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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Este projeto apresenta as bases político-filosófico; socioeconômicas, 

normativas e pedagógicas do CST em Gestão de Recursos Humanos na Modalidade a 

Distância na FCSAC. 

 

DENOMINAÇÃO CST em Gestão de Recursos Humanos na 

Modalidade a Distância 

Total anual de vagas 120 

Regime de matrícula Anual 

Carga horária total do curso 1680 

Integralização de carga horária do curso Mínimo: 2 anos e máximo: 3 anos 

Turno de funcionamento Não se aplica 

Condições de ingresso Vestibular Tradicional, Processo Seletivo 

Agendado, ENEM e Portador de Diploma. 

 

1.1 Legislação Nacional sobre EAD 

 

No Brasil, as bases legais para a modalidade de educação a distância foram 

estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei n.º 9.394, de 

20/12/1996, que foi regulamentada pelo Decreto n.º 5.622, de 19/12/2005, DOU de 

20/12/2005, com normatização definida pela Portaria Ministerial n.º 4.361, de 

29/12/2004, DOU de 30/12/2004. 

 

 1.2 Histórico Da Mantenedora e da Instituição Mantida 
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Da Mantenedora: União Educacional de Cascavel – UNIVEL, sociedade civil de 

direito privado, de fins educacionais, 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, CNPJ 80.882.772/0001 - 33, localizada na Avenida Tito 

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

Paraná. 

Da Mantida: Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel -FCSAC, 

localizada no mesmo endereço da mantenedora, credenciada pelo Decreto Ministerial 

de 10/02/1995, publicado no DOU de 13/02/95, recredenciada em 05/08/2012 com 

conceito 4 e aguarda publicação da portaria. Credenciada em Educação a Distância – 

EAD, bem como, o Polo na Sede pela Portaria nº 325, de 16/04/2013, DOU de 

17/04/2013.  
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Foi instituída a faculdade, sem fins lucrativos, com a autorização para o curso 

Superior de Tecnologia em Processamento de Dados, modificado para curso Superior 

de Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas, pela portaria nº. 3406, de 

30/09/2005. As atividades acadêmicas tiveram início no dia 26/02/1996, cujo Regimento 

da referida foi aprovado pela Portaria nº. 1740, de 08/08/2001. Trata-se de uma 

Instituição de Ensino Superior, dotada de moderníssimas 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 CPA - Comissão 

Própria de Avaliação está em pleno funcionamento, com reuniões mensais e avaliações 

institucionais semestrais, com divulgação para a comunidade acadêmica. A FCSAC 

apresenta um perfil de cursos voltados para bacharelado, tecnólogos, licenciatura e 

pós-graduação Lato Sensu.  

 

Missão 

A FCSAC tem a seguinte missão: “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”. 

 

VISÃO: 

A FCSAC busca “ser reconhecida como uma Instituição universitária de 

referência local e regional”. Para tanto, zela por: 

Qualidade e compromisso do corpo docente; 
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Aquisição de competências institucionais para o desenvolvimento do ensino e 

da extensão de qualidade; 

Consolidação da extensão universitária; 

Qualidade da oferta do ensino presencial e implantação gradativa do ensino à 

distância; 

Bem-estar e satisfação da comunidade acadêmica; 

Qualidade da gestão acadêmica e administrativa; 

Compromisso social de inclusão; 

Processos de cooperação e parceria com o mundo do trabalho; 

Compromisso e relacionamento permanente com os egressos, incentivando a 

educação continuada. 

 

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

Paraná. Sua economia destaca-se pelo agronegócio, indústria, comércio e prestação de 

serviços. O Oeste do Paraná, por sua vez, é composto por 51 municípios, com uma 

população estimada em 1,8 milhões de habitantes, com um PIB de 19,6 bilhões e 

27.703 empresas constituídas, sendo que somente Cascavel responde por um PIB de 

3,8 bilhões e 7.229 empresas de grande, médio e pequeno porte. 

Preocupada com o processo de educação continuada para egressos, a FCSAC 

oferece cursos de Pós-Graduação Lato Sensu de iniciativa própria e convênios com a 

Fundação Getulio Vargas – FGV/RJ, Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas 

Socioeconômicos – INBRAPE, Escola da Magistratura e Universidade Pontifícia 

Católica do Paraná - PUC/PR, com o Mestrado Interinstitucional - MINTER, para 

qualificação do corpo docente.  O IGC – Contínuo: 283, IGC Índice Geral de Cursos: 3 e 

CI Conceito Institucional 4. 

Atualmente estão em pleno funcionamento os cursos de: 

 

BACHARELADO/PRESENCIAL 
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Curso Portaria Nº de Vagas 

Administração Renovação de reconhecimento pela Portaria nº. 

703, de 18/12/2013, DOU de 19/12/2013. 

200 

Ciências Contábeis Renovação de reconhecimento pela Portaria nº. 

703, de 18/12/2013, DOU de 19/12/2013.  

230  

Comunicação Social – 

com habilitação em 

Jornalismo 

Reconhecido pela Portaria nº. 522, de 

15/10/2013, DOU de 17/10/2013. 

100  

Direito Renovação de reconhecimento pela Portaria nº. 

154, de 04/04/2013, DOU de 05/04/2013. 

275  

 

LICENCIATURA/PRESENCIAL 

Curso Portaria Nº de Vagas 

Artes Reconhecido pela Portaria n.º 648 de 

10/12/2013, DOU 11/12/2013. 

120 

Pedagogia Autorizado pela Portaria nº 245 de 05/07/2011, 

DOU de 06/07/2011. 

120  

 

TECNOLOGIA/PRESENCIAL 

Curso Portaria Nº de Vagas 

Análise e 

Desenvolvimento de 

Renovação de reconhecimento pela Portaria nº 

286 de 21/12/2012, DOU de 27/12/2012. 

150 



 

 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3636 - Fax: (45) 3036-3638 

http://www.FCSAC.br  

 

 

11 

 

Sistemas 

Gastronomia Reconhecido pela Portaria n.º 408 de 

30/08/2013, DOU 02/09/2013 

120 

Gestão Ambiental Reconhecido pela Portaria nº. 39, de 

19/04/2012, DOU de 20/04/2012. 

100 

Gestão Comercial Renovação de reconhecimento pela Portaria nº. 

703 de 18/12/2013, DOU 19/12/2013 

150 

Gestão de Recursos 

Humanos 

Renovação de reconhecimento pela Portaria nº 

703 de 18/12/2013, DOU 19/12/2013. 

150 

Gestão Financeira Renovação de reconhecimento pela Portaria nº. 

703 de 18/12/2013, DOU 19/12/2013. 

150 

Logística Renovação de reconhecimento pela Portaria nº. 

703 de 18/12/2013, DOU 19/12/2013. 

100 

Processos Gerenciais Renovação de reconhecimento pela Portaria 

nº703 de 18/12/2013, DOU 19/12/2013. 

100 

 

TECNOLOGIA/EAD 

Curso Portaria Nº de Vagas 

Segurança no Trabalho Autorizado pela Portaria nº. 170 de 17/04/2013, 

DOU de 18/04/2013. 

500 

 

 

 



 

 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3636 - Fax: (45) 3036-3638 

http://www.FCSAC.br  

 

 

12 

 

2. INSERÇÃO REGIONAL DO MUNICIPIO DE CASCAVEL 
Foto da Cidade de Cascavel/PR 

 

 

A inserção da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel FCSAC 

está centrada a partir do Município de Cascavel, integrante da Região Oeste do Estado 

do Paraná. 

O mapa a seguir apresenta o perfil da região oeste, onde a FSCA tem como 

aspiração proporcionar condições concretas para a melhoria da qualidade de vida da 

comunidade do Oeste do Paraná, direcionando suas políticas e planos de ação rumo à 

contextualidade da FCSAC, da função política e social que lhe cabe.  
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    TERRITÓRIO 

 

INFORMAÇÃO    

Altitude 781 metros 

Desmembrado Foz do Iguaçu 

Instalação 14/12/1952 

Área Territorial 

(ITCG) 
2.091,401 km2 

Distância à Capital 

(SETR) 
491,00 km 

 

 

    ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Número de Eleitores TSE 2012 204.185 Pessoas 

Prefeito(a) TER 2013 EDGAR BUENO 
 

 

    ÁREA SOCIAL 

INFORMAÇÃO FONTE DATA ESTATÍSTICA 

População Censitária - Total IBGE 2010 286.205 Habitantes 

População - Contagem (1) IBGE 2007 285.784 Habitantes 

População - Estimada IBGE 2013 305.615 Habitantes 

Número de Domicílios - Total IBGE 2010 100.931   

Matrículas na Creche SEED 2012 5.151 Alunos 

Matrículas na Pré-escola SEED 2012 4.977 Alunos 

Matrículas no Ensino 

Fundamental 
SEED 2012 41.559 Alunos 

Matrículas no Ensino Médio SEED 2013 17.362 Alunos 

 



 

 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3636 - Fax: (45) 3036-3638 

http://www.FCSAC.br  

 

 

14 

 

Matrículas na Educação 

Profissional 
SEED 2012 2.392 Alunos 

Matrículas no Ensino 

Superior 
MEC/INEP 2012 18.580 Alunos 

 

    ECONOMIA 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA   ESTATÍSTICA  

População Economicamente 

Ativa (PEA) 
IBGE 2010 161.365 Pessoas 

População Ocupada (PO) IBGE 2010 153.513 Pessoas 

Número de 

Estabelecimentos - RAIS 
MTE 2012 9.758   

Número de Empregos - 

RAIS 
MTE 2012 94.767   

Produção de Soja IBGE 2012 225.160 Toneladas 

Produção de Milho IBGE 2012 181.555 Toneladas 

Produção de Feijão IBGE 2012 8.500 Toneladas 

Bovinos IBGE 2012 90.627 Cabeças 

Equinos IBGE 2012 1.615 Cabeças 

Galináceos IBGE 2012 4.257.793 Cabeças 

Ovinos IBGE 2012 14.604 Cabeças 

Suínos IBGE 2012 98.764 Cabeças 

Valor Adicionado Bruto 

(VAB) a Preços Básicos - 

Total 

IBGE/Ipardes 2011 5.403.146 
R$ 

1.000,00 

VAB a Preços Básicos - IBGE/Ipardes 2011 237.035 R$ 
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Agropecuária 1.000,00 

VAB a Preços Básicos - 

Indústria 
IBGE/Ipardes 2011 1.019.960 

R$ 

1.000,00 

VAB a Preços Básicos - 

Serviços 
IBGE/Ipardes 2011 4.146.152 

R$ 

1.000,00 

Valor Adicionado Fiscal 

(VAF) - Total 
SEFA 2011 3.903.285.749 

R$ 1,00 

(P) 

VAF - Produção Primária SEFA 2011 616.016.729 
R$ 1,00 

(P) 

VAF - Indústria - Total SEFA 2011 994.966.931 
R$ 1,00 

(P) 

VAF - Comércio/Serviços - 

Total 
SEFA 2011 2.289.727.822 

R$ 1,00 

(P) 

VAF - Recursos/Autos SEFA 2011 2.574.267 
R$ 1,00 

(P) 

Receitas Municipais Prefeitura 2012 481.967.249,27 R$ 1,00 

Despesas Municipais Prefeitura 2012 444.279.103,46 R$ 1,00 

ICMS por Município de 

Origem do Contribuinte 
SEFA 2012 174.057.325,84 R$ 1,00 

Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) 
MF/STN 2012 45.217.172,62 R$ 1,00 

 

    INFRA-ESTRUTURA 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Abastecimento de Água Sanepar 2012 101.968 
unid. atend. 

(2) 
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Atendimento de Esgoto Sanepar 2012 75.811 
unid. atend. 

(2) 

Consumo de Energia Elétrica - 

Total 
COPEL 2012 698.738 Mwh 

Consumidores de Energia 

Elétrica - Total 
COPEL 2012 119.374   

 

    INDICADORES 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Densidade Demográfica Ipardes 2013 146,13 hab/km2 

Grau de Urbanização IBGE 2010 94,36 % 

Taxa de Crescimento 

Geométrico 
IBGE 2010 1,55 % 

Índice de Desenvolvimento 

Humano - IDH-M 
PNUD/IPEA/FJP 2010 0,782   

Índice Ipardes de 

Desempenho Municipal - 

IPDM 

Ipardes 2010 0,7998   

PIB Per Capita IBGE/Ipardes 2011 21.016 R$ 1,00 

Índice de Gini da Renda 

Domiciliar Per Capita 
IBGE 2010 0,5206   

Índice de Idosos IBGE/Ipardes 2010 25,66 % 

Razão de Dependência IBGE/Ipardes 2010 39,98 % 

Razão de Sexo IBGE/Ipardes 2010 95,45 % 

Taxa de Mortalidade 

Infantil (coeficiente) 

Datasus/SESA-

PR 
2011 10,75 

mil n.v. 

(P) 
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Taxa de Mortalidade 

Materna (Coeficiente) 

Datasus/SESA-

PR 
2011 22,87 

100 mil 

n.v. (P) 

Taxa de Analfabetismo de 

15 anos ou mais 
IBGE 2010 4,46 % 

Valor Bruto Nominal da 

Produção Agropecuária 
DERAL 2012 883.639.565,60 R$ 1,00 

 

 

Perfil da Região Geográfica do Oeste Paranaense 

 

 

 

ÁREA TERRITORIAL (ITCG) 22.864,702 

km² 
 

 
    ÁREA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Número de Eleitores TSE 2012 921.485 Pessoas 
 

    ÁREA SOCIAL 

INFORMAÇÃO FONTE DATA ESTATÍSTICA 

População Censitária - 

Total 
IBGE 2010 1.219.558 Habitantes 

População - Contagem (1) IBGE 2007 1.245.391 Habitantes 

População - Estimada IBGE 2013 1.278.531 Habitantes 

Número de Domicílios – IBGE 2010 430.295   
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Total 

Matrículas na Creche SEED 2012 21.450 Alunos 

Matrículas na Pré-escola SEED 2012 24.922 Alunos 

Matrículas no Ensino 

Fundamental 
SEED 2012 178.563 Alunos 

Matrículas no Ensino Médio SEED 2012 59.503 Alunos 

Matrículas na Educação 

Profissional 
SEED 2012 5.801 Alunos 

Matrículas no Ensino 

Superior 
MEC/INEP 2012 46.491 Alunos 

 

    ECONOMIA 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA   ESTATÍSTICA  

População 

Economicamente Ativa 

(PEA) 

IBGE 2010 675.789 Pessoas 

População Ocupada 

(PO) 
IBGE 2010 642.391 Pessoas 

Número de 

Estabelecimentos - 

RAIS 

MTE 2012 36.831   

Número de Empregos – 

RAIS 
MTE 2012 313.881   

Produção de Milho IBGE 2012 4.099.341 Toneladas 

Produção de Soja IBGE 2012 1.774.532 Toneladas 

Produção de Mandioca IBGE 2012 829.144 Toneladas 
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Bovinos IBGE 2012 1.168.774 Cabeças 

Equinos IBGE 2012 33.762 Cabeças 

Galináceos IBGE 2012 74.758.577 Cabeças 

Ovinos IBGE 2012 103.287 Cabeças 

Suínos IBGE 2012 2.602.299 Cabeças 

Valor Adicionado 

Bruto(VAB) a Preços 

Básicos - Total 

IBGE/Ipardes 2011 25.546.512 
R$ 

1.000,00 

VAB a Preços Básicos - 

Agropecuária 
IBGE/Ipardes 2011 2.946.212 

R$ 

1.000,00 

VAB a Preços Básicos - 

Indústria 
IBGE/Ipardes 2011 8.710.602 

R$ 

1.000,00 

VAB a Preços Básicos - 

Serviços 
IBGE/Ipardes 2011 13.889.695 

R$ 

1.000,00 

Valor Adicionado Fiscal 

(VAF) - Total 
SEFA 2011 22.106.000.998 

R$ 1,00 

(P) 

VAF - Produção 

Primária 
SEFA 2011 7.773.109.948 

R$ 1,00 

(P) 

VAF - Indústria - Total SEFA 2011 7.730.363.300 
R$ 1,00 

(P) 

VAF - 

Comércio/Serviços - 

Total 

SEFA 2011 6.588.110.952 
R$ 1,00 

(P) 

VAF - Recursos/Autos SEFA 2011 14.416.798 
R$ 1,00 

(P) 

Receitas Municipais Prefeitura 2012 2.571.699.081,45 R$ 1,00 
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Despesas Municipais Prefeitura 2012 2.508.309.730,11 R$ 1,00 

ICMS por Município de 

Origem do Contribuinte 
SEFA 2012 367.793.209,17 R$ 1,00 

Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM) 
MF/STN 2012 451.938.828,98 R$ 1,00 

 

    INFRA-ESTRUTURA 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Abastecimento de Água Sanepar 2012 401.935 
unid. atend. 

