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
80 5º  

EMENTA: 

Noções gerais de Meio Ambiente. Relação Homem x Natureza. Principais problemas 

ambientais. Desenvolvimento Sustentável. EIA (Estudo de Impacto Ambiental). RIMA 

(Relatório de Impacto Ambiental). SGA (Sistema de Gestão Ambiental). ISO 14000. 

Auditoria Ambiental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental – Responsabilidade Social e Sustentabilidade 1ª 
Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: 
estratégias de negócios focadas na realidade brasileira.   4.ed. rev. e aum. São Paulo: 
Atlas, 2002.  

BARBIERI, J. C. Gestão Ambiental Empresarial conceitos, modelos e instrumentos 2ª 
Ed Atualizada e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DONAIRE, D. Gestão ambiental na empresa 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

MOURA, Luiz Antônio Abdalla de. Qualidade e Gestão Ambiental. 3ª ed. São Paulo: 

Editora Juarez de Oliveira, 2002. 

CUNHA, Sandra Baptista da Antonio e GUERRA, Jose Teixeira. Geomorfologia do meio 

ambiente, 3a Edição, Editora Bertrand Brasil, RJ, 2010. 

CAMPOS, Lucila Maria de Souza; LERÍPIO, Alexandre de Ávila. Auditoria Ambiental: 

Uma ferramenta de Gestão. Atlas, São Paulo, 2009.  

MOURA, Luiz Antônio Abdalla de. Qualidade e Gestão Ambiental. 3ª Ed. São Paulo. 

Editora Juarez de Oliveira. 2002. 

 

 

 

 

 

 

http://200.135.4.10/cgi/Demetrios.exe/show_exemplares?id_acervo=48366
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 
80 5º  

EMENTA: 

A evolução da Informática. Medidas de armazenamento e bases numéricas vinculadas a 

Sistemas de Informação. Dado, informação, conhecimento e inteligência. Geração de 

conhecimento. O que são e porque usar Sistemas de Informação. Infra-estrutura das 

empresas para Sistemas de Informação. Sistemas de Informação e seu papel nas 

organizações. Associação de Sistemas de Informação com as escolas da Administração. 

Tipos de Sistemas de Informação e seus respectivos usos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CÔRTES, Pedro Luiz. Administração de sistemas de informação. São Paulo: Saraiva, 
2008. 

BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de informação: o uso consciente da tecnologia 
para o gerenciamento. São Paulo: Saraiva, 2012. 

LAUDON, Jane Price; LAUDON, Kenneth C.; GUIMARÃES, Thelma. Sistemas de 
informações gerenciais. 7. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

REZENDE, Denis Alcides. Tecnologia da informação integrada à inteligência 
empresarial: alinhamento estratégico e análise da prática nas organizações. São Paulo: 
Atlas, 2002. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de informações gerenciais: 
estratégicas, táticas, operacionais. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. Sistemas de informação: um enfoque gerencial inserido 
no contexto empresarial e tecnológico. 3. ed. São Paulo: Érica, 2002. 

MCGEE, James; PRUSAK, Laurence. Gerenciamento estratégico da informação: 
aumente a competitividade e a eficiência de sua empresa utilizando a informação como 
uma ferramenta estratégica. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1994. 

GRAEML, Alexandre Reis. Sistemas de informação: o alinhamento da estratégia de TI 

com a estratégia corporativa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

PROJETO INTEGRADOR 
80 5º  

Integrar, através de uma atividade de projeto contextualizado, os conhecimentos 

desenvolvidos nas unidades curriculares do semestre. Desenvolver habilidades de trabalho 

em grupo, comunicação oral e escrita, resolução de problemas, pensamento crítico, 

pensamento criativo, metodologia de trabalhos visando ao desenvolvimento das 

competências adquiridas no semestre do curso através da compreensão da realidade 

empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

114 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
20 5º  

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se 
como conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais 
voltadas para a flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de 
habilidades, conhecimentos e competências complementares as adquiridas no ambiente 
acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e 
regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos 
requisitos legais a seguir: 

 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de 
junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de 

questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas 
Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 
de 25 de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental 

às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema 
desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado 

dos alunos. 
 

3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01 
de 30 de maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos 

Humanos às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos 
Direitos Humanos e tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas 
Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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6º Período 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

CULTURA E SOCIEDADE 
80 6º  

EMENTA: 

Desenvolvimento de conhecimentos de temática de atualidade historicamente construídos 

e contextualizados, a fim de favorecer a compreensão e análise crítica dos aspectos 

sociais, econômicos e políticos da sociedade, fundamentais ao exercício da cidadania. 

Relações Étnico-raciais. História e Cultura Afro-brasileira, Africana, Imigrantes e 

Multiculturalismo no Brasil. Direitos Humanos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BURKE, P. O que é história cultural? 2a edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 

MOREIRA, A. F., CANDAU, V. M.(Orgs) Multiculturalismo: diferenças culturais e 

práticas pedagógicas. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2008. 

SIMMEL, Georg. Questões fundamentais da sociologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed, 

2006. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GHIRALDELLI JR, Paulo. Filosofia e história da educação brasileira. 2ª ed. Barueri,SP: 

Manole, 2009. 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da 

modernidade. 3ª ed. São Paulo: Ed. USP, 2000. 

ORTIZ, R. Cultura brasileira & identidade brasileira. São Paulo: Brasiliense, 2003. 

SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e realidade, 

vol.20, n.2 (gênero e educação) (jul./dez. 1995). 

SILVA, T. T. (org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 3a 

edição. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

GESTÃO DE CUSTOS 
80 6º  

EMENTA: 

Gestão de custos na cadeia de valor. Conceitos básicos de custos e terminologias de 

custos. Sistemas de custeio por absorção e direto. Análise da relação custo-volume-lucro. 

Pontos de equilíbrio para empresas multiprodutoras. Custeio Baseado em Atividades – 

ABC. Formação preço de venda. Custo padrão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Gestão de custos e formação de preços: com 

aplicações na calculadora HP 12C e excel. 5ª  ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

BEULKE, Rolando e BERTÓ, Dálio J.. Estrutura e Análise de Custos. 5ª  ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COGAN, Samuel. Custos e Preços: formação e análise. São Paulo: Pioneira Thompson 

Leaning, 2002. 

CREPALDI, Silvio A. Curso Básico de contabilidade de Custos. 5ª  ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

LEONE, George S. J.; LEONE, José G. Curso de Contabilidade de Custos. 4ª Ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

WERNKE, Rodney . Gestão de custos: uma abordagem prática. 2ª  ed. São Paulo: Atlas, 

2008.  

LEONE,George S. G. Curso de contabilidade de custos: contém critério do custeio 
ABC. 3ª  ed. São Paulo: Editora Ática, 2009. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FINANÇAS EMPRESARIAIS 80 6º  

EMENTA: 

Significado e objetivo da administração financeira de curto prazo. Estudo do Ativo 

Circulante e do Passivo Circulante. Técnicas de projeções e análise do Capital de Giro. 

Orçamento operacional. Planejamento financeiro de curto prazo e fontes de capital no 

curto prazo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSAF NETO, Alexandre; SILVA, César Augusto Tibúrcio. Administração do capital de 

giro.  3ª  ed. São Paulo: Editora Ática, 2009. 

HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária. 6ª L. São Paulo: Atlas, 2012. 

GITMAN, Lawrence. Princípios de administração financeira  12ª  ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ROSS, Stephen A.; JAFFE, Jeffrey; WESTERFIELD, Randolph W.. Administração 

financeira: corporate finance. São Paulo: Editora Ática, 2009. 

BRIGHAM, Eugene F. ; HOUSTON, Joel F. ; SILVA, Maria Imilda da Costa e. 

Fundamentos da moderna administração financeira. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 

1999. 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 10ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

GROPPELLI, A.A.; NIKBAKHT, E. Ehsan. Administração financeira. 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 1998.  

LAPPONI, Juan Carlos. Matemática Financeira. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2005. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

FUNDAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 
80 6º  

EMENTA: 

Conceitos básicos. Evolução histórica da administração da produção. Estudo de tempos, 

movimentos e métodos. Localização e arranjo físico de instalações. Estratégia de 

produção. Projeto de produtos e serviços. Previsão de demanda. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SLACK, Nigel. et al. Administração da Produção 2ª Ed, São Paulo: Atlas, 2009. 

MARTINS, Petronio G.; LAUGENI, Fernando P. Administração da Produção 2ª Ed, São 

Paulo: Saraiva, 2005. 