(2) 

Atendimento de Esgoto Sanepar 2012 215.995 
unid. atend. 

(2) 

Consumo de Energia Elétrica - 

Total 
COPEL 2012 3.343.591 Mwh 

Consumidores de Energia 

Elétrica - Total 
COPEL 2012 489.979   

 

    INDICADORES 

INFORMAÇÃO  FONTE  DATA     ESTATÍSTICA  

Densidade 

Demográfica 
Ipardes 2013 55,92 hab/km2 

Grau de 

Urbanização 
IBGE 2010 85,61 % 

Taxa de 

Crescimento 

Geométrico 

IBGE 2010 0,69 % 

Índice de PNUD/IPEA/FJP 2000 ...   
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Desenvolvimento 

Humano - IDH-M 

Índice Ipardes de 

Desempenho 

Municipal - IPDM 

Ipardes 2010 ...   

PIB Per Capita IBGE/Ipardes 2011 22.791 R$ 1,00 

Índice de Gini da 

Renda 

Domiciliar Per 

Capita 

IBGE 2000 ...   

Índice de Idosos IBGE/Ipardes 2010 31,03 % 

Razão de 

Dependência 
IBGE/Ipardes 2010 43,16 % 

Razão de Sexo IBGE/Ipardes 2010 96,49 % 

Taxa de Mortalidade 

Infantil (coeficiente) 

Datasus/SESA-

PR 
2011 11,31 

mil n.v. 

(P) 

Taxa de Mortalidade 

Materna 

(Coeficiente) 

Datasus/SESA-

PR 
2011 61,56 

100 mil 

n.v. (P) 

Taxa de 

Analfabetismo de 15 

anos ou mais 

IBGE 2010 ... % 

Valor Bruto Nominal 

da Produção 

Agropecuária 

DERAL 2012 10.505.618.124,48 R$ 1,00 

  

 

3. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 
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 A FCSAC entende, na sua organização didático-pedagógica, que o aluno é o 

protagonista do processo de ensino-aprendizagem e, de acordo com as suas políticas 

de ensino, definidas no PDI e PPI, busca, na sua organização, propiciar estratégicas de 

aprendizagem, trazendo conhecimentos significativos para os futuros profissionais. 

Dessa forma, orienta a elaboração de seus projetos pedagógicos com uma 

organização curricular, em que o conjunto de atividades de ensino-aprendizagem 

programadas de forma bimestral, contribui para a construção do conhecimento em 

bases sólidas, flexíveis, capazes de orientar para a tomada de decisão e para a ação 

efetiva, propiciando ao futuro profissional a possibilidade de resolver problemas com 

fundamentação e princípios éticos.  

Nesse sentido, impõe-se a participação dos docentes num papel mais ativo 

como facilitadores e orientadores da aprendizagem.  

 

3.1 Contexto Educacional 

 

O CST em Gestão de Recursos Humanos da Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas de Cascavel na modalidade presencial foi autorizado pela Portaria nº 323 de 

27/04/2007, Reconhecido pela Portaria nº 195 de 10/05/2013 e Renovado pela Portaria 

nº 703 de 18/12/2013 tem recebido alunos locais e regionais em busca dessa formação. 

Nesse sentido, o CST em Gestão de Recursos Humanos na Modalidade a Distância 

tem por objetivo atender esta rica região do oeste do Paraná e ao mesmo tempo tão 

carente de profissionais nesta área de Recursos Humanos, que buscam uma 

oportunidade de ingressarem numa faculdade para fazer um curso superior, a 

modalidade EAD tem o objetivo atender aos próprios anseios e as necessidades do 

mercado de trabalho cada vez mais exigente. Diante disso Retrata-se a seguir, uma 

panorâmica visualização da quantidade de alunos matriculados nos estabelecimentos 

estaduais dos Núcleos Regionais de Educação - NRE sediado nas cidades polos da 
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Região Oeste do Estado do Paraná listada a seguir: Cascavel cidade sede onde está 

localizada a Faculdade, Foz do Iguaçu, Toledo e Assis Chateaubriand e área social: 

 

Cascavel 

ENSINO Número de Alunos Matriculados 

Ensino Fundamental Regular 38.806 alunos 

Ensino Fundamental EJA  5.155 alunos 

Ensino Médio Regular  18.067 alunos 

Ensino Médio Profissionalizante  4.369 alunos 

Ensino Médio EJA  2.703 alunos 

TOTAL DE ALUNOS 71.100 alunos 

 

Foz do Iguaçu 

ENSINO Número de Alunos Matriculados 

Ensino Fundamental Regular  39.000 alunos 

Ensino Fundamental EJA  1.955 alunos 

Ensino Médio Regular  25.047 alunos 

Ensino Médio Profissionalizante –  5.340 alunos 

Ensino Médio EJA –  1.780 alunos 

TOTAL DE ALUNOS  73.122 alunos 

 

Toledo 

ENSINO Número de Alunos Matriculados 

Ensino Fundamental Regular  23.525 alunos 

Ensino Fundamental EJA  1.200 alunos 

Ensino Médio Regular  19.842 alunos 

Ensino Médio Profissionalizante  1.300 alunos 

Ensino Médio EJA  846 alunos 
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TOTAL DE ALUNOS  46.713 alunos 

 

Assis Chateaubriand 

ENSINO Número de Alunos Matriculados 

Ensino Fundamental Regular  18.000 alunos 

Ensino Fundamental EJA  940 alunos 

Ensino Médio Regular  14.436 alunos 

Ensino Médio Profissionalizante  1.100 alunos 

Ensino Médio EJA  786 alunos 

TOTAL DE ALUNOS   35.262 alunos 

 

Contexto Socioeconômico  

 

O extremo Oeste paranaense é a segunda região em formação de valor 

adicionado do Estado. Apresentou na última década uma transformação no seu perfil 

econômico, passando da diminuição do setor de manufatura para um aumento 

considerável do setor de serviços (principalmente o de alimentação), contribuindo, 

então, com 87% na formação da renda gerada pela região. A contribuição do setor de 

agronegócio, para o desenvolvimento das indústrias de óleos vegetais, rações, 

laticínios, embutidos de carne, frigoríficos 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. Nos 

últimos dois anos, grandes empresas do ramo de alimentação (principalmente 

restaurantes), foram instaladas em Cascavel. Representando 47,15% do total de 

estabelecimentos comerciais de Cascavel, a falta de mão de obra no setor é tão grande 

que algumas destas empresas tiveram que buscar profissionais em São Paulo para 

capacitação e aperfeiçoamento, isso tem acontecido também com outros setores 
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importantes. Fatos como estes são de conhecimento da sociedade em geral, uma vez 

que foram amplamente divulgados pela imprensa. 

Cascavel é uma cidade com vocação para desempenhar o papel polarizador de 

centro dinâmico dessa extensa região de municípios em desenvolvimento. Sendo 

assim, tem cumprido, com fidelidade, essa destinação histórica, constituindo-se no 

principal núcleo populacional da Região e tem em seus limites, está localizada a sede 

da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná – AMOP. 

Devido ao seu destaque no cenário regional, Cascavel alcançou distinção no 

grupo, não havendo nenhum outro município com perfil semelhante. Tal fato, a fez 

merecer o carinhoso tratamento de “capital do oeste paranaense”. 

A cidade, que completou 62 anos em 14/11/2013, já alcançou, nesse pouco 

tempo de emancipação política, invejável nível de desenvolvimento, o que a tornou líder 

na área da prestação de serviços. Assim, diversas indústrias a buscam para fixar 

domicílio. Além disso, possui importância nacional e internacional no campo do 

agronegócio. 

As transformações sociais contemporâneas, a velocidade de geração de novos 

conhecimentos tecnológicos e científicos e sua rápida difusão no setor produtivo, 

promovem um desafio muito grande para os países em desenvolvimento econômico. 

Todas essas transformações têm afetado o homem e seu ambiente, em 

destaque para o ambiente laborativo. Especialmente as organizações de produção 

estão sofrendo os impactos do emprego de novas tecnologias, pois estas alteram 

hábitos, valores e tradições que pareciam ser perenes e imutáveis. 

Essas transformações, por serem fruto de conhecimentos científicos, não são 

de fácil compreensão pelo setor produtivo e avançam na contramão da cópia pura e 

simples, exigindo soluções próprias para cada situação. 

A gestão empresarial teve na última década um impulso muito grande, com 

vistas à produtividade. Porém, um ganho de produtividade sem contribuir para o bem 

estar de todos, não se justifica. 
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O setor produtivo ganhará mais com a descoberta e a aplicação de soluções 

que sejam emergentes do seu quadro profissional, pois terá tecnologia própria para 

difusão e comercialização, além dos ganhos de produtividade. 

É crescente a necessidade de agregar conhecimentos complementares além da 

bagagem específica. E isso se relaciona com a postura profissional, exigindo que o 

conhecimento agregado individual seja fundamental para o desenvolvimento 

profissional. As competências de natureza humana, gerencial e técnicas se constituem 

no diferencial competitivo de cada profissional no mercado de trabalho de hoje. 

 

 

 

População das Cidades do Oeste do Paraná 

Cidade Habitantes 

Anahy 3.874 

Assis Chateaubriand 38.028 
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Boa Vista da Aparecida 9.911 

Braganey 6.735 

Cafelândia 16.662 

Campo Bonito 5.407 

Capitão Leônidas Marques 18.436 

Cascavel                                    305.372 

Catanduvas 11.208 

Céu Azul 13.121 

Corbélia 18.302 

Diamante do Oeste 6.027 

Diamante do Sul 4.510 

Entre Rios do Oeste 4.926 

Formosa do Oeste 10.755 

Foz do Iguaçu 265.718 

Guairá 34.861 

Guaraniaçu 16.583 

Ibema 7.066 

Iguatu 3.234 

Iracema do Oeste 3.951 

Itaipulândia 11.026 

Jesuítas 12.832 

Lindoeste 6.363 

Marechal Cândido Rondon 52.819 

Maripá 6.889 

Matelândia 19.340 

Medianeira 45.830 

Mercedes 6.046 

Missal 12.474 
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Nova Aurora 13.871 

Nova Santa  Rosa      8.626 

Ouro Verde do Oeste 6.692 

Palotina 31.683 

Pato Bragado 5.822 

Quatro Pontes 4.803 

Ramilândia 5.134 

Santa Helena 27.425 

Santa Lúcia 4.926 

Santa Tereza do Oeste 12.332 

Santa Terezinha de Itaipu 25.841 

São José das Palmeiras 4.102 

São Miguel do Iguaçu 29.769 

São Pedro do Iguaçu 7.492 

Serranópolis do Iguaçu 5.568 

Terra Roxa 19.759 

Toledo 142.502 

Três Barras do Paraná 13.824 

Tupãssi 10.018 

Ubiratã 28.558 

Vera Cruz do Oeste 9.973 

Total 1.397.026 

 

 

4. PARTICIPAÇÃO DO CORPO DOCENTE NAS ATIVIDADES DE DIREÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO MANTIDA 
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O Conselho de Administração Superior (CAS), órgão consultivo, deliberativo, de 

coordenação didático-pedagógica dos cursos e de assessoria à Diretoria, compete 

atuar em atividades didáticas, pedagógicas, culturais, de extensão e curriculares dos 

cursos de graduação. 

O Conselho de Administração Superior (CAS), presidido pelo Diretor Geral da 

Faculdade compõe-se:  

Pelo Diretor Geral, presidente; 

Pelo Diretor Administrativo, vice-presidente; 

Pelo Diretor de Desenvolvimento; 

Por 08 (oito) representantes docentes, com no mínimo 02 (dois) anos de 

trabalho na Instituição, indicado pelos coordenadores de curso dentre seus pares; 

Pelo representante discente; 

Pelo Secretário Geral, como secretário de órgão.  

Compete ao Conselho de Administração Superior: 

Zelar pelos objetivos institucionais da Faculdade; 

Elaborar e aprovar, nos termos de legislação, as normas acadêmicas que 

regerão as atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

Regulamentar, através de Resoluções, os atos normativos internos e os 

decorrentes das competências regimentais; 

Propor à Entidade Mantenedora o planejamento global da Faculdade e o 

anteprojeto de orçamento para o ano seguinte; 

Exercer o poder disciplinar e aprovar, em grau de recurso, os processos que lhe 

forem encaminhados pela presidência; 

Aprovar a criação, modificação e extinção dos cursos de graduação, seus 

currículos plenos e suas vagas e programas de pós-graduação, por proposta da 

Diretoria Geral, decidindo as questões sobre a sua aplicabilidade e de acordo com a 

aprovação dos órgãos competentes do Ministério da Educação; 

Aprovar o Calendário Geral das atividades acadêmicas; 
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Aprovar as normas complementares à legislação sobre currículos, planos de 

cursos, programas e planos de ensino de disciplinas, matrículas, transferências, 

processo de ensino e aprendizagem, avaliação de desempenho escolar, 

aproveitamento de estudos, programas de pesquisa e extensão, regime de 

dependências e planos de estudos para alunos reprovados ou em processo de 

adaptação curricular, processo seletivo congênere, e de outros assuntos que se 

incluam no âmbito das suas demais competências; 

Aprovar os regulamentos dos órgãos internos e as alterações deste Regimento, 

ouvida a Entidade Mantenedora, no que couber; 

Apurar responsabilidade dos Diretores, Coordenadores e outros, quando por 

omissão ou tolerância, permitirem ou favorecerem o não cumprimento da legislação, 

deste Regimento, de regulamentos ou de outras normas internas complementares; 

Deliberar sobre providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de 

indisciplina coletiva; 

Intervir, esgotadas as vias ordinárias, nos demais órgãos internos da 

Faculdade, avocando a si as atribuições a eles conferidas; 

Decretar o recesso parcial ou total das atividades escolares de cada curso, ou 

de todos; 

Interpretar o presente Regimento e resolver os casos omissos ou de extrema 

urgência, ouvindo o órgão interessado; 

Delegar competências aos demais órgãos internos da Faculdade para 

elaboração de normas, resolução ou regulamento necessário ao bom funcionamento da 

instituição; 

Exercer as demais atribuições que lhe estejam afetas pela sua natureza ou por 

delegação da Entidade Mantenedora. 

 

1º A convocação do colegiado será feita por escrito, pelo seu Presidente, com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo em caso de força maior ou de 
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calendário de reuniões previamente aprovado e para seu funcionamento é necessária à 

presença da maioria de seus membros. 

2º A votação será secreta, quando se tratar de casos pessoais, ou quando o 

Conselho assim determinar, a requerimento de algum membro.  

3º As decisões do colegiado serão tomadas por maioria simples dos presentes, 

exceto quando se tratar de alteração deste Regimento cuja maioria terá que ser de dois 

terços dos membros do colegiado, cabendo ao Presidente, além do voto de membro, o 

voto de desempate. 

4º As deliberações de caráter normativo assumirão a forma de Resolução. 

5º Ausente a 03 (três) reuniões consecutivas, sem causa justificativa a critério 

do Presidente do Conselho, o Conselheiro poderá ser afastado das suas funções e do 

seu respectivo cargo. 

6º A ordem dos trabalhos das sessões será a seguinte: 

Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior; 

Expediente da presidência; 

Ordem do dia. 

7º Poderão ser deliberados e aprovados assuntos em regime de urgência, a 

critério da Presidência, desde que sejam incluídos na ordem do dia. 

 

4.1 Políticas institucionais no âmbito do curso 

 

Verifica-se que há plena consonância entre o preconizado tanto no PDI quanto 

no PPI da IES, no que tange às políticas institucionais e as práticas do curso. O ensino 

e extensão são ações praticadas nas atividades regulares do curso. A ética como 

postura e o compromisso social como atitude, são estimulados pelos docentes dentro 

do cotidiano do processo de ensino aprendizagem. Em decorrência de tal proposta, o 

professor constitui-se hoje não mais como fonte unívoca de conhecimento para seu 
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aluno, uma vez que este com o auxílio da internet busca com presteza uma diversidade 

de informações. 

 

5. CONCEPÇÃO DO CURSO  

 

O CST em Gestão de Recursos Humanos na Modalidade a Distância é 

norteado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e o Catálogo Nacional de Cursos 

Superiores de Tecnologia, tem por objetivo a formação de um profissional que esteja 

capacitado a atuar nas estruturas organizacionais que vêm se desenhando nos tempos 

atuais  e que se projetam para o futuro. 

Dando ênfase especial para a capacitação do egresso a atuar em uma  

economia globalizada, com forte ação concorrencial de mercados, sem perder de vista 

o desenvolvimento de conhecimentos adequados para atuação regional e 

empreendedora, necessária para a região oeste e do Estado do Paraná. 

Seu currículo está organizado de modo a oferecer ao acadêmico referenciais 

teórico-práticos que contribuam na aquisição de competências, habilidades e atitudes, 

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

qualificação para o seu trabalho. 

O CST em Gestão de Recursos Humanos na Modalidade a Distância tem por 

finalidade tanto qualificar os profissionais que já atuam na área de recursos humanos 

ou gestão de pessoas, quanto formar novos profissionais qualificados para atuação no 

mercado de trabalho, com entendimento em liderança, gestão e inovação, dentre outros 

conceitos inerentes a essa área de atuação. 

 

6. OBJETIVOS DO CURSO 

 

O CST em Gestão de Recursos Humanos na Modalidade a Distância tem como 

objetivo formar um gestor criativo e empreendedor que tenha visão de mercado, que 
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seja socialmente responsável e com sólido conhecimento específico na área de 

Recursos humanos com a compreensão voltada para o processo tecnológico. 

O curso objetiva também aplicar métodos, técnicas e conceitos em gestão de 

pessoas, atento às mudanças econômicas e tecnológicas. O gestor em recursos 

humanos elaborará estudos na área, subsidiando assim o processo de tomada de 

decisões na empresa. 

Considerando o Cadastro Brasileiro de Ocupações (CBO) do Ministério do 

Trabalho e Emprego, o curso pretende atender as necessidades profissionais de cada 

uma das ocupações abaixo: 

Diretores de recursos humanos e relações de trabalho. ATIVIDADES: liderança 

de atividades do departamento pessoal; formulação de políticas de cargos, salários e 

benefícios; desenvolvimento de estratégias de seleção, treinamento e desenvolvimento 

de pessoal; participação na formulação e execução de estratégias e planos de gestão 

de pessoas; coordenação de políticas de integração e eventos, na empresa e 

comunidade externa; condução de atividades de integração de recursos humanos, em 

processos de fusão e integração. 

Gerentes de recursos humanos e relações de trabalho – incluindo coordenador 

de RH, gerente de planejamento de salários e benefícios, gerente de relações de 

recursos humanos, gerente de relações humanas, gerente de relações industriais, 

administrador de pessoas, coordenador de administração de pessoas, gerente de 

administração de pessoal, gerente de divisão de pessoas, gerente de setor de pessoal, 

gerente de sistemas administrativos de colaboradores. ATIVIDADES: gerenciamento de 

atividades de departamentos ou serviços de pessoal, recrutamento e seleção, cargos e 

salários, benefícios, treinamento e desenvolvimento, liderança e facilitação do 

desenvolvimento do trabalho de equipes, assessoramento de diretorias e setores da 

empresa em atividades como planejamento, contratações, negociações de relações 

humanas e do trabalho. 
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7. PERFIL DO EGRESSO 

O profissional formado no CST em Gestão de Recursos Humanos na 

Modalidade a Distância deverá possuir competência para: 

Atuar de forma criativa em qualquer área de aplicação da gestão de pessoas; 

Elaborar um planejamento de gestão de pessoas para empresas de quaisquer 

setores a partir do entendimento e operacionalização das etapas do processo de gestão 

de pessoas; 

Atuar na gestão de pessoas, de modo a contribuir na busca de soluções, 

utilizando-se de forma inovadora e independente os seus conhecimentos; 

Alavancar micro e pequenas empresas a partir da gestão de pessoas; 

Tomar decisões em gestão de pessoas considerando o cenário econômico, os 

aspectos legais envolvidos e os relatórios internos da área; 

Formar e liderar equipes de trabalho de alta qualidade e produtividade com 

conhecimentos de cultura, poder e mudança nas organizações; 

Negociar de forma produtiva e com responsabilidade de modo a resolver 

conflitos; 

Articular e combinar decisões de gestão da seleção, treinamento e 

desenvolvimento, gestão de cargos, salários e benefícios, avaliação do desempenho 

humano, gestão estratégica do capital humano, responsabilidade social corporativa, 

comunicação empresarial e estruturar um planejamento estratégico de gestão de 

pessoas; 
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Articular os aspectos da prática de departamento pessoal com as novas 

tecnologias em gestão de pessoas. 

 

8. JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO 

 

Contemporaneamente, a sociedade, marcada pelo desenvolvimento científico, 

tecnológico e cultural, pela velocidade da informação e da comunicação, pela 

reorganização do mundo do trabalho e por relações sociais e políticas que implicam em 

uma expansão das fronteiras comerciais e de troca de experiências em tempo real, tem 

acentuado a importância da educação como um fator fundamental do desenvolvimento, 

construção da cidadania e democratização baseada na inclusão e transformação da 

realidade. 

A função da educação se transforma nas sociedades atuais, em decorrência 

dos novos padrões de vida e de relacionamento que emergiram nas últimas décadas. O 

desenvolvimento científico e tecnológico e a natureza das transformações econômicas 

modificaram profundamente a estrutura e funcionamento das sociedades, atingindo-as 

em seus fundamentos. Mudou a natureza da vida econômica, social e cultural. 

Assim, entre os grandes desafios que se colocam hoje para a educação, 

encontra-se a necessidade de articular o que ocorre no mundo com os acontecimentos 

regionais e locais, com vistas a auxiliar na construção da cidadania e atenuar as 

desigualdades socais. 

Todas as organizações, sejam elas com ou sem fins lucrativos, necessitam gerir 

sua estrutura de forma eficaz para desenvolver produtos ou serviços competitivos, a 

partir do trabalho de pessoas e aperfeiçoar a utilização de recursos. Nesse sentido, a 

boa gestão de Recursos Humanos de qualquer organização é uma garantia de sua 

perenidade e sustentabilidade, principalmente na contemporaneidade, com as 

mudanças constantes dos paradigmas organizacionais. 
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A FCSAC vem se atualizando para responder a estas novas demandas do 

mercado. E foi dentro desta perspectiva que a faculdade desenvolveu e oferece à 

sociedade este CST em Gestão de Recursos Humanos na Modalidade a Distância. 

Por todos os fatores mencionados, os Projetos Pedagógicos dos cursos da 

FCSAC compõe-se de um conjunto de diretrizes e estratégias que expressa e orienta a 

prática pedagógica na formação de pessoas na graduação. O objetivo é possibilitar a 

reflexão crítica sobre a prática pedagógica da Faculdade, por meio do alcance das 

propostas de cada curso. Assim, será continuamente repensado e aperfeiçoado, em um 

ciclo dinâmico de avaliação e mudança, na busca constante da melhoria de qualidade 

dos serviços oferecidos pela faculdade. 

 

Aspectos Metodológicos 

 

A presente pesquisa caracteriza-se por ser um levantamento de dados (survey), 

do tipo descritivo-quantitativa. 

No presente estudo foram analisadas 609 empresas, dentro de um total de 

1345, pertencentes ao cadastro de empresas da Associação de Micros e Pequenas 

Empresas de Cascavel (AMIC). A técnica utilizada para a composição da amostra foi a 

amostragem probabilística aleatória simples. 

Os dados foram coletados mediante aplicação de questionários estruturados à 

amostra representativa das empresas afiliadas à AMIC, sendo analisados com a 

utilização de procedimentos estatísticos. 

 

Apresentação dos Resultados 

 

No Brasil, o critério de classificação mais utilizado é do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Pequenas e Médias Empresas (Sebrae) que mensura o porte das empresas a 

partir do número de empregados, conforme mostra o Quadro 1. 
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 Quadro 1 – Classificação das empresas segundo o número de empregados 

PORTE Empregados 

Microempresa No comércio e serviços até 09 empregados 

Na indústria até 19 empregados 

Empresa de Pequeno Porte No comércio e serviços de 10 a 49 empregados 

Na indústria de 20 a 99 empregados 

Empresa de Médio Porte No comércio e serviços de 50 a 99 empregados 

Na indústria de 100 a 499 empregados 

Empresa de Grande Porte No comércio e serviços mais de 99 empregados 

Na indústria mais de 499 empregados 

       Fonte: Sebrae, 2003 

 

Já o Estatuto da Micro e Pequena Empresa - Lei Federal no. 9.841, de 05 de 

outubro de 1999, usa outro critério, considerando microempresa a pessoa jurídica e a 

firma mercantil individual que tiver receita bruta anual igual ou inferior a R$ 244.000,00 

(duzentos e quarenta e quatro mil reais); e a empresa de pequeno porte, aquela tiver 

receita bruta anual superior a R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais) e 

igual ou inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). 

No presente estudo, adotou-se o critério do Sebrae para a classificação das 

empresas quanto ao seu porte. A Tabela 1 apresenta a classificação das empresas 

afiliadas á ACIC quanto ao seu porte.  

 

Tabela 1 - Distribuição do número de empresas, segundo o porte. 

Porte Nº 

Empresas 

% 

Micro 576 94,66 

Pequena 33 5,44 

Total 609 100 

                             Fonte: dados da pesquisa 
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A Tabela 2 mostra a distribuição do número de empresas, classificadas de 

acordo com os setores de atividade. 

Tabela 2 - Distribuição do número de empresas, segundo o setor de atividade. 

 Indústria  Comércio  Serviços  Total  

Porte Nº 

Empresas 

% Nº 

Empresas 

% Nº 

Empresas 

% Nº 

Empresas 

% 

Micro 102 17,7 263 45,

6 

211 36,6 576 100 

Pequen

a 

7 19,7 12 36,

2 

14 44,1 33 100 

Total 109 17,9 275 45,

1 

225 37,0 609 100 

Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com os dados coletados na pesquisa, a indústria responde por 18% 

do total de empresas, o de comércio por 45% e o de serviços por 37%. Em relação às 

micro, o comércio detém a maior participação do mercado formal: 46% do total de 

empresas desse estrato empresarial. Nos pequenos empreendimentos, o setor de 

serviços apresenta a maior participação relativa, com cerca de 44% das organizações.  

Na indústria, as micro e pequenas empresas respondem por 18,1% dos 

trabalhadores formais. No comércio, cerca de 45% dos postos de trabalho formais estão 

nas MPE. Em termos de serviços, as micro e pequenas empresas participam com 

37,2%. A Tabela 3 apresenta a distribuição do número de trabalhadores nas micro e 

pequenas empresas formais, segundo o setor de atividade. 

 

Tabela 3 - Distribuição de trabalhadores nas micro e pequenas empresas formais. 

 Indústri  Comérci  Serviç  Total  
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a o os 

Escolaridade Nº 

Func. 

% Nº Func. % Nº 

Func. 

% Nº Func. % 

1º incompleto 68 42,5 40 25,0 52 32,5 160 100 

1º grau completo 137 53,3 82 31,9 38 14,8 257 100 

2º grau incompleto 60 30,9 67 34,8 66 34,3 193 100 

2º grau completo 298 25,8 480 41,5 378 32,7 1156 100 

Superior 

incompleto 

72 16,0 138 30,8 239 53,2 449 100 

Superior completo 138 21,5 208 32,4 296 46,1 642 100 

Especialização 132 37,4 126 35,7 95 26,9 353 100 

Total 580 18,1 1435 44,7 1195 37,2 3210 100 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Áreas de interesse das empresas quanto a formação profissional dos funcionários 

 Indústria  Comércio  Serviço

s 

 Total  

Área de interesse N % N % N % N % 

Comercial/Vendas 68 25,2 459 72,4 318 62,8 845 60 

Recursos Humanos 58 21,7 103 16,3 63 12,5       224 16 

Financeira/Custos 27 10,2 48 7,6 45 8,9 120  

8,5 

Informática 14 5,1 14 2,1 27 5,3 55 3,9 

Produção/Operaçõ

es 

89 33,2 0 0,0 24 4,8 113 8 

Outras 12 4,6 10 1,6 29 5,7 51 3,6 

Total 268 100 634 100 506 100 1408 100 

Fonte: dados da pesquisa 
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Conforme se pode observar, a 3ª área de maior interesse das empresas é a 

financeira/custos com um total de 8,5%% das indicações dos respondentes. 

Considerando o grande percentual de micro e pequenas empresas na região, 

interesse destas empresas na área financeira/custos e o fato de não existir nenhum 

curso na região desta natureza (área e formato do curso), justifica-se plenamente a 

implantação de um curso voltado para atender esta importante demanda das empresas. 

 

9. ESTRUTURA CURRICULAR 

 

A Estrutura Curricular deve caracterizar as bases processuais da formação 

acadêmica e profissional. Dessa forma, na organização curricular do CST em Gestão 

de Recursos Humanos na Modalidade a Distância, são consideradas como premissas 

básicas as concepções de natureza humana, ética e práticas distintas, para construção 

de um currículo que sustente as grandes correntes teóricas, as inovações tecnológicas, 

as novas tendências da era do conhecimento, permitindo ao futuro profissional o 

conhecimento e reconhecimento de referenciais próprios do saber e proporcionando a 

organização de instrumentos eficientes para o exercício da prática profissional. 

A organização curricular é composta pelas seguintes disciplinas: 

Administração, Estratégia de Liderança e Motivação de Equipes, Economia, 

Gestão de Recrutamento e Seleção, Matemática Financeira, Sistemas de Informações 

Gerenciais, Práticas de Departamento Pessoal, Empreendedorismo, Planejamento 

Estratégico, Cultura e Clima Organizacional, Gestão de Cargos, Salários e Benefícios, 

Treinamento, Consultoria e Auditoria, Direito Empresarial, Ética e Responsabilidade 

Socioambiental, Gestão do Conhecimento, Práticas de Departamento Pessoal 

Avançada, Avaliação do Desempenho Humano, Comunicação Empresarial, Segurança 

e Qualidade de Vida no Trabalho, Mediação e Gestão de Conflitos, Atividades 

Complementares e Disciplina optativa: Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. 
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A carga horária das disciplinas mencionadas constam da matriz curricular do 

referido curso. 

 

9.1 Conteúdos Curriculares 

 

A educação do CST em Gestão de Recursos Humanos na Modalidade a 

Distância deve manter equilíbrio entre os aspectos teóricos e práticos da formação e 

assegurar a aquisição de habilidades e conhecimentos. As diretrizes curriculares, 

aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, são referências na definição dos 

conteúdos curriculares e foram perfeitamente contemplados na presente proposta 

pedagógica.  

O detalhamento sobre o ementário e as bibliografias tem por objetivo 

apresentar as informações relativas a cada disciplina constante do CST em Gestão de 

Recursos Humanos na Modalidade a Distância, oferecido pela Faculdade, vale ressaltar 

que o ementário não deve ser considerado um produto acabado, mas sim, instrumentos 

de revisão constante em relação às transformações pelas quais a sociedade e o 

mercado passam, que estão sob a responsabilidade do professor de cada disciplina, 

sob a supervisão do coordenador do curso. 

Em atenção à Resolução CNE/CP nº 01, de 17/06/2004, a Instituição incluirá 

nas disciplinas constante da matriz curricular através do Plano de Ensino conteúdos 

que tratará das relações étnico raciais, bem como as questões temáticas que dizem 

respeito aos afrodescendentes. As políticas de educação ambiental – haverá integração 

da educação ambiental de modo contínuo e permanente nos eixos temáticos e 

integrador, bem como, nas atividades complementares. A disciplina optativa de LIBRAS 

– na matriz curricular contempla a disciplina de Língua Brasileira de Sinais – Libras de 

forma optativa, em função da natureza do curso. 

 

10. METODOLOGIA 
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O desenvolvimento de uma metodologia para o CST em Gestão de Recursos 

Humanos na Modalidade a Distância tem como objetivo repensar o papel do professor-

tutor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem e motivou reflexões sobre as 

experiências individuais de cada participante, juntamente com a abordagem pedagógica 

utilizada 

Trata-se de percepções que conduzirão alunos ao auto-desenvolvimento, à 

aprendizagem colaborativa, à interação entre professor-tutor e alunos corroborando 

para a formação de sujeitos críticos, autônomos e cidadãos. A partir de tais reflexões 

entendemos que uma metodologia devidamente planejada valoriza os processos de 

ensino e de aprendizagem que se constituem pela convergência de meios para uma 

composição eficaz para oferta de conteúdo promovendo uma integração em rede 

através da interação entre alunos, professor e tutor.  

Apesar de dispor de livro didático no meio impresso, esta metodologia toma 

como ponto focal o ambiente virtual de aprendizagem - AVA, já que este integra um 

conjunto de interfaces de comunicação e de conteúdos que encerram um espaço de 

objetos técnicos e tecnológicos aliados às redes sociais ali constituídas, permitindo 

integrar conteúdo à comunicação entre os atores durante o processo de ensino e de 

aprendizagem. Portanto listamos abaixo ferramentas que serão utilizadas na referida 

metodologia: 

● Livro didático em meio impresso e em arquivo digital disposto no AVA 

●Disposição de um ambiente virtual de aprendizagem – AVA, customizado para 

a Instituição, com as ferramentas de interação. Onde os alunos se conectarão por meio 

de login e senha e terão acesso aos materiais do curso que estão matriculados; 

● Quizzes e conteúdo das disciplinas, organizados por disciplina e unidades no 

AVA; 

● Capacitação de equipe de TI para o Gerenciamento do AVA; 

● Logística e Equipe Envolvida na Produção; 
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● Toda a equipe trabalha com cronogramas, fluxogramas e logins e senhas no 

editor de texto compartilhado (sharepoint, googledrive,etc...). 