MOREIRA, D: AUGUSTO. Administração da Produção e Operações 2ª Ed revisada e 

ampliada, São Paulo: Cengage Learning, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GURGEL,Floriano Do Amaral. Administração do Produto. Ed. Atlas, São Paulo. 2˚ Ed. 

2001. 

GAITHER, NORMAN; FRAZIER, GREG. Administração da Produção e Operações 8ª 

Ed, São Paulo: Pioneira 2002. 

CORREA, H. L.; CORRÊA, C. A. Administração da Produção e Operações. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

DAVIS, M. M.; AQUILIANO, N. J.; CHASE, R. B. Fundamentos da Administração da 

Produção. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

MILAN, Gabriel Sperandio e PRETTO, Marcos Ricardo. Gestão Estratégica da 

Produção. Ed. Educs. Caxias do Sul. 2006. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

PROJETO INTEGRADOR 
80 6º  

Integrar, através de uma atividade de projeto contextualizado, os conhecimentos 

desenvolvidos nas unidades curriculares do semestre. Desenvolver habilidades de trabalho 

em grupo, comunicação oral e escrita, resolução de problemas, pensamento crítico, 

pensamento criativo, metodologia de trabalhos visando ao desenvolvimento das 

competências adquiridas no semestre do curso através da compreensão da realidade 

empresarial. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
20 6º  

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se 
como conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais 
voltadas para a flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de 
habilidades, conhecimentos e competências complementares as adquiridas no ambiente 
acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e 
regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos 
requisitos legais a seguir: 

 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de 
junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de 

questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas 
Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 
de 25 de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental 

às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema 
desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado 

dos alunos. 
 

3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01 
de 30 de maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos 

Humanos às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos 
Direitos Humanos e tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas 
Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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7º Período  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO 
80 7º  

EMENTA: 

Significado e objetivo da administração financeira de longo prazo. Relação risco x retorno 

e as técnicas de avaliação. Custo de capital. Técnicas de projeções e análise de 

orçamento de capital. Políticas de investimentos, financiamento próprio e de terceiros. 

Estrutura de capital. Política de dividendos. Planejamento financeiro de longo prazo e 

fontes de capital no longo prazo. Reestruturações societárias. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LEMES Júnior, Antônio Carlos; RIGO, Cláudio MIessa; CHEROBIM, Ana Paula Mussi 
Zabo. Administração Financeira. Princípios, fundamentos e práticas brasileiras – 
aplicações e casos nacionais. 2ª  ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária. 6ª L. São Paulo: Atlas, 2012. 

GITMAN, Lawrence. Princípios de administração financeira  12ª  ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ROSS, Stephen A.; JAFFE, Jeffrey; WESTERFIELD, Randolph W.. Administração 
financeira: corporate finance. São Paulo: Editora Ática, 2009. 

BRIGHAM, Eugene F. ; HOUSTON, Joel F. ; SILVA, Maria Imilda da Costa e. 
Fundamentos da moderna administração financeira. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 
2010. 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 10ª  ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 

GROPPELLI, A.A.; NIKBAKHT, E. Ehsan. Administração financeira. 2ª  ed. São Paulo: 
Saraiva, 1998.  

LAPPONI, Juan Carlos. Matemática Financeira. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2005. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES 
80 7º  

EMENTA: 

Planejamento e controle da capacidade produtiva. Planejamento agregado da produção. 

Planejamento das necessidades de materiais. Tecnologia de processo. Sistema Just in 

Time. Teoria das Restrições. Métodos e o processo de melhoria da produção. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SLACK, Nigel. et al. Administração da Produção 2ª Ed, São Paulo: Atlas, 2009. 

MARTINS, Petronio G.; LAUGENI, Fernando P. Administração da Produção 2ª Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2005. 

MOREIRA, D: AUGUSTO. Administração da Produção e Operações 2ª Ed revisada e 

ampliada, São Paulo: Cengage Learning, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GURGEL,Floriano Do Amaral. Administração do Produto. Ed. Atlas, São Paulo. 2˚ Ed. 

2001. 

GAITHER, NORMAN; FRAZIER, GREG. Administração da Produção e Operações, 8ª 

Ed, São Paulo: Pioneira 2002. 

CORREA, H. L.; CORRÊA, C. A. Administração da Produção e Operações. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

DAVIS, M. M.; AQUILIANO, N. J.; CHASE, R. B. Fundamentos da Administração da 

Produção. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

MILAN, Gabriel Sperandio e PRETTO, Marcos Ricardo. Gestão Estratégica da 

Produção. Ed. Educs. Caxias do Sul. 2006. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

MARKETING ESTRATÉGICO 
80 7º  

EMENTA: 

Conceitos sobre desenvolvimento de ofertas de mercado, gerenciamento de serviços, 

preços e "valor" para o cliente. Definição de estratégias e cadeia de valor. A promoção de 

produtos/serviços. O desenvolvimento de novos produtos/serviços. A elaboração de um 

plano de marketing holístico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. Administração de Marketing. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2012. 

BAKER, Michael J. Administração de Marketing. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

COBRA, Marcos. Administração de Marketing no Brasil. São Paulo: Cobra Editora de 

Marketing, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin L. Administração de Marketing. 12. ed. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2006. 

DIAS. Sérgio R. Gestão de marketing. São Paulo - Saraiva, 2010. 

HOOLEY, G. J. ; SAUNDERS, J. A.; PIERCY, N. F. Estratégia de Marketing e 

Posicionamento Competitivo. São Paulo: Prentice Hall, 2011 

LAS CASAS, Alexandre L. Marketing de serviços. São Paulo: Atlas, 2000. 

LEVITT, Theodore. A imaginação de marketing. São Paulo: Atlas, 1990. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROJETO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 40 7º  

EMENTA: 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) se constitui numa atividade acadêmica de 
sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo relacionado à profissão ou ao 
curso, desenvolvida mediante supervisão, orientação e avaliação docente, cuja exigência é 
um requisito essencial e obrigatório para a obtenção do diploma. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

PROJETO INTEGRADOR 
80 7º  

Integrar, através de uma atividade de projeto contextualizado, os conhecimentos 

desenvolvidos nas unidades curriculares do semestre. Desenvolver habilidades de trabalho 

em grupo, comunicação oral e escrita, resolução de problemas, pensamento crítico, 

pensamento criativo, metodologia de trabalhos visando ao desenvolvimento das 

competências adquiridas no semestre do curso através da compreensão da realidade 

empresarial. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
20 7º  

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se 
como conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais 
voltadas para a flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de 
habilidades, conhecimentos e competências complementares as adquiridas no ambiente 
acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e 
regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos 
requisitos legais a seguir: 

 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de 
junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de 

questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas 
Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 
de 25 de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental 

às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema 
desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado 

dos alunos. 
 

3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01 
de 30 de maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos 

Humanos às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos 
Direitos Humanos e tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas 
Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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8º Período 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS 
80 8º  

EMENTA: 

Objetivo da organização empresarial. Análise das principais formas de organização 
empresarial e projetos para melhoria de uma estrutura. As principais variáveis de uma 
organização empresarial. Plano de desenvolvimento de projeto. Projetos empresariais. 
Análise de projetos. Administração de projetos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

WOILER, Samsão; MATHIAS, Washington F. Projetos: planejamento, elaboração e 

análise. 2ª  ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008.  

MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de Projetos. 2ª edição, São Paulo: Editora  

Atlas, 2009.  

REGO, Ricardo B; PAULO, Goret P; SPRITZER, Ilda M.P.A; ZOTES, Luis P. Viabilidade 

econômico-financeira de projetos. 2ª edição. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CORREIA NETO, J.F. Elaboração e avaliação de projetos de investimento. São Paulo: 

Elsevier/Campus, 2009. 

CLEMENTE, Ademir. Projetos empresariais e públicos. 3ª  ed. São Paulo: Editora Atlas, 

2008. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração de projetos. São Paulo: Editora Atlas, 

1997. 

CASAROTTO, Filho Nelson. Gerência de projetos. São Paulo: Editora Atlas, 1999. 

GITMAN, Lawrence Jeffrey ; SANVICENTE, Antonio Zoratto . Princípios de 

administração financeira. 10ª  ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2010. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

JOGOS DE EMPRESAS 
40 8º  

EMENTA: 

Simular situações práticas de tomadas de decisão, criando situações como no mundo real 

em que as empresas estão inseridas. A administração de capital de giro. A gestão de um 

negócio frente a um mercado competitivo. A gestão de custo na cadeia de valor.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro, 9ª edição, São Paulo, Editora Atlas, 2012. 