 

11. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

As atividades complementares foram incorporadas neste projeto pedagógico 

para permitir uma formação mais ampla, completa e diversificada do graduando no CST 

em Gestão de Recursos Humanos na Modalidade a Distância. Assim, o curso poderá 

promover eventos e/ou atividades acadêmicas que serão aproveitados pelo aluno, em 

forma de créditos, para complementação do seu currículo. Estas atividades, que 

correspondem a 5% da carga horária total do curso, poderão ser trabalhos de extensão, 

palestras, seminários, congressos e conferências, voluntariado, monitoria e até mesmo 

disciplinas não previstas no currículo pleno. A coordenação do curso fica encarregada 

de controlar e registrar as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos. 

Essas atividades, de natureza acadêmica, profissional e sócio-cultural, visam 

estimular a prática de estudos independentes de caráter interdisciplinar, possibilitando 

ao discente novos conhecimentos, adquiridos não somente no ambiente escolar, mas 

também em atividades independentes, especialmente nas relações com o mundo do 

trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade. 

As atividades complementares têm como objetivos: 

Diversificar, enriquecendo, a formação profissional oferecida nos cursos de 

graduação por meio da flexibilização e prolongamento da sequência curricular; 

Possibilitar ao aluno a aquisição de experiências diversificadas inerentes e 

indispensáveis ao seu futuro profissional; 



 

 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3636 - Fax: (45) 3036-3638 

http://www.FCSAC.br  

 

 

44 

 

Aproximar a realidade acadêmica ao mundo de trabalho, estabelecendo ao 

longo do curso a integração entre as diversas peculiaridades, oportunizando ao aluno 

traçar uma trajetória pessoal e autônoma. 

 

12. ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS 

 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel entende que os 

critérios de seleção e organização dos referenciais de conhecimentos, metodologias, 

atitudes e valores devem estar fundamentados no Projeto Pedagógico do Curso - PPC. 

A organização curricular se produz a partir das ações de todo o corpo social nos 

processos educativos da instituição. 

Este PPC deve representar os princípios norteadores da filosofia institucional, 

contribuindo para que suas atividades sejam organizadas dentro de orientações 

coerentes e fundamentadas.  

A matriz curricular, integrante deste Projeto Pedagógico do Curso deve ser 

compreendida não como enumeração de disciplinas, mas como estabelecimento de um 

campo de questionamento de temas relevantes, propício ao amadurecimento intelectual 

e motivador para a prática profissional. Sua sustentação depende não apenas de 

fidelidade à legislação em vigor, mas também de um plano de desenvolvimento de 

habilidades  intelectuais e  práticas,  esperadas  no  perfil do  egresso. A racionalização 

da matriz curricular, no interior do Projeto Pedagógico de Curso, deve levar em conta os 

modos como as atividades se relacionam entre si e o papel dessas relações para 

chegar ao perfil de egresso.  

A definição dos conhecimentos para o desenvolvimento profissional origina-se 

na identificação dos requisitos impostos para a constituição das competências 

específicas da profissão. 

 Desse modo, além da formação específica relacionada às diferentes culturas 

profissionais, requer a inserção no debate contemporâneo mais amplo das questões de 

cultura geral. 
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 A cultura geral amplia e favorece o desenvolvimento da sensibilidade, da 

imaginação, e da possibilidade de produzir significados e interpretações do que se vive, 

de fazer conexões com vistas a potencializar a qualidade da intervenção e 

responsabilidade social no mundo contemporâneo.   

A cultura profissional faz parte desse âmbito temas relativos às tendências da 

profissão e conhecimento das exigências do mercado. É fundamental que desenvolva 

atividades com foco na aprendizagem cooperativa e de interação com o uso de 

recursos de tecnologia da informação que possibilitem a construção do conhecimento. 

Deverão ser computadas nas atividades acadêmicas efetivas, previstas nas 

DCNs, todo o conjunto de atividades de ensino - aprendizagem nas suas diferentes 

formas e orientações, tais como:  

 Aulas teóricas e práticas; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Atividades complementares de ensino,coerentes com o perfil do egresso e 

devidamente regulamentadas pelo Colegiado;              

 Monitorias; 

 Participação em seminários, palestras, encontros e congressos. 

 

As conexões entre ensino, capazes de tornar o processo de formação mais 

produtivo, devem ocorrer por iniciativa tanto de professores quanto de alunos. No 

processo de formação, alunos e professores são  responsáveis pelos resultados.  

 

Nas Atividades Optativas também está incluída a disciplina Libras – atendendo 

ao Decreto N. 5.626/2005. 

 

13. APOIO AO DISCENTE 

 

Estímulos à permanência 
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A Faculdade, preocupada em assegurar à comunidade acadêmica um ambiente 

saudável para o ensino pedagógico, bem como assegurar condições para que não 

ocorra evasão/afastamento escolar, oferecerá Programa de Nivelamento e Atendimento 

psico-pedagógico, conforme abaixo: 

 

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. 

 

Objetivo 

 

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. 

 

Metodologia 

 

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.  

 

PROJETO MATEMÁTICA BÁSICA 
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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. 

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. 

 

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. 

 

Atendimentos psico-pedagógico 

 

Com o intuito de orientar os discentes no que diz a respeito à vida escolar como 

notas, desempenho, trabalhos, provas e frequência; além de servir como atendimento 

específico para orientar o corpo discente no que diz respeito a problemas de 
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aprendizagem, a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel criou um 

Núcleo de Apoio Psico-Pedagógico (NAP). 

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 

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 Faculdade; orientação vocacional e profissional; orientação acadêmica; 

e aconselhamento psicológico. 

O Núcleo de Apoio Psico-Pedagógico é coordenado por um profissional com 

formação na área de Psicologia.  

O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pela Coordenação. 

Programas de apoio financeiro: Do governo Federal, PROUNI - Universidade 

Para Todos, FIES - Financiamento Estudantis, programa próprio da instituição PAP - 

Plano de Pagamento Alternativo. 

 

14. AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

O Curso e seu respectivo Projeto Pedagógico são avaliados de maneira 

sistemática, visando a melhoria contínua dos processos de ensino e aprendizagem e do 

próprio Curso, a partir de encontros pré-definidos entre a Direção e coordenador do 

Curso, integrantes da CPA/UNIVEL e do NEaD, contemplando os contextos 

institucional, acadêmico e administrativo. 

Três formas de aquisição de dados são importantes: 

1. As autoavaliações conduzidas pela CPA/UNIVEL; 

2. Os resultados das avaliações do Exame Nacional de Avaliação de  
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Desempenho dos Estudantes (ENADE), a partir do momento em que o  

Curso participe desse Exame; 

3. Resultados de avaliações in loco realizadas por comissões designadas pelo 

INEP. No primeiro caso, há o envolvimento de docentes, tutores, discentes e pessoais 

técnico-administrativo, com abordagem das seguintes categorias: 

 

DESEMPENHO DE: docentes, tutores, direção da escola, coordenação do 

curso e coordenação do polo. 

ATENDIMENTO DE SETORES: NEaD, biblioteca de polo, recepção de polo e 

apoio tecnológico de polo. 

INSTALAÇÕES DOS POLOS: sala dos professores, banheiros, laboratório de 

informática, salas de aula, biblioteca/acervo e UNIVEL virtual. 

 

Ao Núcleo de Educação a Distância, à coordenação do Curso e às 

coordenações de polos compete assegurar a efetiva realização da dinâmica avaliativa. 

A análise dos relatórios emitidos pela CPA/UNIVEL deve ser implementada sob 

a responsabilidade da coordenação do Curso, com participação do NDE e demais 

professores, assim como com os tutores e coordenadores de polos, com vistas à 

elaboração de plano de melhoria, sempre que identificadas fragilidades, destacando-se 

a necessária conexão com informações advindas do ENADE e da avaliação in loco. 

A avaliação do PPC, especificamente, abrange: 

●coerência do Projeto com os requisitos legais, com as diretrizes curriculares 

nacionais e orientações institucionais constantes do PDI; 

●coerência entre os objetivos do curso e perfil do profissional a ser formado; 

●atualidade das competências e habilidades previstas no perfil profissional; 

●ações de implementação das políticas de ensino, extensão e ação 

comunitária; 

●estratégias de flexibilização curricular adotadas; 
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●coerência da sistemática de avaliação empregada nas disciplinas com os 

conteúdos estudados; 

●melhorias relacionadas ao Corpo Docente: titulação, regime de trabalho, 

requisitos de experiência, composição e funcionamento do  

NDE, dentre outros. 

●adoção de melhorias relacionadas à infraestrutura e recursos de apoio: 

suporte físico, tecnologia da informação e bibliográfico. 

As informações são coletadas pela CPA/UNIVEL, por meio de instrumento 

elaborado pela coordenação do Curso e NDE, analisadas por essa Comissão e 

divulgadas junto a envolvidos na execução do PPC (coordenação do Curso, NDE, 

docentes, discentes, tutores, coordenações de polos). Cabe ao NDE a proposição de 

estratégias de aperfeiçoamento, se for o caso, mediante documento específico 

submetido à análise do Colegiado de Curso, e implementado sob o acompanhamento 

da CPA/UNIVEL. 

Para tanto são utilizados os resultados oriundos das avaliações externas como: 

ENADE, CPC, RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DE RECONHECIMENTO dentre outras 

para os devidos ajustes no âmbito do curso. 

 

15. ATIVIDADES DE TUTORIA 

 

No âmbito da educação a distância, pode-se definir tutoria como o conjunto de 

ações educativas que contribuem para desenvolver e potencializar as capacidades 

básicas dos acadêmicos, orientando-os, dirigindo-os, motivando-os avaliando-os para 

que obtenham crescimento intelectual e autonomia, ajudando-os a tomar decisões em 

vista de seus desempenhos e participações como acadêmicos.  

A atividade de Tutoria, portanto, diz respeito ao acompanhamento próximo e a 

orientação sistemática de grupos de alunos realizada por pessoas experientes na área 

de formação. Tem como objetivos gerais ampliar as perspectivas na formação, 
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integrando as dimensões biológicas, psicológicas e sociais, elaborando coletivamente e 

criticamente a experiência de aprendizagem. A Faculdade percebe a importância 

estratégica da tutoria para o sucesso da prática de ensino e aprendizagem na 

modalidade de Educação a Distância - EaD, e tem o tutor(a) como apoio fundamental 

para a efetivação de uma aprendizagem remota. 

 Para isso seleciona e capacita profissionais gabaritados, não somente em suas 

respectivas áreas de formação e atuação técnica, mas também que atendam o perfil do 

educador, tão necessário à função. Desta forma o NEAD organizou uma equipe de 

tutoria composta de especialistas e mestres para atuarem no atendimento das 

demandas de cursos e disciplinas desta modalidade. 

 Cada tutor (a) é preparado para orientar e atender os alunos não somente nas 

questões de conteúdo, mas também nas questões motivacionais e de acesso sempre 

dentro de um prazo máximo de quarenta e oito horas. 

 Aos tutores do NEAD também cabe o cumprimento de cronogramas de 

estudos previamente estabelecidos a partir de uma rotina de atividades diárias de 

interações com os alunos e com atividades que fomentam a utilização dos recursos e 

ferramentas disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, no material didático 

impresso ou mesmo nos encontros presenciais no Polo. 

 No NEAD os tutores respondem pela aplicação prática da trilha de 

aprendizagem que foi planejada e organizada no sentido de distribuir os conteúdos 

didáticos alinhados com o desenho educacional proposto. 

São atribuições específicas dos tutores: apoiar o professor da disciplina do 

desenvolvimento das atividades docentes; participar da preparação e veiculação das 

atividades fórum, chats etc.; manter regularidade ao AVA e dar retorno as solicitações 

dos alunos imediatamente. 

 

16. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS - NO PROCESSO 

ENSINO-APRENDIZAGEM 
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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 implantou a Central do aluno, que tem como objetivo gerenciar 

todas as informações acadêmicas. Através dele, os alunos, professores e secretaria 

têm acesso à informações acadêmicas em tempo real, todos os dias e de qualquer 

local. 

Nesta Central 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: 

I. Possibilita que as atividades previstas e programadas pelos docentes sejam 

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

docentes e discentes; 

II. Possibilita que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos alunos 

durante todo o curso podendo ser revistas a qualquer momento; 

III. Permite a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem tais como 

artigos, links, vídeos, filmes, grupos de discussão; 

IV. Facilita o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

V. Permite o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as 

atividades programadas e executadas; 

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

VII. Possibilita 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 
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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. 

 

17. MECANISMOS DE INTERAÇÃO ENTRE DOCENTES, TUTORES E 

ESTUDANTES 

 

Além dos encontros presenciais e o telefone do NEAD da Faculdade disponível 

das 08h00 às 22h00, atualmente, a modalidade EaD dispõe de diversos recursos de 

comunicação digital, principalmente com base na internet.  

Como o próprio AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem - é oferecido com 

base nesse meio, torna-se 100% compatível com a convergência digital dos meios de 

comunicação disponibilizando para cada aluno tanto a comunicação síncrona como a 

comunicação assíncrona através de suas ferramentas como chat, Fórum, e-mail e 

canais direcionados a dúvidas técnicas e de conteúdo. 

O AVA também permite a interação entre os alunos através de convites de 

amizade e permissão, assim como ocorre nas redes sociais da internet.  

A seguir as ferramentas que fomentam a comunicação e interação entre alunos, 

professores e tutores: 

Fale conosco (dúvidas técnicas e de conteúdo): Esta ferramenta auxilia o 

tutor/professor a responder as perguntas mais frequentes. O aluno pode consultar a 

ferramenta para verificar se já não existe uma resposta para sua dúvida. 
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Chat: Permite a comunicação de forma mais interativa e dinâmica. Na educação 

a distância – EAD essa ferramenta é utilizada como suporte para realização de 

reuniões e discussões sobre assuntos trabalhados no curso. 

Correio Eletrônico: Utilizado para enviar e receber arquivos anexados, 

esclarecer dúvidas, dar sugestões, etc. 

Fórum: Permite a comunicação de forma mais interativa e dinâmica. Em cursos 

de EAD essa ferramenta é utilizada como suporte para realização de reuniões e 

discussões referente conteúdos do curso. 

Lista de Discussão: Facilita o processo de discussão através do direcionamento 

automático das contribuições relativas a determinado assunto, previamente sugeridos, 

para a caixa de e-mail de todos os inscritos na lista. 

Mural: Aluno e professores podem disponibilizar mensagens que sejam 

interessantes para toda a turma. Geralmente são: divulgação de links, convites, notícias 

rápidas, etc. 

Portfólio: Também chamado de sala de produção, é uma ferramenta que auxilia 

a disponibilização de trabalhos dos alunos e realização de comentários pelo professor e 

colegas da turma. 

Avisos: É o lugar onde as pessoas podem deixar anúncio, avisos ou outras 

mensagens de carácter público; 

Calendário de Eventos: É o local destinado a eventos culturais, calendário 

acadêmico, cursos, palestras e congressos, etc. 

Acompanhamento: A ferramenta, geralmente, apresenta informações que 

auxiliam o acompanhamento do aluno pelo professor, assim como, o auto-

acompanhamento por parte do aluno. Os relatórios gerados por essa ferramenta 

apresentam informações relativas ao histórico de acesso ao ambiente de aprendizagem 

pelos alunos, notas, frequência por seção do ambiente visitada pelos alunos, histórico 

dos artigos lidos e mensagens postadas para o fórum e correio, participação em 

sessões de chat, mapas de interação entre os professores e alunos. 
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Avaliação (on-line): Esta ferramenta envolve as avaliações que devem ser feitas 

pelos alunos e recursos online para que o professor corrija as avaliações. Do mesmo 

modo, fornece informações a respeito das notas, registro das avaliações que foram 

feitas pelos alunos, tempo gasto para resposta, etc. 

Como indicamos nesta tabela, existe diversos recursos que podem ser 

introduzidos no AVA com o objetivo de criar vínculos sociais, dar ‘vida’ ao recurso, 

como o uso de murais, realização de fóruns e chats. 

 

18. DA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR 

 

O Sistema de Avaliação é um instrumento metodológico importante que, 

coerente com a concepção e objetivo do curso, através da utilização de instrumentos 

diversos permite verificar a agregação das habilidades e competências definidas nas 

DCNs e no PPC. A avaliação do aluno deve extrapolar as do conteúdos, seja 

conceituais ou procedimentais, e observar também a posturas dotadas em relação aos 

desafios que são colocados, conforme procedimentos a seguir: Nota 1 (peso 2,0) – 

Verificação de Aprendizagem (VA): instrumento de natureza objetiva, de seleção 

randômica e de autocorreção pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

desenvolvido em etapas, de acordo com os temas do material didático da disciplina. 

Nota 2 (peso 1,0) - Estudo Dirigido (ED): instrumento de natureza subjetiva, a 

ser realizado em grupo ou individual, de forma processual e contínua, ao longo da 

disciplina, sob a assistência e orientação do professor tutor. Tem como principais 

objetivos auxiliar, de forma colaborativa, cooperativa, contextualizada e interdisciplinar, 

na consolidação, significação, aplicação e socialização dos conhecimentos adquiridos e 

promover o desenvolvimento de competências (saberes, habilidades e valores). Esta 

atividade é elaborada pelo professor tutor e deve ser entregue pelo aluno no dia da 

avaliação. 
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Nota 3 (peso 7,0) – Avaliação Presencial: Composta por seis questões sendo: 

- Quatro objetivas, valendo 1,0 pontos cada; 

- Duas subjetivas, uma abordando os temas discutidos nas Rotas de 

Consolidação de Aprendizagem e outra abordando os temas discutidos nos Fóruns de 

Aprendizagem, valendo 1,5 pontos cada. 

• Aferições do Rendimento Acadêmico para Projeto Integrador I, II e III: 

A avaliação dos projetos integradores será realizada pelo professor orientador 

em três etapas: 

1ª Avaliação: Postagem do subproduto 1 no AVA, sob responsabilidade do 

professor orientador, em data previamente estabelecida no Cronograma do Projeto 

Integrador, com peso de até 2,0 pontos. 

2ª Avaliação: Postagem do subproduto 2 no AVA, sob responsabilidade do 

professor orientador, em data previamente estabelecida no Cronograma do Projeto 

Integrador, com peso de até 2,0 pontos. 

3ª Avaliação: Sob responsabilidade do professor orientador, sendo pautada na 

entrega do trabalho final, que deverá ser protocolado no polo em data estabelecida pelo 

Cronograma do Projeto Integrador, com nota máxima de 6,0 pontos. 

A nota para os projetos integradores não admitirá avaliação substitutiva. O 

aluno será aprovado na disciplina caso obtenha nota final igual ou superior a 7 (sete) 

pontos. 

Sistema de Avaliação: 

 

a. A Nota Final (NF) de cada disciplina equivale a soma da Avaliação Presencial 

(AP) com a Avaliação Online (AO) 



 

 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3636 - Fax: (45) 3036-3638 

http://www.FCSAC.br  

 

 

57 

 

 

· NF = AP + AO 

 

b. A Avaliação Presencial (AP) equivale à Prova Presencial (PP) multiplicada 

por 0,51 

 

· AP = PP X 0,51 

 

c. A Avaliação Online (AO) equivale à participação nas Tarefas Online (TO)* 

multiplicado por 0,49 

 

· AO = TO X 0,49 

 

* As Tarefas Online (TO) consistem na participação do aluno nos recursos 

didáticos disponíveis e promovidos pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) como 

Fórum, Chat, Banco de Questões, Interação com os Objetos de Aprendizagem (OA). 

 

18.1 Avaliação do Projeto do Curso 

 

O processo de avaliação da qualidade do CST em Gestão de Recursos 

Humanos na Modalidade a Distância da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

Cascavel – FCSAC  será realizado de forma permanente pelo Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) e colegiado do curso. Essa avaliação necessitará de inserção no 
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processo de avaliação Institucional desenvolvido pelo Sistema Nacional de Avaliação 

Nacional da Educação Superior – SINAES, tanto no que diz respeito à sua auto-

avaliação, como na avaliação do curso. Nesse contexto, tal prática avaliativa estender-

se-á ao projeto pedagógico, oferecendo subsídios para a tomada de decisões, 

possíveis ajustes e correções, compreendendo as fragilidades identificadas no decorrer 

do curso. Esta avaliação deverá, portanto, cumprir:  

a)- Função Pedagógica: para comprovar o cumprimento dos objetivos e das 

habilidades e competências do curso;  

b)- Função Diagnóstica: para identificar os progressos e as dificuldades dos 

professores e dos alunos durante o desenvolvimento do curso;  

c)– Função de Controle: para introduzir, em tempo hábil, os ajustes e correções 

necessárias a melhoria do Curso. 

Trata-se de um processo avaliativo de natureza preventiva e de caráter 

cumulativo, cabendo ao coordenador do curso, colegiado do curso e Núcleo de Docente 

Estruturante (NDE), a coordenação dessa atividade. Em conformidade com a 

concepção de avaliação do SINAES, na avaliação do projeto deverão ser utilizados 

procedimentos geradores de dados quantitativos e qualitativos, de forma a garantir uma 

análise global da execução do Projeto Pedagógico e do desenvolvimento do curso. 

Para garantir o sucesso deste processo a instituição conta também com o 

trabalho dinâmico da Comissão de Avaliação Própria - CPA, nomeada conforme 

portaria 08/2014 com a seguinte composição: 

Coordenador: Profª Elaine Aparecida Wilges Kronbauer. 

Vice-coordenador: Alex Sandro Rodrigues dos Santos. 

Dos Técnicos Administrativos: Neiva Jante Finken Fachinello, Luciana Grabriel 

Chemim e Jackline de Cássia Thomam Moreira. 

Dos Coordenadores de Curso: Caroline de Cássia Francisco Buosi, Lúcio 

Scheuer e Osvaldo Mesquita Junior. 

Dos Docentes: Letícia Afonso Rosa- Garcia, Rui Eduardo Ferro São Pedro, 

Cézar Roberto Versa. 
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Dos Discentes: Adomiro Alexandre Rodrigues, Neiva Salete de Souza Müller e 

Francieli da Luz Laurenço. 

Dos Egressos: José Roberto Beijamim, Marcelo Moreira de Andrade e Patrícia 

dos Santos de Oliveira. 

Da Sociedade Civil: Lucas Daniel Velasco da Silva, Darci Edival Fagundes da 

Silva 

Barbosa e Taynah Francyní Tiem. 

 

19. CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

 

19.1 Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

Conforme Resolução CONAES nº 01, de 17/06/2010, após autorização do CST 

em Gestão de Recursos Humanos na modalidade a distância - EAD o Núcleo de 

Docente Estruturante - NDE deverá ser composto por membros do corpo docente do 

curso, que exerça liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção 

de conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, em outras dimensões 

entendidas como importantes pela instituição e que atuem sobre o desenvolvimento do 

curso e respeitada a titulação docente, as atribuições e o número mínimo de membros 

prevista na referida Resolução. 

 

19.2 Atuação do Coordenador 

 

A coordenadora do curso tem consciência de que não deve atuar somente 

como gestora de recursos e articulador, mas também como gestora de potencialidades 

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

implementar mudanças que aumentem a qualidade do aprendizado contínuo pelo 
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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 ela, 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. 

Da coordenadora espera-se o desenvolvimento de várias 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 a coordenadora, 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 fiscalização das atividades de ensino e extensão de interesse 

comum; exercer, no âmbito do Colegiado, a ação disciplinar; Exercer as demais 

atribuições que lhe sejam próprias. 

 

19.3 Experiência do Coordenador do Curso em Educação à Distância 

 

COORDENADORA: Caroline de Cássia Francisco Buosi. 

Doutorado em andamento em Psicologia Experimental: Análise do 

Comportamento - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP, Brasil. 

(2012). Título: Uma análise do comportamento de crianças inseridas em Famílias 

Acolhedoras. 
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Mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, Brasil. (2011). 

Título: Lei da Alienação Parental: O Contexto Sociojurídico da sua promulgação e uma 

Análise dos seus Efeitos. 

Especialista em Pós Graduação em Ensino à Distância, pela 

Organização Paranaense de Ensino Técnico Ltda, OPET, Brasil. (2013). Título: 

Tecnologias de Ensino: Estudo de Trabalhos Apresentados na ABPMC - Associação 

Brasileira de psicoterapia e Medicina Comportamental - Relacionados à Educação a 

Distância. 

Especialista em MBA em Recursos Humanos, pela  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE, Brasil. (2009). 

Título: Plano de Carreira para docentes em instituições de ensino superior: um modelo 

a ser implantado numa faculdade particular do oeste do Paraná. 

Especialista em Análise do Comportamento, pela Universidade Paranaense, 

UNIPAR, Brasil.(2008). Título: Anorexia Nervosa: Estratégias de intervenção apontadas 

na literatura cognitivo-comportamental.  

Graduada em Direito, pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

Cascavel, UNIVEL, Brasil. (2007). 

Graduada em Psicologia, pela Universidade Paranaense, UNIPAR, Brasil. 

(2006). Título: Separação Conjugal: Um estudo comparativo entre mulheres de 20-30 

anos e 40-50 anos.  Orientador: Patrícia Cristina Novaki Aoyama. 

 

19.4 Carga Horária de Coordenação de Curso 

 

A Coordenadora: Caroline de Cássia Francisco Buosi, trabalha com o Regime 

de trabalho em Tempo Integral (40 horas) sendo que 2 horas dedicada a docência, 10 

horas a Coordenação do CST em Recursos Humanos Presencial e 10 horas será 

dedicada a coordenação do CST em Recursos Humanos na Modalidade a Distância - 

EaD e 18 horas ao Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP. 
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19.5 Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso 

 

O regime jurídico do pessoal docente da FCSAC será o da Consolidação das 

Leis de Trabalho – CLT, da legislação, aplicando-se ainda a eles, no que couberem, as 

normas deste Regulamento e das Convenções Coletivas de Trabalho. 

 

20. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE 

 

Docente Titulação Experiência 

Magistério 

superior 

Experiênci

a não 

docente 

Regime de 

Trabalho 

Elisabete Nunes Hermes Especialista 8 anos 10 anos Horista 

Fabiano de Lima Tykalowitz Mestre 12 anos 15 anos Horista 

Ivanilde Vaniski Especialista 7 anos 3 anos Parcial 

Janaina Kriguer Especialista 13 anos 5 anos Horista  

Jaqueline Pinto Martins Mestre 23 anos 1 anos Parcial 

João César Maciel Valim Especialista  1 ano - Horista 

Kamila Ellen K. Coradi Especialista  3 anos 10 anos Horista  

Lademir Renato Petrich Doutor 9 anos - Parcial 

Liciane Caroline Cechetto Especialista  3 anos 6 anos  Horista 

Marcio Rodrigues da 

Fonseca 

Especialista  4 anos 13 anos Horista  

Marisol de Fátima P. 

Bufemann 

Especialista 9 anos 14 anos Parcial 

Maristela Terezinha 

Frederick 

Especialista  4 anos 17 anos Horista 
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Nilson dos Santos Dias Especialista  4 anos 5 anos Integral 

Osvaldo Mesquita Junior Especialista  7 anos 19 anos Parcial 

Patrícia Carla Schnaufer Especialista  3 anos  4 anos  Horista  

Rodrigo Cezar Mendes Especialista  3 anos - Horista  

Rodrigo Silvério Cardoso Especialista 3anos 09 anos Integral 

 

20.1 Capacitação dos Professores e Tutores  

 

A capacitação dos profissionais envolvidos será obrigatória abordando 

principalmente dois importantes aspectos: a) a metodologia para educação a distância 

e b) a elaboração de material didático e mídias que atendam esta modalidade 

educacional.  

Todos os profissionais envolvidos com o desenvolvimento do curso receberão 

capacitação e atualização da prática pedagógica em EaD que atendam às 

necessidades do curso a partir de uma carga horária mínima de 20 horas, sendo 60%  

desse total oferecido a distância. Esses cursos serão oferecidos pelo próprio 

NEAD/UNIVEL contando com os conhecimentos e experiências dos profissionais que 

atuam com educação à distância ou outros profissionais, quando for o caso. 

 

21. FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE 

 

O colegiado terá como competência apreciar, mediante parecer, os planos de 

ensino, programas, bibliografias e ementas de cada disciplina, conforme as exigências 

do projeto pedagógico do curso, antes do início do período letivo, com a devida 

atualização, para aprovação do CEPE; sugerir medidas para aperfeiçoar o perfil 

profissional de cada curso, em função das características profissionais e sociais; 

planejar a distribuição equitativa, ao longo do período letivo, dos trabalhos escolares e 

serem exibidos dos alunos, nas várias disciplinas do curso, de acordo com o Calendário 
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Escolar; sugerir e propor para o coordenador do curso, cursos extraordinários, 

seminários ou conferências julgadas necessárias ou úteis à formação profissional dos 

alunos; indicar ao seu coordenador, bibliografia específica necessária aos planos de 

ensino, em tempo hábil para constar do plano orçamentário; promover o entrosamento 

das matérias e/ou disciplinas de sua área com as demais, propiciando o bom 

andamento dos conteúdos programáticos; zelar pela execução das atividades e dos 

planos de ensino das disciplinas que o integram; propor medidas para o 

aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da extensão; exercer as demais funções 

previstas neste Regimento ou que lhe sejam delegadas. 

 

21.1 Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica 

 

No que diz respeito à Produção científica, cultural, artística e ou tecnológica, o 

CST em Gestão de Recursos Humanos na Modalidade a Distância, da Faculdade de 

Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel, têm como meta a realização de atividades que 

visam instigar o espírito de investigação científica, inerente ao ensino de qualidade. 

Igualmente o Centro de Pesquisa e Extensão - CEPE da Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicadas de Cascavel, visando contribuir para o avanço científico-tecnológico, 

norteado por princípios éticos, valorizando e qualificando a instituição perante a 

comunidade acadêmico-científica, em conformidade com suas finalidades torna público 

no inicio de cada semestre o edital, que normatiza os procedimentos para apresentação 

de Projetos de Pesquisa, Extensão e Iniciação Científica com a participação de 

professores e acadêmicos. 

 

21.2 Titulação e Formação do Corpo de Tutores do Curso 

 

O corpo de tutores do Curso de CST em Gestão de Recursos Humanos na 

Modalidade a Distância é composto pelos seguintes profissionais: 
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Cezar Roberto Versa: Letras-Inglês e Jornalismo - Mestre em Educação 

(doutorando); 

Maria Francoise da Silva Marques: Ciências Econômicas - Especialização 

economia (mestranda); 

Fábio Henrique Marques: Graduação em Administração; 

Franciele dos Santos Mendes: Licenciatura em Biologia - Especialização em 

Docência do Ensino Superior. 

 

21.3 Tutor  

 

O tutor é responsável pelo atendimento aos discentes no polo. Tem como 

principal papel orientar o processo de estudos dos discentes e esclarecer suas dúvidas 

de procedimentos de acesso e sobre a metodologia de ensino. Esse profissional detém 

conhecimento sobre a área do curso, aderência acadêmica e domínio das técnicas 

indicadas para o desenvolvimento da ação docente nesta modalidade de ensino. O 

atendimento aos alunos será presencial ou virtual, ocorrendo em sala de estudos 

apropriadas, localizadas no pólo de apoio presencial. O tutor está subordinado 

administrativamente ao coordenador do pólo, e academicamente interage com o 

professor da disciplina para questões relacionadas ao conteúdo, e com o coordenador 

de curso para questões relacionadas à metodologia e à progressão acadêmica do 

curso. 

 

21.4 Experiência do Corpo de Tutores em Educação a Distância 

 

Quanto à experiência do corpo de tutores em educação a distância previsto 

para o primeiro ano do CST em Gestão de Recursos Humanos na Modalidade a 
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Distância, todos possui experiência na modalidade da educação a distância conforme 

discriminação abaixo: 

 

Cezar Roberto Versa: 4 anos; 

 

Maria Francoise da Silva Marques: 1 ano; 

 

Fábio Henrique Marques: 4 anos; 

 

Franciele dos Santos Mendes: 1 ano. 

 

 

22. INFRAESTRUTURA 

 

22.1 Gabinetes de Trabalho para Professores Tempo Integral – Ti 

 

A instituição disponibiliza salas com 32m² com todos os equipamentos 

necessários que são destinadas aos docentes com regime trabalho em tempo integral. 

Além disso, ressaltamos que a instituição possui duas salas comuns para professores 

devidamente mobiliada com equipamento de informática que atende de forma geral 

todos os docentes. 

 

22.2 Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos 

 

A Coordenadora possui um gabinete com 32m²  devidamente equipado com  

equipamento de informática,mesa, cadeiras, sofá, armários e acesso à internet. A sala 

ampla, climatizada e bem iluminada, que atende as necessidades do curso e 

atendimento aos estudantes. 
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22.3 Sala de Professores 

 

A instituição disponibiliza duas salas comuns para os professores: 01 (uma) 

com 120m² que atende todos os quesitos de iluminação, conservação, equipamentos 

de informática, condições adequadas para conforto dos docentes. 01 sala 89 m² para 

os professores com espaço amplo, sofás, espaço de trabalho individual com 

computadores e acesso a internet, impressoras e outros. 