MELAGI FILHO, A. Mercado Financeiro e de Capitais. Atlas. São Paulo. 2010. 

GRAMIGNA, Maria Rita Miranda. Jogos de Empresa e Técnicas Vivenciais. São Paulo. 

Makron Books. 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GITMANN. L. J. Princípios de Administração Financeira. São Paulo. Harbra. 2010. 

FORTUNA, E. Mercado Financeiro: Produtos e Serviços. Qualimark. Rio de Janeiro. 

2008. 

SANVICENTE. A Z & MELLAGI F. A. Mercado de capitais e estratégias de 

Investimentos. São Paulo. Atlas, 1996. 

Revista HSM 

Revista Exame. 
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ELETIVA 

A disciplina eletiva será escolhida pelos alunos, com base numa relação ofertada pela IES 
no semestre anterior. Dentre elas, obrigatoriamente é ofertado pela Faculdade as seguintes 
disciplinas optativas: 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

AGRONEGÓCIOS 
40 8º  

EMENTA: 

Agropecuário e a Administração Rural, Sistema agroindustrial, cadeias produtivas, 

características de empresas rurais e da atividade rural, planejamento e controle da 

produção de empresas rurais, comercialização de produtos agropecuários, apuração de 

custos agropecuários, logística agroindustrial, gestão de qualidade em agroindústria, 

tópicos especiais em rastreabilidade, segurança, leilões, Integração produtor / agroindústria 

e produtos orgânicos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BATALHA, Mario Otavio. Gestão Agroindustrial. Vol 1, 2ª edição, Editora Atlas: São 
Paulo; 2008. 

BATALHA, Mario Otavio. Gestão Agroindustrial. Vol 2, 2ª edição, Editora Atlas: São 
Paulo; 2009. 

ARAÚJO, Missilon. Fundamentos de Agronegócio. Editora Atlas: São Paulo; 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARAUJO, Massilon; Fundamentos de Agronegócios; 2ª edição; São Paulo; Editora Atlas, 
2003. 

OLIVEIRA, Neuza. Contabilidade do Agronegócio Teoria e Prática. 2ª  ed. Curitiba: 
Juruá, 2010. 

MONTOYA, Marco Antonio; ROSSETTÓ, Carlos Ricardo. Abertura econômica e 
competitividade no agronegócio brasileiro: transporte, competitividade e impactos 
setoriais. Passo Fundo: UPF, 2002.  

PIPOLO, Valéria C.; GARCIA, José E.; Biotecnologia na Agricultura, Paraná, Coodetec, 
2006. 

DELGADO, Guilherme C.; GASQUES, José G.; VERDE, Carlos M. V. Agricultura e 

Políticas Públicas, Editora IPEA, 1996. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

MERCADO DE CAPITAIS 
40 8º  

EMENTA: 

Finanças e políticas econômicas, indicadores econômicos, sistema financeiro nacional com 

sua regulamentação e fiscalização, princípios de investimentos, objetivos do investidor, 

planejamento e horizonte, risco e retorno. Títulos do mercado de capitais, companhias 

abertas, direitos dos acionistas, bolsas de valores, sociedades corretoras, custódia e 

liquidação, análise técnica e gráfica, análise fundamentalista, mercado futuro e de 

derivativos, mercado a termo, mercado de opções. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

OLIVEIRA, G.; PACHECO, M. Mercado Financeiro - Objetivo e Profissional. Ed. 
Fundamento, 2011. 

PINHEIRO, J. L. Mercado de Capitais. 7ª Ed. São Paulo. Editora Saraiva. 2014.  

MELLAGI, F.A.; ISHIKAWA, S. Mercado Financeiro e de Capitais. 2ª ed. São Paulo. 

Atlas, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LAGIOIA, U.C.T. Fundamentos do Mercado de Capitais. 3ª ed. São Paulo. Atlas, 2011. 

FORTUNA, E. Mercado financeiro: Produtos e serviços. 15ª Ed. Rio de Janeiro, 

Qualitymark, 2002. 

MATSURA, E. Comprar ou Vender? Como Investir na Bolsa Utilizando Análise 

Gráfica. 3ª ed. São Paulo. Saraiva, 2006. 

 

LUQUET, M. Guia Valor Econômico de Finanças Pessoais. Ed. Globo, 2007. 

ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro, 9ª edição, São Paulo,  Editora Ática, 

2012. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 40 8º  

EMENTA: 

Origens do comércio internacional. Teoria clássica e neoclássica do comércio internacional. 

A nova economia internacional. Medidas protecionistas. Barreiras tarifárias e não tarifárias. 

Sistema Brasileiro de Comércio Exterior: importação e exportação. Incoterms. Custos na 

exportação e importação. Impostos. Desembaraço aduaneiro. Transportes e seguros no 

comércio internacional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GONÇALVES, R. et al. A nova economia internacional. Rio de Janeiro: Campus,1998. 

MALUF, Sãmia Nagib. Administrando o Comércio exterior do Brasil. Curitiba: 

Aduaneiras, 2000. 

NOVAES, A. G. Logística e gerenciamento da Cadeia de Distribuição: estratégia, 

operação e avaliação. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BERTAGLIA, Paulo R. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 

CORTIÑAS LOPES, J. M. & GAMA, Marilza. Comércio exterior competitivo. São Paulo: 

Aduaneiras, 2002. 

GRIECO, Francisco de Assis. O Brasil e o comércio internacional. São Paulo: 

Aduaneiras, 1994. 

MALUF, Sâmia Nagib. Administrando o Comércio exterior do Brasil. Curitiba: 

Aduaneiras, 2000. 

SOUSA, José Meireles de. Fundamentos do Comércio Internacional. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GESTÃO DA QUALIDADE 40 6º  

EMENTA: 

História da qualidade. Evolução do processo de qualidade. Os sistemas de gestão da 

qualidade. Análise das principais variáveis e conceitos de gestão da qualidade. As 

principais variáveis de gestão da qualidade. As principais questões de gestão da 

qualidade mundial e brasileira. Ferramentas de gerenciamento. Qualidade em projetos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALLESTERO, Alvarez M.E. Administração da Qualidade e Produtividade. 4ª  ed. São 

Paulo. Editora Atlas, 2001. 

CAMPOS, V.F. TQC – Controle da Qualidade Total.  8ª ed. São Paulo. Editora EDG, 

2004. 

PALADINI, Edson Pacheco, Gestão da Qualidade. Atlas. São Paulo. 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CIERCO, Agliberto Alves MARSHALL JÚNIOR, Isnard; MOTA, Edmarson Bacelar; 

ROCHA, Alexandre Varanda,Gestão da Qualidade. FGV. 2010. 

CERQUEIRA NETO, Edgar Pedreira de. Gestão da Qualidade: Princípios e Métodos. 

Pioneira. 1993. 

DOUGLAS, Willian MENDES, Gildásio. Gestão de serviços Públicos com qualidade e 

produtividade. Universo. 1997. 

FEIGENBAUM, Armand. V.; LOVERRI, Regina Cláudia . Controle da qualidade total: 

gestão e sistemas. São Paulo: Makron Books, 1994. 

JURAN, J. M.; MONTINGELLI JÚNIOR, Nivaldo. A qualidade desde o projeto: novos 

passos para o planejamento da qualidade em produtos e serviços. 3ª  ed. São Paulo: 

Pioneira, 1997. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 80 8º  

EMENTA: 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) se constitui numa atividade acadêmica de 
sistematização do conhecimento sobre um objeto de estudo relacionado à profissão ou ao 
curso, desenvolvida mediante supervisão, orientação e avaliação docente, cuja exigência é 
um requisito essencial e obrigatório para a obtenção do diploma. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

PROJETO INTEGRADOR 
80 8º  

Integrar, através de uma atividade de projeto contextualizado, os conhecimentos 

desenvolvidos nas unidades curriculares do semestre. Desenvolver habilidades de trabalho 

em grupo, comunicação oral e escrita, resolução de problemas, pensamento crítico, 

pensamento criativo, metodologia de trabalhos visando ao desenvolvimento das 

competências adquiridas no semestre do curso através da compreensão da realidade 

empresarial. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
20 8º  

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se 
como conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais 
voltadas para a flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de 
habilidades, conhecimentos e competências complementares as adquiridas no ambiente 
acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e 
regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos 
requisitos legais a seguir: 

 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de 
junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de 

questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas 
Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 
de 25 de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental 

às disciplinas do curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema 
desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado 

dos alunos. 
 