 

22.4 Sala de Aula 

 

As salas de aulas são de tamanhos diversos onde todas são equipadas com 

quadro branco, climatizadas, multimídias instalados em todas as salas, carteiras 

estofadas e demais mobiliários adequado a professores e acadêmicos e acesso a 

internet para acadêmicos nos laboratórios e livre via rede wi-fi nos intervalos de aulas. 

 

A FCSAC possui, atualmente, a seguinte infraestrutura: 

Área total construída: 26.819m²; 

Área livre: 95.082.84m². 

Na área construída, temos os seguintes ambientes: 

 

Salas de Aulas – Bloco A 

Salas Metros Quadrados Total m² 

03 Salas de aula 70.67m² 212,01 

02 Salas de aula 50,74m² 101,48 

01 Sala de aula 51,61m² 51,61 

01 Sala de aula 64,97m² 64,97 

01 Sala de aula 70,76m² 70,76 
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Total: 08 salas 500,53 

08 Sanitários (Mas/Fem) 18,40m² 147,20 

Total Geral 647,73 

 

 

Salas de Aulas – Bloco B 

Salas Metros Quadrados Total m² 

10 Salas de aula  61,15m² 611,50 

08 Salas de aula 92,51m² 740,08 

05 Salas de aula 61,94m² 309,70 

05 Salas de aula 91,73m² 458,65 

04 Salas de aula 91,88m² 367,52 

04 Salas de aula 90,16m² 360,64 

02 Salas de aula 89,4m² 178,78 

02 Salas de aula 61,62m² 123,24 

02 Salas de aula 60,68m² 121,36 

01 Sala de aula 92,28m² 92,28 

01 Sala de aula 59,51m² 59,51 

01 Sala de aula 59,74m² 59,74 

01 Sala de aula 60,53m² 60,53 

01 Sala de aula 53,31m² 53,31 

01 Sala de aula 61,54m² 61,54 

01 Sala de aula 90,40m² 90,40 

01 Sala de aula 91,02m² 91,02 

01 Sala de aula 90,94m² 90,94 

01 Sala de aula 61,70m² 61,70 

01 Sala de aula 60,76m² 60,76 

01 Sala de aula 93,53m² 93,53 
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01 Sala de aula 61,78m² 61,78 

01 Sala de aula 91,73m² 91,73 

01 Sala de aula 28,86m² 28,86 

01 Sala de aula 58,78m² 58,78 

01 Sala de aula 92,51m² 92,51 

Total: 59 Salas  4.480,39 

12 Sanitários (Masc/Fem) 27,83 m² 333,96 

Total Geral 4.814,35 

 

Salas de Aulas – Bloco C 

Salas Metros Quadrados Total m² 

04 Salas de aula  107,30m² 429,20 

04 Salas de aula 100m² 400 

04 Salas de aula 103m² 412 

Total: 12 Salas  1.241,20 

01Lanchonete  1.310 

Subsolo Lanchonete  434 

06 Sanitários (Masc/fem) 66.64m² 199,92 

Total Geral 3.184,12 

 

Setores Diversos 

Salas Metros Quadrados Total M² 

01 Coordenação Direito  50m² 50 

01 Coordenação de Contábeis  20m² 20 

02 Coordenações de Jornalismo 40m² 40 

01 Coordenação Processos Gerenciais e 

Coordenação de Logística. 
20m² 20 

01 Coordenação Gestão Comercial, Coordenação 30m² 30 
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Financeira e Administração. 

01 Direção Geral  30m² 30 

01 Coordenação Pedagógica  15m² 15 

01 Cozinha  50m² 50 

01 Núcleo de Ensino à Distância  20m² 20 

01 Diretoria de Desenvolvimento  30m² 30 

01 Biblioteca  500m² 500 

01 Auditório com 528 Poltronas  1.050m² 1.050 

01 Pós – Graduação 160m² 160 

01 Contabilidade  90m² 90 

01 Secretaria Acadêmica  160m² 160 

01 Sala dos Professores  60m² 60 

01 Sala dos Professores 60,37m² 60,37 

01 Núcleo de Prática Jurídica  700m² 700 

01 Cartório Modelo 46m² 46 

01 Laboratório de Fotos  24,96m² 44 

01 Laboratório de Rádio 120m² 120 

01 Laboratório de TV 68m² 68 

01 Laboratório de Artes 1 86,32 m² 86,32 

01 Laboratório de Artes 2 92,17 m² 92,17 

01 Laboratório de Artes 3 123,20 m² 123,20 

02 Laboratórios de Gastronomia 54,40m² 108,80 

02 Salas de Serviço 24,32 m² 48,64 

01 Sala de Apoio 23,40m² 23,40 

01 Panificação 60,84 m² 60,84 

01 Deposito 23,31m² 23,31 

01 Laboratório de Gestão Ambiental 26,66m² 26,66 

01 Laboratório de Contabilidade 123,87m² 123,87 
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01 Brinquedoteca 71,10m² 71,10 

02 Vestiários (Masc/Fem) 13,68m² 27,36 

01 Sanitário p/ Professores (Masc) 7,5m² 7,5 

01 Sanitário p/ Professores (Fem) 7,5m² 7,5 

01 Sala (Tesouraria) 30m² 30 

01 Sala p/ Atendimento (Prouni, FFCSAC, PAP) 30m² 30 

01 Sala Protocolo 10m² 10 

01 Sala de Assessoria de Imprensa  6m² 6 

01 Sala Sistema RM 16m² 16 

01 Sala p/ CPA 6m² 6 

01 Sala de Reuniões  20m² 20 

01 Sala p/ Setor de Compras,           

Administrativo e Financeiro 
50m² 50 

01 Sala p/ Direção e Secretaria da Escola da 

Magistratura  
20m² 20 

01 Praça de Alimentação 1.300m² 1.300 

01 Sala de Reprografia  50m² 50 

Total: 51Salas                                                                                                5.732,04 

 

 

E, para os próximos anos, o cronograma de expansão da infraestrutura física é 

o seguinte: 

 

DESCRIÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015 

Salas de aula 61 66 72 80 80 

Sanitários 20 - 28 39 39 
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Cronograma de expansão da infraestrutura física 

 

03- Geradores com potência de 500 KWAT cada. 

01- Estacionamento asfaltado p/ alunos 1000 carros. 

01- Estacionamento asfaltado p/ Professores 200 carros. 

01- Estacionamento p/ motos (alunos) 210 motos. 

03- Estacionamentos para portadores de necessidades especiais 

 

Complementos 

Importante frisar que os blocos A, B e C possuem toda estrutura adequada para 

os portadores de necessidades especiais, ou seja, rampas, telefones, banheiros 

adequados e trilhos de portadores de deficiências visuais. 

 

22.5 Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática 

 

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. 

 

23. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

O CST em Gestão de Recursos Humanos na Modalidade a Distância possui 

150 vagas autorizadas e em funcionamento, possui um acervo da bibliografia básica, 

com no mínimo 3 (três) títulos por disciplina está disponível na biblioteca, além de estar 

informatizado e tombado junto ao patrimônio da instituição. 

Neste sentido atendem plenamente aos programas das disciplinas propostas na 

matriz curricular para os dois anos correspondentes a duração do curso. 
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23.1 Bibliografia Complementar 

 

O CST em Gestão de Recursos Humanos na Modalidade a Distância possui 

150 vagas autorizadas e em funcionamento, o acervo da bibliografia complementar, 

com no mínimo 5 (cinco) títulos por disciplina e possui pelo menos dois exemplares de 

cada título sendo que os mesmos estão disponíveis na biblioteca, além de estar 

informatizado e tombado junto ao patrimônio da instituição. 

Neste sentido atendem plenamente aos programas complementares das 

disciplinas propostas na matriz curricular para os dois anos correspondentes a duração 

do curso. 

 

23.2 Periódicos Especializados 

 

Periódicos disponíveis na biblioteca, também utilizados pelos acadêmicos: 

 

PERIÓDICOS – 66 assinaturas 

1. Gestão e negócios  

2. Empreendedor  

3. Espm 

4. Hsm 

5. Rac –online 

6. PEGN 

7. RAE 

8. Rap 

9. RBA 

10. Venda mais 

11. Você S/A 



 

 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3636 - Fax: (45) 3036-3638 

http://www.FCSAC.br  

 

 

74 

 

12. Harvard business Brasil 

13. Exame PME 

14. Mundo J 

15. Época 

16. Exame 

17. Istoé 

18. Newsweeek internacional 

19. Veja 

20. Aldeia 

21. Clube Delphi 

22. Computerworld 

23. Info exame 

24. Java magazine 

25. Mundo Java 

26. Publish 

27. SQL magazine –online 

28. Web mobile- online 

29. Engenharia de software – online 

30. Revista da cultura 

31. Revista bravo 

32. Gestão educacional 

33. Nova escola 

34. Ensino superior 

35. Tela viva 

36. Imprensa 

37. Gestão ambiental 

38. Engenharia sanitária e ambiental 

39. Revista prazeres da mesa 

40. Bares e restaurantes 
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41. Cozinha profissional 

42. Gosto 

43. Gula 

44. Padaria 2000 

45. Folha de Londrina 

46. Gazeta do Paraná 

47. Gazeta do Povo 

48. Hoje 

49. O Paraná 

50. Valor Econômico 

51. Folha de São Paulo 

52. Intra logística 

53. Melhor & Gestão de Pessoas 

54. Proteção 

55. Carta capital 

56. Conjuntura Econômica 

57. Istoé Dinheiro 

58. Suma Econômica 

59. Guia IOB de Contabilidade 

60. RBC 

61. Júris síntese DVD 

62. Revista de Direito Civil e Processual civil 

63. Revista de Direito Penal e Processual Penal 

64. Revista de Estudos Tributários 

65. Revista Síntese Direito Previdenciário 

66. Revista Síntese Direito Empresarial 

 

24. LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS (quantidade)  
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A instituição disponibilizará para atendimento aos alunos do CST em Gestão de 

Recursos Humanos na Modalidade a Distância um laboratório específico conforme 

discriminação abaixo: 

 

60 máquinas Core 2 Duo, 2Gb de ram, hd 500Gb, 

Sistema Operacional Windows Xp e Linux; 

Laboratório climatizado com Ar-condicionado Split; 

Quadro Branco Grande;  

Projetor Multimídia no Teto; 

Tamanho da sala 113 m². 

 

25. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL 

DIDÁTICO (Logística) 

 

Partindo do pressuposto que a Educação a Distância (EaD), é uma modalidade 

educacional em que o material  didático é o meio no qual o docente atua como 

mediador do processo de ensino-aprendizagem, é mister que os materiais didáticos 

tenham a função de motivar a interação do aluno com os conteúdos das disciplinas e 

motivá-los também para fazer as leituras e atividades. 

A Faculdade compreende que nos processos de ensino-aprendizagem em EaD 

os professores e estudantes estão separados espacial e/ou temporalmente, portanto os 

materiais precisam oferecer um conteúdo completo tecnicamente e rico em recursos 

áudios-visuais e interativos, como estratégia criativa para conferir mais sustentabilidade 

ao curso 

A elaboração do material está dividida em etapas que se assemelham ao 

modelo PDCA (Planejar-Executar-Verificar-Agir), iniciando pelo desenho educacional a 

ser seguido e definindo o tipo de mídia ou mídias que serão utilizadas, organizando o 

ambiente virtual de aprendizagem e o seu gerenciamento, capacitando os docentes da 
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Faculdade para utilização do guia de orientações para o desenvolvimento do conteúdo 

de cada disciplina. 

A construção de materiais didáticos para disciplinas de cursos na modalidade 

EaD é uma tarefa de alta complexidade e requer equipe altamente especializada e 

multidisciplinar. Contudo, para uma IES, como a Faculdade, esta é uma prática sazonal, 

portanto não justifica uma ampliação significativa no quadro de profissionais efetivos, 

sendo recomendável a contratação de uma empresa parceira, reconhecidamente 

especializada na produção de materiais didáticos para a modalidade EaD no meio 

acadêmico. Desta forma organiza-se um modelo de produção e de validação de 

conteúdos que garanta a qualidade e o cumprimento dos objetivos estabelecidos pelo 

desenho pedagógico proposto pela Faculdade em suas ofertas na modalidade EaD. 

A partir dos objetivos dos cursos, das ementas das disciplinas e da carga 

horária estabelecida nos PPCs dos cursos, são elaborados os “roteiros” das disciplinas 

com as suas unidades, objetivos por unidades e distribuição dos itens a serem 

trabalhados de acordo com a ementa e a bibliografia proposta pela Faculdade, são 

seguidos cronogramas de produção/validação acordados entre empresa parceira e 

equipe de produção do Núcleo de Educação a Distância - NEAD da Faculdade. 

O conteúdo desenvolvido servirá de base para diagramação nas mídias 

impressa e online, na internet, a partir de computadores de mesa, notebooks e 

dispositivos móveis como tablets e smartphones. O conteúdo será distribuído em 

Unidades (temas) e Sessões (subunidades), com atividades de aprendizagem na 

conclusão de cada uma das Unidades (temas). Ícones de aprendizagem e um assunto 

para o fórum de discussão no AVA por Unidade (tema). Além das atividades de 

aprendizagem por Unidade (tema), serão elaborados Banco de Questões que servirão 

de base para as avaliações online com as questões objetivas e para as provas 

presenciais com as questões objetivas e subjetivas. 

Os materiais serão desenvolvidos cooperativamente entre conteudistas, 

designers educacionais e equipe de validação, em ferramenta de edição compartilhada 
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onde toda a equipe poderá acompanhar o processo de produção e de validação dos 

materiais, por meio de login e senha e seguirão as seguintes etapas: 

 

 Etapas do Desenvolvimento do Conteúdo: 

 

·Capacitação de conteudistas da Faculdade. 

·Cessão dos direitos autorais dos professores conteudistas para a Instituição de 

Ensino. 

·Projeto Instrucional com a estrutura das disciplinas e unidades. 

·Roteirização do conteúdo por unidade de acordo com a ementa e objetivos das 

disciplinas, seguindo o projeto do curso. 

·Validação do roteiro das Unidades (equipe pedagógica da Faculdade). 

·Elaboração das atividades de aprendizagem e sugestões de temas para os 

fóruns de discussão por unidades. 

·Elaboração do Banco de Questões para as avaliações online e provas 

presenciais. 

 

 Distribuição de Material Didático: 

 

Além de ficar disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA no 

formato PDF, a distribuição dos livros didáticos no formato impresso também ocorrerá 

através da aula inaugural e dos encontros presenciais. Caso o aluno não compareça 

ficará à disposição do mesmo para retirada no polo. 

 

 Etapa de Designer Educacional: 

 

·Adequação do conteúdo das disciplinas, seguindo elementos textuais definidos 

pela Instituição, a identidade visual, ícones de aprendizagem e análise sobre a 

adequação do conteúdo aos objetivos, ementas e referências bibliográficas. 
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·Tratamento da linguagem dialógica do conteúdo e análise da adequação das 

atividades propostas. 

·Análise e sugestões de melhoria, quando for o caso, das atividades de desafio 

propostas pelos professores para cada unidade. 

 

 Etapa de Revisão Gramatical: 

 

·Revisão Gramatical e metodológica de todos os materiais desenvolvidos, 

utilizando a nova ortografia e normas da ABNT. 

 

 Validação pela Faculdade: 

 

·Validação dos materiais pela equipe da Faculdade com indicação de ajustes 

quando for o caso. 

·Ajustes realizados pela Empresa parceira de acordo com as indicações da 

Faculdade. 

·Aprovação e validação dos conteúdos e atividades e banco de questões pela 

faculdade. 

·Material segue para a editoração em e-buppelo Empresa parceira. 

 

 Editoração PDF: 

 

·Conceituação e desenvolvimento de Projeto Gráfico considerando formato livro 

A4 para impressão pelo aluno através do AVA. 

·Ilustrações de ícones, arte de capas e editoração de imagens e vídeos, além 

de criação de esquemas e figuras para ilustrar o conteúdo a ser diagramado. 

·Diagramação em páginas seguindo projeto gráfico definido e aprovado pela 

Instituição para ser aplicado na elaboração de todos os livros didáticos e para 

impressão gráfica em escala. 
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 Etapas de desenvolvimento: 

 

·Aproveitamento das Ilustrações de ícones, arte de capas e editoração de 

imagens e vídeos, além de criação de esquemas e figuras para ilustrar o conteúdo que 

foi diagramado na versão PDF. 