3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01 
de 30 de maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos 

Humanos às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos 
Direitos Humanos e tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas 
Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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OPTATIVA 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 

Opção 1) LIBRAS: Decreto 5.626, de 22/12/2005 
80 8º  

EMENTA: 

Os conceitos iniciais básicos sobre deficiência auditiva (surdez) e indivíduo surdo: 
identidade, cultura e educação. Como se desenvolveram as línguas de sinais e a Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS. Noções básicas de estrutura lingüística da LIBRAS e sua 
gramática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA, E. O. C. de. Leitura e Surdez: Um estudo com adultos não oralizados. 

Editora Revinter, 2000.  

FELIPE, T. A. Introdução à Gramática de LIBRAS. Rio de Janeiro: 1997.  

________. LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais. In: STROBEL, K.L & Dias, S.M.S. (org.) 
Surdez: Abordagem Geral. FENEIS. Ed. Apta, Curitiba, PR. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOTELHO, P. B. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias e 

práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

FELIPE, T. Introdução à gramática da Libras. Brasília: MEC, 1997. 

FELIPE, T. Libras em contexto: curso básico – Livro do estudante/cursista.  Programa 

Nacional de Apoio à Educação dos Surdos. Brasília: Ministério da Educação. Secretaria da 

Educação Especial, 2001. 

SALLES, H. et al. Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para a prática 

pedagógica. Brasília: MEC/SEESP, 2003. 

SKLIAR, Carlos. A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre Editor: 

Mediação,1998. 
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7.4 ANEXO E - Laboratórios Específicos do Curso 

LABORATÓRIO: 

Jogos de Empresas 

Finalidade: 
Laboratório de Informática para a realização da disciplina de jogos de 

empresas 

Área Física (m2): 64m2 Localização: 
Bloco B – 2o andar – Sala 

209 

Capacidade: 50 alunos Horário de funcionamento: 
08h até 11h45min 

19h até 22h45min 

Principais recursos de infraestrutura (equipamentos e mobiliários): 

10 Mesas - Células 

01 Computador Central do Professor 

01 Mesa do Professor 

20 Computadores – 2 por mesa  
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8 REGULAMENTO - TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC  

8.1 Apresentação e Objetivos 

O TCC – Trabalho de Conclusão de Curso é uma forma de complementar o ensino e 

a aprendizagem acadêmica (social, profissional e cultural) pela participação em situações 

reais na comunidade ou junto de pessoas jurídicas de direito público ou privado.  

 Seu objetivo é simples: promover a integração entre a aprendizagem acadêmica e a 

prática administrativa. Ou seja, como a Administração pode ser vista tanto como um corpo 

de conhecimento, ensinado nos livros e nas escolas, quanto como uma prática que ocorre 

no dia a dia das organizações, é importante integrar estes dois aspectos, de maneira que o 

todo seja valorizado. 

 O TCC – Trabalho de Conclusão de Curso de Administração da Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel consiste no desenvolvimento de um trabalho 

aplicado – um artigo, que tratará algum aspecto da teoria administrativa e da prática 

organizacional, de acordo com o rigor metodológico esperado deste tipo de produção.  

 Em linhas gerais, é uma produção escrita em formato padronizado pelas normas da 

ABNT que, quando concluído, deverá conter o tema, o problema, os objetivos, a base 

teórica, a metodologia, os resultados e as considerações finais de uma pesquisa. 

Uma pesquisa, por sua vez, é uma tentativa rigorosa de entender uma realidade, seja 

descrevendo-a, explicando-a ou até mesmo prescrevendo-a. 

 Em outras palavras, o acadêmico irá descobrir (produção de resultados) algo 

relevante (tema, objetivos) para uma organização (descrição da organização), sendo que, 

para isto, ele deverá contar com a base de conhecimentos da Administração (base teórica) 

e com os métodos e técnicas de pesquisa (metodologia). No final de seu trabalho, o aluno 

poderá fazer alguns comentários a respeito das implicações teóricas e práticas de sua 

pesquisa (considerações finais). 

 Para elaborar o TCC o acadêmico contará com a ajuda do professor orientador, que 

é um especialista da área de estudo, um profissional que orienta o proponente em todas as 

etapas do trabalho. Importante ressaltar que, nesta altura, o acadêmico já terá escolhido a 

área de interesse de estudo.  
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8.1.1 Desenvolvimento do TCC 

 A disciplina envolve um cronograma de etapas e prazos concernente às principais 

atividades relacionadas ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso. A divisão 

do trabalho em etapas tem por objetivo criar mecanismos de acompanhamento e avaliação 

do trabalho de forma que ele não se acumule demasiadamente e não seja feito 

incorretamente. 

 

8.1.2 Definição do Tema de Pesquisa 

 

 Nesta etapa o acadêmico deverá entregar à coordenação da disciplina de TCC um 

documento escrito que informe qual o tema ou área de concentração do estudo para que 

seja estabelecido o orientador do projeto e do trabalho. 

 O orientador será um professor vinculado à instituição e ao Colegiado de 

Administração e a sua indicação seguirá os seguintes critérios, hierarquicamente: 

 a) professor da área de formação do Administrador escolhida para elaboração do 

trabalho; 

 b) preferência do acadêmico. 

 Existirá a possibilidade de o acadêmico optar por um co-orientador (professor não 

ligado à instituição ou ao colegiado do curso) depois de ter sido definido o orientador pela 

coordenação. O co-orientador deverá ter titulação acadêmica igual ou superior ao de seu 

orientador designado. O acadêmico deverá atender às exigências do orientador designado. 

 

8.1.3 Projeto de Pesquisa 

 

 O projeto de pesquisa será desenvolvido em conjunto com o orientador, a partir da 

escolha do tema ou área de concentração feita pelo acadêmico. 

 A formatação do projeto de pesquisa deverá ser feita de acordo com a ABNT NBR 

15287/2006, cujo modelo formatado será fornecido pela Univel. 

 O projeto de pesquisa será apresentado e receberá a qualificação perante uma 

banca formada por três professores orientadores. Essa banca definirá também uma nota a 

essa construção numa escala de 0 a 10 (zero a dez). 

 O projeto deverá ser protocolado em três vias impressas até a data estabelecida no 

cronograma, sendo condição necessária e obrigatória para continuação na elaboração do 

Trabalho de Conclusão do Curso. 
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8.1.4 Desenvolvimento da Pesquisa 

 

 Nesta fase o acadêmico deverá atender às sugestões da banca de qualificação do 

projeto e aprofundar seu estudo sob os aspectos teórico e metodológico.  A construção 

receberá a orientação continuada do orientador, a quem o acadêmico terá obrigatoriedade 

de consultar para verificar da concordância mútua a respeito do desenvolvimento do 

trabalho. 

 Essa etapa se desenvolverá durante o segundo e terceiro bimestres do ano em 

curso e receberá, a cada bimestre, uma nota na escala de 0 a 10 (zero a dez) a ser 

atribuída pelo professor orientador. 

 

8.1.5 Relatório de Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 O trabalho deverá ser protocolado pelo acadêmico na data estabelecida pelo 

cronograma da disciplina (ver seção 5 desse manual). Serão três vias de igual teor, com 

encadernação simples (em espiral, por exemplo) contendo toda a produção do período. 

 O trabalho, então, será apresentado perante uma banca formada por três 

professores do curso em data e horário estabelecidos pelo cronograma da disciplina. A 

banca será composta pelos professores do curso e será homologada pelo colegiado do 

curso. 

O Trabalho de Conclusão de Curso deverá seguir as normas técnicas da ABNT. 

O acadêmico será responsável pela apresentação gráfica do relatório final, não 

podendo estar em desacordo com as normas acima indicadas. 

 Nesta fase a banca atribuirá novamente uma nota na escala de 0 a 10 (zero a dez). 

A composição da média final do aluno será por média ponderada, atendendo a escala de 

ponderação apontada no quadro abaixo: 

 

Fase do TCC Escala de Ponderação 

Defesa do Projeto 20% 

Desenvolvimento da Pesquisa I 10% 

Desenvolvimento da Pesquisa II 10% 

Relatório com Apresentação Final  60% 

Quadro 1. Ponderação para as notas do TCC 
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8.2 Atores Envolvidos e Competências 

 Essa disciplina possui diversos atores envolvidos: o coordenador do TCC, o 

professor orientador e o acadêmico, cada qual com suas responsabilidades e 

competências. 

 

8.2.1 Coordenador  

 

 A Coordenação será exercida por um professor do curso de Administração indicado 

pela Direção Geral e pelo Coordenador do Curso. Tem por finalidade supervisionar as 

atividades relacionadas ao TCC, acompanhando e orientando o trabalho dos professores 

orientadores, atendendo aos alunos, bem como cuidando da documentação legal e 

acadêmica pertinente à disciplina. 

Cabe à Coordenação do TCC promover reuniões com os acadêmicos e professores 

orientadores para o planejamento, acompanhamento e avaliação dos trabalhos, bem como 

definir as datas de realização das bancas de avaliação. 

 

8.2.2 Orientadores  

 

O professor orientador tem as seguintes atribuições: 

a) Monitorar o desempenho dos alunos durante o desenvolvimento das etapas do 

trabalho. 

b) Acompanhar as atividades desenvolvidas pelo aluno, orientando suas ações no 

campo de pesquisa (organização), bem como no trabalho acadêmico, em relação à 

aplicação dos conceitos estudados no curso. 

c) Freqüentar as reuniões convocadas pela Coordenação do TCC. 

d) Cumprir e fazer cumprir as normas vigentes. 

 

8.2.3 Acadêmicos 

 

São deveres do acadêmico: 

a) participar dos encontros de orientação em sala de aula, sempre que convocados 

pela coordenação o TCC; 

b) agendar com o professor orientador reuniões periódicas para que o mesmo 

possa acompanhar o desenvolvimento do trabalho acadêmico; 
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c) cumprir com rigor os prazos estabelecidos e divulgados pela Coordenação do 

TCC; 

d) entrar em contato com as organizações para a realização do TCC e solicitar a 

autorização para a realização do estudo; 

e) respeitar as normas estabelecidas pelas organizações do TCC, bem como 

manter conduta ética no que tange ao seu relacionamento com as mesmas; 

f) cumprir com as normas da instituição. 

 

8.2.4 Banca Examinadora 

 

 A banca examinadora será composta pelo professor orientador acompanhado de 

mais dois professores do curso, vinculados à instituição. 

Os professores que integrarão a banca receberão os trabalhos com pelo menos 5 

(cinco) dias de antecedência em relação às bancas (qualificação e banca final) para leitura 

e apontamentos. Os membros da banca atribuirão nota na primeira e na última fase e farão 

uma ata com o parecer para cada trabalho qualificado/apresentado que será entregue ao 

Coordenador do TCC. 

Os critérios de avaliação a serem considerados pelas bancas examinadoras serão 

os seguintes: 

a) domínio do conteúdo por parte do acadêmico; 

b) cumprimento das normas técnicas de apresentação de trabalhos acadêmicos 

(Normas da ABNT indicadas na seção 3.4 destas orientações); 

c) desenvolvimento de todos os capítulos e seções do trabalho; 

d) aderência teórica ao tema proposto na pesquisa; 

e) atendimento aos objetivos propostos; 

f) profundidade na análise e interpretação dos dados coletados. 

Será aprovado o acadêmico que atingir média ponderada (conforme quadro de 

ponderação apontado na seção 3.4 destas orientações) igual ou superior a 7,0 (sete). Não 

caberá recurso de qualquer ordem em cada uma das fases da avaliação. 

O acadêmico que não atingir a média mínima para aprovação, deverá efetuar nova 

matrícula na disciplina de TCC e solicitar banca de avaliação após 90 (noventa) dias do 

início do próximo período letivo. Essa condição é para alunos que cumpriram todas as 

etapas do processo. Alunos que por alguma razão cancelaram a disciplina ou a 

abandonaram no decorrer do ano letivo, terão que refazê-la integralmente. 
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O modelo a ser utilizado pelo acadêmico na construção do TCC será fornecido pelo 

Professor Coordenador sempre ao início do ano letivo, devidamente ajustado de acordo com 

a ABNT. 

A partir do ano de 2014 os formandos apresentarão o relatório escrito em formato de 

artigo, cujo modelo será fornecido aos alunos logo após a finalização do projeto de pesquisa. 

 

 

9 REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

O presente regulamento tem por finalidade definir as regras a serem aplicadas para 

o cômputo das atividades complementares necessárias para a obtenção do título de 

bacharel em Administração, conforme legislação em vigor (Pareceres CES/CNE 0134 e 

289/2003, da Câmara Superior de Educação, que deram origem às Resoluções nºs  01 e 

06, de 02 de fevereiro de 2004 e 10 de março de 2004, respectivamente).  

As atividades complementares estão contempladas no projeto pedagógico do curso 

de Administração e tem como objetivo permitir uma formação mais ampla, completa e 

diversificada do graduado no curso, propiciando ao aluno a aquisição de experiências 

diversificadas inerentes e indispensáveis ao seu futuro profissional, buscando aproximá-lo 

da realidade escola/mercado de trabalho. 

As Atividades Complementares, são componentes curriculares enriquecedores, 

abrangendo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, 

interdisciplinares, de permanente contextualização e atualização, devem possibilitar ao 

aluno vivências acadêmicas compatíveis com as relações do mercado de trabalho, 

estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades 

regionais e culturais. 

As atividades complementares na UNIVEL estão dividas em: 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 

A Extensão 

B Palestras, Seminários, Congressos e Conferências 

C Pesquisa e Iniciação Científica 

D Voluntariado 

E Monitoria 

F Disciplinas não Previstas no Currículo Pleno 
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Art. 1º - Atividades Complementares é um componente curricular obrigatório para colação 

de grau do discente em Administração, com a carga horária inserida na estrutura da matriz 

curricular do curso.  

Art. 2º - Os alunos deverão desenvolver atividades complementares, de modo a cumprir o 

total de horas determinada na matriz curricular (171 horas para a grade de 2004 e 163 

horas para a grade de 2007).  

Art. 3º - A realização das atividades complementares é de responsabilidade do acadêmico.  

Art. 4º - As atividades complementares deverão ser desenvolvidas em espaços de tempo 

que não conflitem com a grade de horários das aulas na graduação.  

I. Não haverá abono de faltas aos alunos que vierem a assistir as palestras, participar de 

seminários, congressos ou realização de qualquer Atividade Complementar nos horários de 

aulas, fora da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel - UNIVEL.  

II. As atividades complementares podem ser realizadas a qualquer momento, inclusive 

durante as férias escolares;  

III. A realização dessas atividades dependerá exclusivamente da iniciativa e da 

dinamicidade do aluno, devendo este buscar as atividades que mais lhe interessa para 

desenvolver, sendo facultado, a UNIVEL, ofertar bem como indicar ou dispensar aulas para 

participação em atividades internas ou externas.  

IV. As atividades complementares deverão ser escolhidas pelos alunos de acordo com a 

relação de atividades e critérios estabelecidos no Anexo I - Relação de Atividades 

Complementares, deste documento, ou em acordo com a coordenação do curso;  

V. A carga horária total de atividades complementares deverá ser cumprida com a 

realização de, pelo menos, três categorias diferentes; 

VI. O aluno não poderá exceder o percentual máximo no cômputo de horas de atividades 

complementares estabelecidos para cada categoria, conforme segue: 

CATEGORIA DESCRIÇÃO % Máximo Horas 

A Extensão 40% 64 

B Palestras, Seminários, Congressos e 

Conferências 

60% 96 

C Pesquisa e Iniciação Científica 40% 64 

D Voluntariado 30% 48 

E Monitoria 40% 64 

F Disciplinas não Previstas no Currículo 

Pleno 

30% 48 
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VI. Não serão consideradas atividades complementares as atividades inseridas na 

programação pedagógica do curso; 

Art. 5º - As atividades complementares previstas estão relacionadas no Anexo I - Relação 

de Atividades Complementares, em que consta também a forma de comprovação da 

atividade desenvolvida, bem como o critério para o deferimento de horas.  

I. O aproveitamento de carga horária referente às Atividades Complementares será aferido 

mediante comprovação de participação e aprovação, conforme o caso, após análise da 

coordenação. 

II. As Atividades Complementares receberão registro de carga horária de acordo com o 

Anexo I - Relação de Atividades Complementares, observado o limite máximo por evento, 

nele fixado.  