·Geração de arquivo E-book, a partir de páginas diagramadas, desenvolvendo 

livros didáticos digitais de em páginas fluídas, divididas em 18 livros.  

·Publicação na linguagem PDF para o AVA. 

·Definição de itens/conteúdos a serem exibidos/disponibilizados para o aluno - 

Menu principal e funcionalidades. 

·Design dos ícones e aplicação da identidade visual da instituição – layout. 

§Conteúdos protegidos por DRM (Digital Rights Management) que restringe a 

cópia de conteúdos digitais ao mesmo tempo em que assegura e administra os direitos 

autorais. 

 

 Ambiente Virtual de Aprendizagem: 

 

● Moodle customizado para a Instituição, com as ferramentas de interação. 

Os alunos se conectarão ao Moodle por meio de login e senha e terão os materiais do 

curso que estão matriculados; 

● Quizzes e conteúdo das disciplinas, organizados por disciplina e unidades 

no Moodle; 

● Capacitação de equipe de TI para o Gerenciamento do Moodle; 

● Logística e Equipe Envolvida na Produção; 

● Toda a equipe trabalha com cronogramas, fluxogramas e logins e senhas 

no editor de texto compartilhado (sharepoint, googledrive,etc...) 

 

 Logística e Equipe Envolvida na Produção dos Materiais Didáticos: 
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·Na equipe da Faculdade de validadores 

 01 coordenador geral do projeto 

 02 coordenadores de curso  

 01 designer Educacional (visão pedagógica) 

 01 designer gráfico 

 18 professores conteudistas 

 03 Professores auxiliares (validação técnica) 

 01 Responsável pela TI 

 

·Na empresa parceira 

 01 diretor de Produção 

 01 coordenador geral do projeto 

 01 coordenador de conteúdo 

 01 coordenador de Designer Educacional 

 08 designers educacionais 

 01 coordenador de Revisão 

 08 revisores gramaticais e metodológicos 

 01 coordenador de editoração 

 08 diagramadores 

 02 ilustradores 

02 Programadores – Moodle 
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26. MATRIZ CURRICULAR DO CST EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA 

MÓDULO DISCIPLINA CH 

1º Módulo  Administração 80 

Estratégia de Liderança e Motivação de Equipes 80 

   

2º Módulo Economia  80 

Gestão de Recrutamento e Seleção 80 

Matemática Financeira 80 

   

3º Módulo Sistemas de Informações Gerenciais 80 

 Práticas de Departamento Pessoal 80 

Empreendedorismo  80 

   

4º Módulo Planejamento Estratégico 80 

Cultura e Clima Organizacional 80 

   

Subtotal  800 

5º Módulo Gestão de Cargos, Salários e Benefícios 80 

Treinamento, Consultoria e Auditoria 80 

   

6º Módulo Direito Empresarial 80 

Ética e Responsabilidade Socioambiental 80 

Gestão Conhecimento 80 

   

7º Módulo Práticas de Departamento Pessoal Avançada 80 

Avaliação do Desempenho Humano 80 

Comunicação Empresarial 80 

   

8º Módulo Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho 80 

Mediação e Gestão de Conflitos 80 
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Subtotal  800 

Subtotal do Curso  1.600 

Atividades Complementares 80 

Carga Horária do Curso  1.680 

Optativa LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais                                                                           80 horas  

 

26.1 Módulos do CST em Gestão de Recursos Humanos na Modalidade a 

Distância 

 

 

1º Módulo 

 

 

2º Módulo  

 

3º Módulo  

 

4º Módulo  

 

5º Módulo  

 

6º Módulo  

 

7º Módulo  

 

8º Módulo  

Administração Economia  Sistemas de 

Informações 

Gerenciais 

Planejamento 

Estratégico 

Gestão de 

Cargos, 

Salários e 

Benefícios 

 

Direito 

Empresarial 

Práticas de 

Departamento 

Pessoal 

Avançada 

Segurança e 

Qualidade de 

Vida no 

Trabalho 

Estratégia de 

Liderança e 

Motivação de 

Equipes 

Gestão de 

Recrutamento e 

Seleção 

Práticas de 

Departamento 

Pessoal 

Cultura e 

Clima 

Organizacional 

Treinament

o, 

Consultoria 

e Auditoria 

Ética e 

Responsabilid

ade 

Socioambienta

l 

Avaliação do 

Desempenho 

Humano 

Mediação e 

Gestão de 

Conflitos 

Matemática 

Financeira 

Empreendedorism

o 

 Gestão do 

Conhecimento 

Comunicação 

Empresarial 

 

27. COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS 

 

Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais – Resolução CNE/CP 

nº 3, de 18/12/2002 e o Art. 7º da referida, o curso objetiva a formação profissional que 

revele, em especial, as seguintes competências: 

Compreender o meio social, político, econômico e cultural onde está inserido e 

tomar decisões em um mundo diversificado e interdependente; 

Atuar no gerenciamento da área de Recursos Humanos das organizações em 

consonância com as demandas mundiais, nacionais e regionais; 

Gerenciar as práticas desenvolvidas pela área de Recursos Humanos; 
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Compreender as mudanças na organização e relações de trabalho e suas 

implicações na estruturação das políticas e práticas de Recursos Humanos; 

Empreender, analisando criticamente as organizações, antecipando e 

promovendo suas transformações, sendo capaz de planejar, coordenar, organizar, 

decidir, executar e avaliar atividades relacionadas à Gestão de Recursos Humanos; 

Capacidade para diagnosticar, conceber as estratégias tecnológicas e práticas, 

bem como para implementá-las no processo de intervenção e avaliar os resultados 

alcançados; 

Compreender a cultura, valores e clima organizacional considerando-os na 

estruturação e implementação das práticas de Recursos Humanos; 

Analisar e elaborar, com ética, inovação e criatividade o perfil de competências 

dos profissionais considerando os desafios impostos pela estratégia organizacional e 

mercado de trabalho e dos processos de recrutamento e seleção; 

Realizar diagnóstico, projetos de capacitação e condução de treinamentos a fim 

de capacitar a equipe de trabalho visando o desenvolvimento de competências 

previstas para os cargos e necessidades futuras da empresa; 

Analisar as interações entre a(s) equipe(s), sendo capaz de estruturar projetos 

de desenvolvimento que estimulem a capacidade para auto-avaliação, resolução de 

problemas, autonomia e comprometimento com processos necessários de mudanças; 

Compreender sistemas de carreiras, delineando as estruturas, sistemas de 

valorização e instrumentos de desenvolvimento, de maneira que prevaleça a 

transparência quanto aos requisitos de acesso e migração, seja assegurado o diálogo 

entre empresa e colaboradores e a corresponsabilidade no gerenciamento das 

carreiras; 

Estruturar sistema de remuneração orientado pela legislação, perspectivas de 

mercado e dimensões dos espaços ocupacionais construídos pelos colaboradores; 

Organizar projetos de higiene, segurança e qualidade de vida divulgando 

informações e monitorando comportamentos que favoreçam a integridade física e 
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mental dos colaboradores e dos membros da comunidade na qual a empresa está 

inserida; 

Realizar as rotinas de departamento pessoal conforme a legislação trabalhista 

em vigor a fim de manter preservados os direitos dos colaboradores e evitar prejuízos 

éticos, financeiros e de imagem da empresa. 

 

28. EMENTAS 

 

1º MÓDULO 

 

ADMINISTRAÇÃO 

Evolução das escolas de administração e bases históricas:  Bases Históricas; 

Influências na Administração; Revolução Industrial e outras Influências; Origens da 

Teoria Clássica. 

Dos fundamentos da Administração ao surgimento da Escola Clássica: Fundamentos 

da Administração; Administração Científica; Administração Clássica; Teoria da 

Burocracia. 

Escola das Relações Humanas e processo decisório: Teorias das Relações Humanas; 

Teorias de Motivação; Tipos de Lideranças; Processo Decisório. 

Da Teoria Neoclássica às novas tendências da Administração: Teoria Neoclássica 

Funções do Administrador; Teoria de Sistemas; Teoria da Contingência; Tendências na 

Administração e críticas às novas abordagens da Administração. 

 

Objetivos 

Compreender a evolução e influências na Teoria da Administração. Compreender os 

fundamentos da administração e o surgimento da escola clássica da Administração.   

Compreender o contexto e as características da Teoria das Relações Humanas; 

Analisar a Teorias da Motivação e Tipos de Liderança; Identificar como se dá o 
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processo decisório. Compreender a Teoria Neoclássica, Sistemas e da Contingência; 

Reconhecer Tendências na Administração; Compreender críticas as novas abordagens 

da Administração. 

 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, I. Teoria Geral da Administração, vol. 2. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

LACOMBE, F. J. M.; HEILBORN, G. L. J.  Administração: princípios e tendências. 2. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2008. 

ROBBINS, S. P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

Bibliografia Complementar 

VASCONCELOS, Isabella F.; MOTTA, Fernando Prestes.  Teoria Geral da 

Administração. São Paulo: Thomson Pioneira, 2006 

MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da Administração: da escola científica à 

competitividade na economia globalizada. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2000.  

MINTZBERG, H. Criando organizações eficazes. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

CLEGG, S. R., HARDY, C., NORD, W. R. Handbook de estudos organizacionais: 

reflexões e novas direções. São Paulo: Atlas, 2001, v. 2.  

CLEGG, S. R.;0 HARDY, C.; NORD, W. R. Handbook de estudos organizacionais. São 

Paulo: Atlas, 1999, v. 1. 

 

ESTRATÉGIAS DE LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO DE EQUIPES 

Liderança e motivação: princípios gerais: Desafios atuais das organizações; o 

fenômeno da liderança; o fenômeno da motivação; o papel do líder na motivação. 

A liderança com foco nas pessoas: A evolução nas teorias da liderança; a liderança 

baseada em princípios; o líder como agente de transformação; desenvolvimento de 

líderes. 

A motivação intrínseca: A evolução nas teorias da motivação; a motivação extrínseca; a 

motivação intrínseca; o líder e a motivação intrínseca. 
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Desenvolvendo líderes e despertando a motivação: Estratégias para desenvolvimento 

de líderes: aspectos iniciais; estratégias para desenvolvimento de líderes: aspectos 

complementares; estratégias para desenvolver a motivação intrínseca: aspectos iniciais; 

estratégias para desenvolver a motivação intrínseca: aspectos complementares. 

 

Objetivos 

Capacitar o aluno a fim de alcançar maior eficácia na liderança; Entender o 

comportamento de grupos e equipes; Formar, liderar e manter motivação de equipes.  

Identificar a necessidade da liderança com foco nas pessoas para que se atinjam os 

objetivos individuais e organizacionais.   Compreender a motivação intrínseca como 

processo culminante na história das teorias da motivação.   Descrever atitudes práticas 

para desenvolver líderes e despertar a motivação. 

 

Bibliografia Básica 

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Psicologia aplicada à administração de empresas. 4 ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

MAXWELL, John c. As 21 irrefutáveis leis da liderança: uma receita aprovada para 

desenvolver o líder que existe em você. [Tradução: Alexandre Martins]. Rio de Janeiro: 

Thomas Neson Brasil, 2007.  

SENGE, Peter M. A quinta disciplina: Arte e prática da organização que aprende. 26 ed. 

[Tradução: Gabriel Zide Neto]. Rio de Janeiro: Best Seller, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

COVEY, Stephen R. Liderança baseada em princípios. [Tradução: Astrid Beatriz de 

Figueiredo]. Rio de Janeiro: Campus, 1994. 

PINK, Daniel H. Motivação 3.0: Os novos fatores motivacionais para a realização 

pessoal e profissional. [Tradução: Bruno Alexander]. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Liderança. São Paulo: Atlas, 2009.  
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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, 2000. 

 

 

2º MÓDULO 

 

ECONOMIA  

Introdução à Economia: Sistema econômico. Evolução do pensamento econômico. 

Fatores de produção. Interação dos agentes econômicos. 

Introdução à Microeconomia: Demanda, oferta e equilíbrio de mercado. Elasticidades. 

Estruturas de mercado. Teoria da produção e custos. 

Introdução à Macroeconomia: Agregados macroeconômicos. Moeda. Sistema 

Financeiro Nacional. Inflação. 

Introdução à Economia Brasileira e Internacional: Economia Brasileira. Desemprego. 

Economia Internacional. Globalização.  

 

Objetivos 

Compreender as leis da economia que fundamentam os sistemas econômicos atuais.  

Analisar a teoria microeconômica, destacando a oferta e a demanda, as estruturas de 

mercado, bem como a teoria da produção e custos. Explicitar as teorias 

macroeconômicas fundamentais e o seu impacto nas organizações.  Analisar a 

economia brasileira e sua inserção no mercado internacional, enfatizando o 

desemprego e a globalização. 

 

Bibliografia Básica 

ROSSETTI, J. P. Introdução à Economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
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TROSTER, R. L.; MOCHÓN, F. Introdução à Economia. 2. ed. São Paulo: Pearson 

Makron Books, 2002. 

VASCONCELLOS, M. A. S.; GARCIA, M. E. Fundamentos de Economia, 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2008. 

 

Bibliografia Complementar 

GREMAUD, A. P. (org.). Manual de Economia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

MANKIW, N. G. Princípios de Macroeconomia. São Paulo: Pioneira Thompsom 

Learning, 2005.  

PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L. Microeconomia. 6. ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2005. 

VARIAN, H. R. Microeconomia: conceitos básicos. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 

VASCONCELLOS, M. A. S. Economia Micro e Macro: teoria e exercícios.  4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2008.  

 

GESTÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

Ementa 

Introdução à área de Recursos Humanos: Introdução à tarefa de Recursos Humanos; O 

sistema de Gestão de Recursos Humanos I; O sistema de Gestão de Recursos 

Humanos II. O Ambiente Organizacional.  

O Ambiente Organizacional: Rotatividade de Pessoal; Absenteísmo e Presenteísmo; 

Desenho de Cargos; Descrição e análise de cargos;  

Recrutamento de Pessoal: Recrutamento de Pessoal; Meios do Recrutamento de 

Pessoal; Recrutamento Interno; Meios de Recrutamento de Pessoal: Recrutamento 

Externo.  Meios de Recrutamento de Pessoal: Recrutamento Misto. 

Seleção de Pessoal: Seleção de Pessoal; Modelos e Bases de Seleção de Pessoal; 

Técnicas de Seleção de Pessoal; O Processo de Seleção de Pessoal. 

 

Objetivos 
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Compreender o desenvolvimento histórico do recursos humanos, bem como os 

principais sistemas da gestão de recursos humanos.   Entender as características do 

ambiente organizacional.   Compreender o processo de recrutamento de pessoal.   

Compreender o processo de seleção de pessoal. 

 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. Rio de Janeiro: Campus, Elsevier, 2010. 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2009. 

LACOMBE, Francisco José Masset. Recursos humanos: princípios e tendências. São 

Paulo: Saraiva, 2005. 

  

Bibliografia Complementar 

ARAUJO, Luis César G. de; GARCIA, Adriana  Amadeu. Gestão de pessoas. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

BOOG, Gustavo; BOOG, Magdalena. Manual de gestão de pessoas e equipes. São 

Paulo: Ed. Gente, 2002. Vol I e II.  

LIMONGI-FRANÇA, A. C. Prática de recursos humanos: conceitos, ferramentas e 

procedimentos.  São Paulo: Atlas, 2009. 

PONTES, Benedito Rodrigues. Administração de cargos e salários: carreira e 

remuneração. São Paulo: LTr, 2008. 

OGATA, Alberto; SIMURRO, Sâmia.  Guia prático de qualidade de vida.  Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2009. 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Ementa 

As Bases do Valor do Dinheiro no Tempo: Terminologia e simbologia na Matemática 

Financeira; Conceitos básicos de juros e taxa de juros; Modalidades de capitalização e 

dinâmica das taxas de juros;. Operações com descontos.  



 

 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3636 - Fax: (45) 3036-3638 

http://www.FCSAC.br  

 

 

91 

 

Dinâmica da Capitalização a Juros Simples e a Juros Compostos: Capitalização a Juros 

Simples; Capitalização a Juros Compostos; As aplicações dos conceitos no mercado 

financeiro; Equivalência de capitais. 

Séries Uniformes de Pagamentos: Classificação das Séries de Capitais; Planos de 

Empréstimos; Sistemas de Amortização nos Planos de Empréstimos; Outras operações 

com séries uniformes de capitais.  

Séries Uniformes de Pagamentos: Prazo de retorno de um investimento; Valor Presente 

Líquido de um Projeto de Investimentos; Taxa Interna de Retorno e Taxa Interna de 

Retorno Modificada; O Poder de Decisão do VPL e da TIR. 