III. A Coordenação poderá aceitar atividades não previstas no Anexo I - Relação de 

Atividades Complementares, mediante requerimento acompanhado de prova documental, 

após análise e autorização prévia, com aferição de horas compatível com o evento. 

IV. Sendo aceita a Atividade Complementar realizada pelo aluno, cabe à coordenação do 

curso atribuir o total de horas deferido. 

Art. 6º - Recomenda-se que, antes de realizar uma atividade complementar não 

contemplada neste documento, o aluno solicite o parecer da Coordenação do Curso sobre 

a relevância da atividade para a sua formação profissional.  

Art. 7º - O protocolo das atividades complementares desenvolvidas deverá ser feito junto à 

Coordenação do Curso em datas determinadas e publicadas em edital.  

I. Os comprovantes originais das atividades desenvolvidas apresentados pelo aluno serão 

devolvidos após a conferência da autenticidade do documento pela Coordenação do Curso 

e devem permanecer sob a posse e responsabilidade direta de cada aluno. Devendo, 

contudo, ficar uma cópia arquivada junto com o formulário do aluno na Coordenação do 

Curso. 

II. Ao apreciar os comprovantes apresentados, o Colegiado do Curso poderá recusar a 

atividade se considerar insatisfatórios a documentação e/ou o desempenho do aluno;  

III. O aproveitamento das atividades complementares estará sujeito a análise e aprovação 

da Coordenação, mediante registrado em fichas e prontuário do estudante. 

IV. O Certificado das Atividades Complementares deverão conter o registro de carga 

horária.  
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V. O certificado de comprovação de participação em eventos deverá ser expedido em papel 

timbrado da Instituição ou órgão promotor, com assinatura do responsável e respectiva 

carga horária do evento.  

VI. Quando ocorrer eventual solicitação de comprovantes já analisados, o aluno deverá 

reapresentá-los à Coordenação do Curso conforme a solicitação. 

Art. 8º - Os alunos que ingressarem nos cursos oferecidos pela IES, por meio de algum tipo 

de transferência ou porte de diploma superior, ficam também sujeitos ao cumprimento da 

carga horária de atividades complementares, podendo solicitar a carga horária atribuída 

pela Instituição de origem, observando-se seguintes condições:  

I. As atividades complementares realizadas na Instituição/curso de origem devem ser 

compatíveis com as estabelecidas neste regulamento;  

II. A carga horária atribuída pela instituição de origem não poderá ser superior a conferida 

por este Regulamento à atividade idêntica ou congênere; 

III. A carga horária atribuída pela instituição deve ser comprovada através de 

documentação.  

Art. 9º - Os casos omissos serão analisados e resolvidos pelo Colegiado do Curso de 

Administração da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel - UNIVEL.  

Art. 10º - Este regulamento poderá sofrer alterações, por iniciativa da Direção da Faculdade 

de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel - UNIVEL, Coordenação de Curso e / ou 

Colegiado do Curso. 

 

 

RELAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

1. CATEGORIA A – EXTENSÃO 

 ATIVIDADE DESCRIÇÃO COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO 

1.1 
Atividades de 
extensão 

Atividades de extensão 
desenvolvidas pelo curso, ou em 
convênio, que envolvam a 
prestação de consultorias, 
assessorias pertinentes à área da 
Administração. 

Certificação de 
participação expedida 
pela organização do 
evento 

Realizado pela 
UNIVEL ou em 
parceria com a 
UNIVEL – 100% 
Realizado por outras 
instituições – 50% 

1.2 

Nivelamento 
e 
aperfeiçoame
nto. 

Participação em cursos de 
extensão e aperfeiçoamento 
realizados pela UNIVEL.  

Certificação de 
participação expedida 
pela organização do 
evento 

Realizado pela 
UNIVEL ou em 
parceria com a 
UNIVEL – 100% 
Realizado por outras 
instituições – 50% 

1.3 
Extensão 
comunitária 

Participação em Projetos de 
Extensão Comunitária realizados 
pela UNIVEL 

Certificação de 
participação expedida 
pela organização do 
evento 

Realizado pela 
UNIVEL ou em 
parceria com a 
UNIVEL – 100% 
Realizado por outras 
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instituições – 50% 

1.4 
Atividades 
Empresa 
Júnior 

Participação em projetos de 
consultoria de Empresa Júnior 

Certificação de 
participação expedida 
pelo coordenador da 
Empresa Júnior. 

Realizado pela 
UNIVEL ou em 
parceria com a 
UNIVEL – 100% 
Realizado por outras 
instituições – 50% 
 

1.5 
Projeto Extra-
Classe 

Projetos extraclasses com 
orientação de professor do curso 
(Semana de Jogos Empresariais, 
Consultoria através da Empresa 
Júnior, Encontros, Seminários, 
Semana do respectivo curso) 

Certificação de 
participação expedida 
pela organização do 
evento 

Realizado pela 
UNIVEL ou em 
parceria com a 
UNIVEL – 100% 
Realizado por outras 
instituições – 50% 

 

Eventos 
culturais e 
artísticos / 
Cinema / 
Teatro / 
Exposição  

Participação em eventos culturais 
e artísticos ou em cinemas, 
teatros, exposições, entre outros.  

Comprovante de 
participação. 

Somente serão 
aceitas quando 
realizados pela 
UNIVEL – 100%. 
 

 
Visitas 
técnicas  
 

Consiste em conhecer empresas 
ou instituições da sua futura área 
de atuação.  

Certificado expedido 
pela organização da 
visita técnica.  

Realizado pela 
UNIVEL ou em 
parceria com a 
UNIVEL – 100% 
Realizado por outras 
instituições – 50% 

 

2. CATEGORIA B - PALESTRAS, SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 

 ATIVIDADE DESCRIÇÃO COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO 

2.1 
Aperfeiçoamento 
acadêmico  
 

Participação em eventos, 
palestras, cursos, 
congressos, workshops e 
oficinas, oferecidos dentro 
ou fora da UNIVEL, 
relacionados à área de 
atuação profissional, 
inclusive cursos à 
Distância.  

Certificado expedido 
pela organização do 
evento. 
 

Realizado pela 
UNIVEL ou em 
parceria com a 
UNIVEL – 100% 
Realizado por 
outras instituições – 
80% 

 

3. CATEGORIA C - PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 ATIVIDADE DESCRIÇÃO COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO 

3.1 

 
Atividades de 
Pesquisa 
 

Participação em atividades 
de iniciação científica, 
como bolsista ou 
voluntário, realizadas na 
UNIVEL, ou em instituições 
públicas ou privadas 
reconhecidas com 
apresentação de trabalhos 
em eventos científicos 
relacionados à área da 
Administração. 

Declaração 
comprobatória, com o 
período e descrição 
das atividades 
desenvolvidas,  

Realizado pela 
UNIVEL ou em 
parceria com a 
UNIVEL – 100% 
Realizado por 
outras instituições – 
80% 

3.2 
Publicação 
 

Publicação de trabalhos 
científicos (autoria ou co-
autoria) na área de atuação 
profissional em 
congressos, simpósios, 

Cópia impressa da 
publicação e 
declaração de horas. 
 

Realizado pela 
UNIVEL ou em 
parceria com a 
UNIVEL – 100% 
Realizado por 
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encontros, jornais e 
revistas especializadas, em 
áreas afins ou meios 
eletrônicos como sites de 
notícias ou discussões na 
área de Administração.  

outras instituições – 
80% 

3.3 

 
Participação em 
grupos de estudo 
 

Organização e 
monitoramento o 
participação em grupos de 
estudos periódicos sobre 
temas referentes à área de 
atuação profissional.  

Declaração de 
participação e relatório 
desenvolvido pela 
monitoria do grupo de 
estudo. 

Somente serão 
aceitas quando 
realizados na 
UNIVEL – 100%. 
 

 

4. CATEGORIA D - VOLUNTARIADO 

 ATIVIDADE DESCRIÇÃO COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO 

4.1 
Atividades de 
representação 
discente 

Desenvolvimento de 
atividades de liderança em 
sala de aula ou Centro 
Acadêmico do curso, 
visando à promoção de 
atividades voltadas ao 
aperfeiçoamento e 
visibilidade do curso. Inclui-
se comissão de formatura.  

Relatório técnico (ver 
item relatório) das 
atividades 
desenvolvidas durante 
o semestre, ratificado 
pelo coordenador do 
curso.  

25hs por ano para 
Líderes; 
15hs por ano para 
vice-líderes.  

4.2 
Organização de 
eventos  

Participação e 
envolvimento na 
organização de eventos 
voltados ao aprimoramento 
e visibilidade do curso de 
Administração (Exposição, 
Mostras, Palestra Com 
Profissionais, Concursos, 
Festivais Etc.).  

Certificação de 
participação expedida 
pela organização do 
evento. 
 

Somente serão 
aceitos participação 
em organização de 
eventos realizados 
pela UNIVEL – 
100%. 

4.3 

Voluntariado em 
entidades 
filantrópicas ou 
prestação de 
serviços à 
comunidade. 
 

Prestação voluntária de 
serviços comunitários 
através de entidade 
beneficente, humanitária ou 
filantrópica, legalmente 
instituída. 

Declaração ou 
certificação emitida 
pela entidade 
promotora do evento 
atestando e 
endossando as 
atividades 
desenvolvidas - em 
papel timbrado, 
despachado 
(assinado) por 
declarante com 
autonomia e carimbo.  

70% 

 

5. CATEGORIA F - DISCIPLINAS NÃO PREVISTAS NO CURRÍCULO PLENO 

 ATIVIDADE DESCRIÇÃO COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO 

5.1 
Disciplinas de 
alunos 
transferidos 

Disciplinas cursadas em 
outras instituições que não 
foram aproveitadas na 
grade curricular do curso.  

Comprovante de 
aprovação na 
disciplina e 
confirmação pelo 
Departamento de 
Controle Acadêmico.  

Disciplinas 
relacionadas ao 
curso: 50% da 
carga horária;  
Disciplinas 
diversas: 30% da 
carga horária.  

5.2 
Disciplinas 
cursadas na 

Disciplina cursada em outro 
curso da UNIVEL como 

 
Disciplinas 
relacionadas ao 
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UNIVEL enriquecimento curricular curso: 50% da 
carga horária;  
Disciplinas 
diversas: 30% da 
carga horária. 

6. CATEGORIA E - MONITORIA 

 ATIVIDADE DESCRIÇÃO COMPROVAÇÃO PONTUAÇÃO 

6.1 Monitorias 

Desenvolvimento de 
atividades de apoio a 
professores do curso em 
disciplinas ou laboratório. 
Atividades de tutoria 
(acompanhamento de 
alunos dos semestres 
iniciais do curso). 

Declaração de 
monitoria expedida 
pela coordenação do 
curso. 
 

Somente serão 
aceitas quando 
realizados na 
UNIVEL – 100%. 

6.2 
Oferecimento de 
cursos  

Oferecimento, como 
instrutores, de oficinas, 
palestras, workshops e 
mini-cursos extra-
curriculares de 
aprimoramento para os 
demais alunos do curso.  
As propostas dos cursos 
devem ser apresentadas 
para avaliação e 
autorização da 
coordenação do curso e o 
oferecimento do curso deve 
ser supervisionado por um 
professor titular da área.  

Certificado expedido 
pela coordenação do 
curso. 
 

Somente serão 
aceitas quando 
realizados na 
UNIVEL – 100%. 

6.3 
Organização e 
monitoramento de 
grupos de estudo  

Organização e 
monitoramento de grupos 
de estudos periódicos 
sobre temas referentes à 
área de atuação 
profissional, com o mínimo 
de 06 reuniões pré-
agendadas.  

Declaração de 
monitoria expedida 
pela coordenação do 
curso. 

Somente serão 
aceitas quando 
realizados na 
UNIVEL – 100%. 
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1 CAPÍTULO I 

DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do 

Núcleo de Acessibilidade, Pedagógica, Arquitetônica, Atitudinais e nas 

Comunicações  - NAPAC  do Centro Universitário UNIVEL  doravante denominado 

Centro Universitário. 

 

Parágrafo único. O NAPAC foi implantado para melhor atendimento às 

diretrizes do Plano Nacional de Educação – PNE, aprovado pela Lei nº 13.005, de 

25 de junho de 2014, Lei nº 10.098, de 19/12/2000, Decreto nº 5296, de 02/12/2004, 

Portaria nº 3284, de 07/11/2003, Decreto nº 7611, de 17/11/2011 e Lei nº 12764, de 

27/12/2012. 

 

Art. 2º O Núcleo de Acessibilidade, Pedagógicas, Arquitetônicas, Atitudinais e 

nas Comunicações,  será responsável pelo cumprimento e implementação das 

políticas de acessibilidade e viabilização de ações constante do Projeto de 

Desenvolvimento Institucional – PDI/2016-2020 do Centro Universitário, tendo como 

objetivo a eliminação de barreiras arquitetônicas, atitudinais, de comunicações, 

digitais e pedagógicas. 

 

Parágrafo único. Outras medidas inclusivas, não previstas, poderão ser 

planejadas e operacionalizadas conforme o surgimento de necessidades concretas. 

 

Art. 3º O NAPAC terá seu atendimento voltado, em especial, a pessoas com 

deficiência auditiva, visual, física, altas habilidades/superdotação, idosos e pessoas 

com  transtorno do espectro autista. 

 

 

2 CAPÍTULO II 

DA CONSTITUIÇÃO DO NAPAC 
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Art. 4º O NAPAC será constituído: 

 

I. Coordenador de área dos cursos de tecnologias e bacharéis; 

II. Coordenador de pesquisa e extensão 

III. Responsável pela acessibilidade arquitetônica; 

IV. Responsável pela acessibilidade pedagógica e atitudinal; 

V. Responsável pela acessibilidade nas comunicações;  

VI. Representante da biblioteca; 

VII.Representante do Centro de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE); 

VIII.Representante da Comissão de Processo Seletivo; 

IX.Representante discente; 

X.Representante do Núcleo de Atendimento Pedagógico; 

XI.Representante do Departamento de Recursos Humanos. 

 

§ 1º O NAPAC será presidido pelo Coordenador Geral. 

 

§ 2º O NAPAC terá, dentre seus membros, preferencialmente, pelo menos 1 

(uma) pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. 

 

Art. 5° Os membros do NAPAC serão escolhidos e nomeados pela Pró-Reitoria 

Acadêmica. 

 

§ 1º Perderá automaticamente o  mandato, o membro referido no inciso IX que 

solicitar transferência, trancamento ou deixar de realizar  a matrícula ou sofrer 

pena de exclusão do corpo discente.  

 

§ 2º A perda do vínculo com o CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL e/ou de 

qualquer dos cargos mencionados no artigo 4  implicará, automaticamente, a 

perda do respectivo mandato.  

 

Art. 6º A renovação da composição do NAPAC seguirá as seguintes diretrizes: 

 

I. Os mandatos dos membros do NAPAC serão de 2 (dois) anos. 

II.Os membros do NAPAC poderão ter seus mandatos prorrogados por sucessivos 

períodos, a critério da Pró-Reitoria Acadêmica. 

III.Os cargos serão exercidos sem remuneração. 
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CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUÇÕES DO NAPAC 

 

Art. 7º São atribuições do NAPAC: 

 

I. Propor ações afirmativas para superação de barreiras que inviabilizem a 

II. Acessibilidade  no âmbito do Centro Universitário; 

III. Desenvolver projetos e atividades com o objetivo de assegurar o direito à 

acessibilidade  no âmbito do Centro Universitário; 

IV. Promover e estimular ações que garantam o acesso e permanência de pessoas 

com deficiência no ensino superior; 

V. Oferecer assistência ao deficiente no ambiente acadêmico desde o momento da 

inscrição no processo seletivo; 

VI. Atender a comunidade acadêmica e visitantes no que tange a acessibilidade 

arquitetônica nos prédios do Centro Universitário; 

VII. Manter cadastro e acompanhamento dos deficientes matriculados, elaborando 

relatórios semestrais; 

VIII. Estimular a pesquisa e a extensão relacionadas à temática da acessibilidade, 

disseminando conceitos e práticas inclusivas; 

IX. Realizar atividades próprias e em parceria com órgãos públicos e privados que 

tratam do deficiente e da temática inclusiva, visando à conscientização da 

comunidade acadêmica e da comunidade em geral sobre a necessidade de 

inclusão; 

X. Estudar a legislação pertinente à acessibilidade, aplicável à instituição de ensino 

superior; 

XI. Registrar e divulgar as ações e políticas desenvolvidas pelo NAPAC; 

XII. Deliberar sobre a ampliação/restrição das formas de atendimento ao deficiente, 

encaminhando propostas à Reitoria; 

XIII. Implementar salas dotadas de equipamentos necessários para a oferta do 

atendimento educacional especializado – Decreto 7611/2011); 

XIV. Propiciar às pessoas com deficiência o acesso a tecnologias assistivas/ajudas 

técnicas e ao acervo correspondente a sua necessidade. 

 

 

Seção I 

Da Acessibilidade Arquitetônica 

 

 

Art. 8º Caberá ao NAPAC, no âmbito da acessibilidade arquitetônica, orientar e 

supervisionar o cumprimento dos procedimentos a seguir relacionados, em 
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conformidade com o Decreto nº 5.296/2004, a Lei nº 13.146/2015 e a ABNT 

9050/2015. 

 

I. Adaptar o ambiente acadêmico, oferecendo rota de interligação acessível, 

permitindo o livre acesso e circulação de pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida por todos os prédios da instituição; 

II. Oferecer rota acessível do estacionamento de veículos às entradas principais da 

instituição; 

III. Reservar vagas no estacionamento da instituição para veículos que conduzam 

ou sejam conduzidos por pessoas com deficiência, mantendo-as devidamente 

sinalizadas; 

IV. Adaptar o mobiliário urbano da edificação como bebedouros, guichês e bancos 

de alvenaria; 

V. Adaptar o mobiliário urbano de recepção e atendimento para que disponham de, 

pelo menos, uma parte da superfície acessível para atendimento às pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

VI. Adaptar, por pavimento, pelo menos um sanitário e seus equipamentos 

acessórios, de maneira que possam ser utilizados por pessoa com deficiência ou 

com mobilidade reduzida; 

VII. Proporcionar diferentes formas de sinalização (visual, tátil e sonora), podendo 

ser esta de caráter permanente ou temporário, direcional ou de alerta, facilitando 

a orientação da pessoa com deficiência; 

VIII. Sinalizar com informação visual e sonora as rotas de fuga, as saídas de 

emergência e as áreas de resgate para pessoas com deficiência; 

IX. Reservar e sinalizar assentos preferenciais e espaços acessíveis nos auditórios, 

praça de alimentação e Biblioteca e similares para pessoas em cadeira de rodas, 

obesas ou com mobilidade reduzida, e de lugares específicos para pessoas com 

deficiência auditiva e visual, inclusive acompanhante, de modo a facilitar-lhes as 

condições de acesso, circulação e comunicação; 

X. Oferecer rota acessível interligando os espaços ao palco e aos bastidores por 

pessoa em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida; 

XI. Instalar sinalização em Braille nas entradas das salas, elevadores, sanitários e 

corrimões; 

XII. Instalar rampas e corrimões e/ou elevadores para facilitar a locomoção do 

deficiente no ambiente acadêmico; 

XIII. Realizar a sinalização, por meio do símbolo internacional de acesso, nos 

espaços onde existam equipamentos, mobiliários e serviços para pessoas com 

deficiência; 

XIV. Obedecer e implementar normas técnicas de acessibilidade aplicáveis à 

instituição de ensino superior. 
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Seção II 

Da Acessibilidade Atitudinal 

 

Art. 9º Caberá ao NAPAC, no âmbito da acessibilidade atitudinal: 

 

I. Realizar atendimento prioritário do deficiente e de pessoas com mobilidade 

reduzida, em conformidade com o art. 6º, do Decreto nº 5.296/2004; 

II. Acompanhar docentes e funcionários com deficiência, minimizando suas 

necessidades e proporcionando melhores condições de trabalho; 

III. Estimular a inserção de alunos e egressos com deficiência no mercado de 

trabalho, mediante parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola do 

Paraná – CIEE e demais órgãos afins; 

IV. Capacitar docentes e o corpo técnico-administrativo para melhor comunicação 

com o deficiente e com a pessoa com transtorno do espectro autista, mediante 

os recursos humanos e tecnológicos disponibilizados para essa finalidade; 

V. Orientar funcionários para práticas inclusivas e atendimento dos deficientes, de 

acordo com suas particularidades; 

VI. Acompanhar o tratamento a ser dispensado aos professores, alunos e 

colaboradores com deficiência, com o objetivo de coibir e reprimir qualquer tipo 

de discriminação, recomendando a aplicação de sanções pelo descumprimento 

dessas normas. 

 

Seção III 

Da Acessibilidade Pedagógica 

 

Art. 10º Caberá ao NAPAC, no âmbito da acessibilidade pedagógica: 

 

a) Acompanhar os alunos com deficiência, oferecendo, quando necessário, 

atendimento educacional especializado, visando à eliminação de barreiras e a 

plena participação do aluno no ambiente acadêmico; 

b) Realizar diagnóstico de necessidades pedagógicas; 

c) Analisar a necessidade de adaptação de provas do Processo Seletivo, bem 

como de material didático do curso e tomar as providências cabíveis junto à 

Comissão de Processos Seletivos e Coordenadorias de Curso; 

d) Orientar docentes e coordenadores de curso na adoção da flexibilização na 

realização e correção de provas; 

e) Disponibilizar atendimento psicopedagógico e/ou recursos e tecnologias 

assistivas, se solicitado, que auxiliem o deficiente no processo de aprendizagem; 

f) Implementar sala com recursos multifuncionais e equipe multidisciplinar, se 

solicitado; 
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g) Adotar plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em Braille e de fitas 

sonoras para uso didático, quando solicitado; 

h) Proporcionar aos docentes e ao pessoal técnico-administrativo acesso à 

literatura e informações sobre a especificidade linguística do aluno com 

deficiência auditiva; 

i) Proporcionar intérprete e tradutor de Libras ao deficiente auditivo, quando 

solicitado; 

j) Acompanhar alunos com altas habilidades/superdotação, oferecendo condições 

para melhor desenvolvimento acadêmico, como por exemplo, programas de 

enriquecimento curricular, bolsas de pesquisa, compactação curricular; 

k) Propor cursos de nivelamento, se necessário. 

 

Seção IV 

Da Acessibilidade nas Comunicações e Digital 

 

Art. 11º Caberá ao NAPAC, no âmbito da acessibilidade nas comunicações: 

 

l) Possibilitar o acesso a todos os meios de comunicação disponíveis na 

instituição, sendo livre a manifestação do pensamento, desde que respeitada à 

política interna de comunicação; 

m) Disponibilizar ajudas técnicas/tecnologias assistivas (tradutor e intérprete de 

Libras, pranchas de comunicação, textos em Braille, textos impressos e 

ampliados, computadores, softwares, monitores e teclados adaptados à 

necessidade do deficiente) que facilitem a comunicação, quando necessário e 

solicitado. 

 

CAPÍTULO IV 

DO ATENDIMENTO PELO NAPAC 

 

Art. 12º O NAPAC manterá um espaço no site do Centro Universitário, por 

meio do qual serão disponibilizadas as informações sobre o Núcleo, bem como os 

meios de acesso aos serviços oferecidos. 

 

I. 1º O atendimento do NAPAC será realizado preliminarmente por 

requerimento preenchido eletronicamente no espaço do Núcleo no site do 

Centro Universitário, dentre outros meios. 

 

II. 2º Constatada a necessidade, o NAPAC manterá contato  com o requerente. 
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III. 3º Tratando-se de candidato ao processo seletivo ou aluno matriculado o 

NAPAC realizará uma entrevista com o solicitante para definir suas 

necessidades e deliberar sobre as ações necessárias. 

 

IV. 4º O NAPAC não realizará diagnósticos ou tratamentos; sua atuação será 

norteada por laudos médicos. 

 

CAPÍTULO V 

DAS REUNIÕES 

 

Art. 14º O NAPAC reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma) vez por semestre e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo coordenador geral ou pela Pró-

Reitoria Acadêmica. 

 

Parágrafo único. Das reuniões será lavrada ata, lida e assinada na mesma 

reunião ou na seguinte. 

 

Art. 15º As decisões do NAPAC serão tomadas por maioria simples de votos, 

sendo as deliberações encaminhadas à Pró-Reitoria Acadêmica. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 16º Os casos omissos serão resolvidos pelo NAPAC e suas deliberações 

encaminhadas à Pró-Reitoria Acadêmica, que poderá vetá-las em parte ou no todo. 

 

Art. 17º O presente Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação 

pelo Conselho Superior - CONSU do Centro Universitário UNIVEL 

 
 
Cascavel, 03 de março de 2017. 
 

 

Viviane da Silva 

Diretora Geral. 