 

Objetivos 

Compreender os conceitos fundamentais da Matemática Financeira.   Avaliar as 

operações financeiras a partir das modalidades de capitalização.    Desenvolver 

cálculos financeiros com uma série de capitais.      Avaliar financeiramente projetos de 

investimentos em relação ao prazo de retorno, liquidez e rentabilidade. 

 

Bibliografia Básica 

LAPPONI, Juan Carlos. Matemática financeira. São Paulo: Lapponi Treinamento e 

Editora Ltda., 1998. 

MILONE, Giuseppe. Matemática financeira. São Paulo: Thompson Learning, 2006. 

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira. Objetiva e aplicada. 8. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 10. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

FRANCISCO, Walter de. Matemática financeira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 1994.  
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GARRITY, Peter. MBA compacto. Matemática aplicada aos negócios. Rio de Janeiro: 

Campus, 2000. 

HAZZAN, Samuel; POMPEO, José Nicolau. Matemática financeira. 6. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2007. 

WAKAMATSU, André. Org. Matemática financeira. São Paulo: Pearson, 2012. 

 

3º MÓDULO 

 

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 

Ementa 

Introdução ao Sistema de Informações Gerenciais: Conceitos Relacionados a Sistemas 

de Informações; Sistema de Informação e negócios; Comércio eletrônico e negócios 

eletrônicos;  

Processos de negócio para atender a estratégia da empresa. 

Desenvolvimento de Sistema de Informações Gerenciais: Estruturas organizacionais; 

Tipos de Sistema de informações; Sistema de Informações e Nível Organizacional; 

Desenvolvimento de sistemas gerenciais. 

Segurança em Sistema de Informações Gerenciais: Vulnerabilidade dos sistemas; 

Valor empresarial da segurança; Estrutura para segurança; Tecnologia e ferramentas 

para segurança.  

Implementação e Gerenciamento de Sistemas de Informações Gerenciais – SIG: 

Levantamento e Definição da Metodologia do SIG; Desenvolvimento do Projeto e 

Implementação do SIG; A melhoria da tomada de decisão e a gestão do conhecimento; 

Problemas de decisão gerencial. 

 

Objetivos 

Compreender a importância dos sistemas de informação como ferramenta para os 

processos decisórios das empresas. Compreender os tipos de estruturas 

organizacionais e tipos de sistema de informações.  Compreender a vulnerabilidade dos 
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sistemas de informação, o valor empresarial da segurança e os componentes 

necessários para a segurança. Compreender a metodologia e seus pressupostos para 

a implementação e gerenciamento de sistemas de informações gerenciais. 

 

Bibliografia Básica 

REZENDE, D.A. Sistemas de Informações Organizacionais. 4.ed. – São Paulo: Atlas, 

2010. 

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Gerenciamento de Sistemas de Informação. 

Rio de Janeiro: LTC, 2004 

DUCLOS, L.C; SANTANA, V.L. Ciclo estratégico da informação: como colocar a TI em 

seu devido lugar – Curitiba: Champagnat, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

OLIVEIRA, D. P. R., Sistemas de Informações Gerenciais, 10ª edição, São Paulo, 

Editora Atlas, 2005. 

PADOVEZE, C. L., Sistemas de Informações Contábeis, 4ª edição, São Paulo, Editora 

Atlas, 2004. 

LAUDON, K. C. LAUDON, J. P. Sistemas de Informação Gerenciais. 7a Edição, São 

Paulo, Pearson Prentice Hall, 2007. 

O’BRIEN, J. A, Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na Era da Internet, 2ª 

edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2001. 

CRUZ, T., Sistemas de Informações Gerenciais, 3ª edição, São Paulo, Editora Atlas, 

2003. 

 

PRÁTICAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL  

Ementa 

Processo Admissional: Documentação admissional do empregado; Documentação 

admissional da empresa; Contrato de Trabalho; Carteira de Trabalho e Previdência 

Social. 
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Jornada de trabalho e relações sindicais: Tipos de Jornada de Trabalho;  Marcação e 

apontamento da Jornada de Trabalho;  Prorrogação e Compensação da Jornada de 

Trabalho;  Sindicatos e relações de trabalho. 

Folha de pagamento: Proventos da folha de pagamento; Cálculo de salário integral e 

proporcional; Cálculo de descontos que compõem a folha de pagamento; Cálculo de 

folha de pagamento. 

Principais adicionais integrantes da folha de pagamento: Remuneração do adicional de 

horas extraordinárias e descanso semanal remunerado sobre horas extraordinárias; 

Remuneração do adicional de insalubridade; Remuneração do adicional de 

periculosidade; Remuneração do adicional noturno. 

 

Objetivos 

Compreender os procedimentos da empresa na admissão de empregados.   Identificar 

as diversas situações da jornada de trabalho e o papel do sindicato na manutenção do 

empregado.  Compreender a composição da folha de pagamento mensal do 

empregado.   Compreender o cálculo dos principais adicionais que integram a folha de 

pagamento do empregado. 

 

Bibliografia Básica 

COSTA, Rosânia de Lima. Rotinas trabalhistas: departamento pessoal modelo de A e Z. 

3. ed. São Paulo: Cenofisco, 2011. 

GONÇALVES, Gilson. Resumo Prático de Folha de Pagamento. 4. ed. Curitiba: Juruá, 

2006. 

SILVA, Marilene Luiza da. Administração de Departamento de Pessoal. 8. ed. rev. São 

Paulo: Érica, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

CAVALCANTI, Jourberto de Quadros Pessoa; VEILLATORE, Marco Antonio Cesar. 

CLT 70 anos de consolidação.  São Paulo: Atlas, 2013. 
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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 2000.   

OLIVEIRA, Aristeu de. Cálculos Trabalhistas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2004.  

OLIVEIRA, Rita de Cássia. Desvendando o Departamento de Pessoal. São Paulo: 

Viena, 2006. 

 

EMPREENDEDORISMO 

Ementa 

Origem e definição do empreendedorismo: Origem do empreendedorismo. Conceitos e 

definições de Empreendedorismo. Visão do empreendedor. Características do 

empreendedor.  

Empreendedorismo e Plano de Negócios: Habilidades do empreendedor. O perfil do 

empreendedor. Gestão empreendedora. Diferenças entre empreendedor e empresário.  

Empreendedorismo corporativo e intra-empreendedorismo: Empreendedor coorporativo. 

Jovens empreendedores. Cultura intra-empreendedora. Visão, oportunidade e 

criatividade. 

Empreendedorismo e Empresas: Análise de oportunidade. Novos empreendedores no 

Brasil. A evolução dos empreendedores. Perfil do novo empreendedor. 

 

Objetivos 

Identificar a origem do empreendedorismo e compreender a definição do 

empreendedorismo. Compreender como o empreendedorismo favorece o 

desenvolvimento de importantes habilidades necessárias para o êxito de um negócio.   

Compreender e identificar os tipos de intra-empreendedorismo. Identificar a importância 

do empreendedorismo. 

 

Bibliografia Básica  
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CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 4. 

ed. Barueri: Manole, 2012. 

DORNELAS, José C. A. Empreendedorismo. 2ª edição, Rio de Janeiro, Editora 

Campus, 2005. 

MASIERO, G. Administração de empresas. São Paulo: Ed Saraiva, 2007.  

 

Bibliografia Complementar  

DOLABELA, Fernando. Empreendedorismo uma forma de ser: saiba o que são 

empreendedores individuais e empreendedores coletivos. Brasília: Aed, 2003. 

________ Oficina do empreendedor: A metodologia de ensino que ajuda a transformar 

o conhecimento em riqueza. São Paulo: Cultura Editores Associados, 1999. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em 

negócios. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2005. 

SABBAG, Paulo Yazigi. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. São Paulo: 

Saraiva, 2009.  

SEBRAE,. 10 anos de monitoramento da sobrevivência e mortalidade de empresas. 

São Paulo: Sebrae, 2008. 

 

 

4º MÓDULO 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Ementa 

Administração estratégica nas organizações: Os desafios da competitividade; 

Perspectiva Histórica e Conceitos; O processo de Administração Estratégica e o papel 

do estrategista; Intenção Estratégica. 

Análise do Ambiente e Análise de Cenários: Diagnóstico Estratégico; Ambiente Micro e 

Macro (interno e externo); Missão, Visão e Objetivos Estratégicos; Construção de 

Cenários.  
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Metodologia e etapas do Planejamento Estratégico: Políticas Empresariais; Projetos e 

planos de ação; Tipos de Estratégias; Mudanças organizacionais.  

Avaliação de resultados estratégicos: Implementação do Plano Estratégico; Controle da 

Estratégia; Balanced Scorecard - BSC; Governança Corporativa. 

 

Objetivos  

Compreender a necessidade da implementação de estratégica nas organizações e 

Identificar os principais conceitos de estratégia e de planejamento estratégico.   

Compreender os principais aspectos relacionados à leitura do ambiente interno e 

externo das organizações como produto para a elaboração do planejamento 

estratégico.   Identificar a metodologia de um planejamento estratégico e construir uma 

aplicação prática de planejamento estratégico.  Verificar os resultados da implantação 

da estratégia e comparar os objetivos propostos com os efetivados na implementação 

da estratégia. 

 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, I.; SAPIRO, A. Planejamento Estratégico. Rio de Janeiro, Editora 

Campus, 1ª edição, 2004. 

MINTZBERG, Henry. Safári de estratégia: um roteiro pela selva do planejamento 

estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos, 

metodologia e práticas. 31ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

Bibliografia Complementar 

PORTER, Michael E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e da 

concorrência. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

HITT, M. Administração estratégica: competitividade e globalização, 2. Ed. – São Paulo: 

Cengage Learning, 2008.  
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HARVARD BUSINESS REVIEW. Planejamento Estratégico, Rio de Janeiro, Editora 

Campus, 2002. 

CERTO, S. C. Administração Estratégica: planejamento e implantação da estratégia, 

São Paulo, Editora Pearson Education do Brasil, 2ª edição, 2005. 

REVISTA HSM MANAGEMENT. São Paulo: HSM do Brasil. Publicação Bimestral. 

 

CULTURA E CLIMA ORGANIZACIONAL 

Ementa 

Bases teóricas sobre a cultura brasileira: Abordagem sobre a cultura e as organizações; 

os traços brasileiros; o estrangeirismo; a cultura popular brasileira.  

Cultura organizacional: Conceitos fundamentais sobre a cultura organizacional; as 

funções e disfunções da cultura e as características das organizações; criação e a 

manutenção da cultura; mudança cultural e organizacional.  

Comportamento organizacional: Comportamento organizacional e personalidade; a 

percepção; valores e atitudes; a satisfação com o trabalho. 

Cima organizacional: O clima organizacional; Os fatores que influenciam o clima 

organizacional; diagnóstico de clima organizacional; a pesquisa de clima 

organizacional.   

 

Objetivos 

Conhecer as bases teóricas relevantes da cultura brasileira e sua influência na cultura 

organizacional. Compreender a cultura organizacional, as suas funções e 

características e os aspectos relevantes para da sua criação, manutenção e mudança.   

Conhecer os principais aspectos do comportamento organizacional.   Entender o que é 

o clima organizacional, suas manifestações e fatores que influenciam o clima, bem 

como as técnicas para diagnosticá-lo. 

 

Bibliografia Básica 
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GASPARETTO, L. E. Pesquisa de clima organizacional: o que é e como fazer.  São 

Paulo: Scortecci, 2011. 

MOTTA, F.C.P; CALDAS, M.P. Cultura organizacional e cultura brasileira. 1. Ed. 9 

reimpr. São Paulo:Atlas, 1997. 

ROBBINS, S. P. Comportamento organizacional. 11. ed. São Paulo: Pearson Prentice  

Hall, 2005. 

 

Bibliografia Complementar 

JOHANN, S. L. Gestão da cultura corporativa: como as organizações de alto  

desempenho gerenciam sua cultura organizacional. São Paulo: Saraiva, 2004. 

LACOMBE, F.J.M. Recursos Humanos: Princípios e tendências. São Paulo: Saraiva 

,2005 

LUZ, R.  Gestão do Clima Organizacional. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. 

PAUL, E. S. Psicologia nas organizações.  2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

ROBBINS, S. P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

5º MÓDULO 

 

GESTÃO DE CARGOS, SALÁRIOS E BENEFÍCIOS 

Ementa 

Conceitos sobre remuneração, salários, avaliação de desempenho e benefícios. 

Descrição e análise de cargos. Plano de cargos e salários: pesquisa salarial. Política 

salarial. Plano de carreiras. Práticas modernas de remuneração e administração de 

benefícios. 

 

Objetivos 

Conhecer as práticas atuais da gestão da remuneração dentro do contexto empresarial. 

Aplicar as técnicas e processos de manutenção de recursos humanos voltados ao 

sistema tradicional de cargos e salários. 
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Compreender as práticas de remuneração e administração de benefícios. 

 

Bibliografia Básica 

HIPÓLITO, J. A. M. Administração salarial: a remuneração por competências como 

diferencial competitivo edição 1 São Paulo editora Atlas 2007. 

PONTES, B. R. Administração de cargos e salários: carreira e remuneração. Edição 13 

São Paulo editora LTr 2008. 

WOOD Jr., T.; PICARELLI FILHO, V. Remuneração e carreira por habilidades e por 

competência. Edição 1 São Paulo editora Atlas 2004. 

 

Bibliografia Complementar 

RESENDE, E. Remuneração e carreira baseadas em competências e habilidades. 

Edição 1 Rio de Janeiro editora Qualitymark 2002. 

PASCHOAL, L. Administração de Cargos e Salários: manual prático e novas 

metodologias. Edição 1 Rio de Janeiro editora Qualitymark  2001. 

 

TREINAMENTO, CONSULTORIA E AUDITORIA 

Ementa 

Treinamento de Pessoal.  Consultoria Interna e Externa em recursos humanos.  

Auditoria em recursos humanos. 

 

Objetivos 

Conhecer os processos de gestão da área de Recursos Humanos, no que se refere ao 

treinamento de pessoal, consultoria e auditoria na área de recursos humanos. 

Planejar treinamentos de recursos humanos. 

Elaborar uma proposta de consultoria em recursos humanos. 

Compreender a atuação da auditoria de recursos humanos nos processos de gestão de 

pessoas. 
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Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, I. Recursos humanos: o capital humano das organizações.  Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2009.  

 

__________. Gestão de pessoas. Rio de Janeiro:  Campus, Elsevier, 2008.  

 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Manual de consultoria empresarial: 

conceitos, metodologia, práticas. 6 ed. São Paulo : Atlas, 2006.  

 

Bibliografia Complementar 

BOOG, Gustavo G. Manual de Treinamento e Desenvolvimento ABTD. 3ª edição 

São Paulo: Pearson Education do Brasil 1999.  

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 2000.   

BOOG, Gustavo G.; BOOG, Magdalena. Manual de Gestão de Pessoas e Equipes: 

operações, volume 2 São Paulo:  editora Gente 2002.  

SIMCSIK,Tibor. Adequação de recursos humanos.  São Paulo: Futura, 2003. 

 

6º MÓDULO 

 

DIREITO EMPRESARIAL 

Ementa 

Introdução do estudo do direito empresarial: tipos societários. Direito do trabalho: 

princípios, relação de emprego, contrato de trabalho, remuneração e salário, duração 

do trabalho, descansos remunerados. Direito previdenciário: seguridade social, 

contribuições sociais, segurados e dependentes, aposentadorias e auxílios. 

 



 

 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3636 - Fax: (45) 3036-3638 

http://www.FCSAC.br  

 

 

102 

 

Objetivos 

Compreender aspectos básicos do direito empresarial. 

Estudar o direito do trabalho e suas especificidades. 

Entender o direito previdenciário e os temas concernentes a matéria. 

 

Bibliografia Básica 

COELHO, F.U. Manual de Direito Comercial Edição 22 São Paulo Saraiva 2010. 

FINKELSTEIN, M.E. Direito Empresarial Edição 4 São Paulo Editora Atlas 2008. 

MARANHÃO,D.; SUSSEKIND,A.; VIANNA,S. Instituições de direito do trabalho Edição 

22 São Paulo Editora LTR 2003. 

 

Bibliografia Complementar 

REQUIÃO, R. Manual de Direito Comercial – Vol 1 Edição 29 São Paulo Editora Saraiva 

2010. 

VIEIRA, M.A.R. Manual de Direito Previdenciário Edição 6 São Paulo Editora Impetus 

2006. 

 

ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

Ementa 

Ética e ética nos negócios. Os desafios da ética empresarial. Evolução e Perspectivas 

do Terceiro Setor; Problemas Sociais e Ambientais; Gestão Social; Projetos Sociais; 

Responsabilidade Social Corporativa; Indicadores da Responsabilidade Social; 

Certificações Sociais; Balanço Social. 

 

Objetivos 

Proporcionar ao aluno o conhecimento sobre os conceitos e a prática da ética e da 

responsabilidade social no dia a dia dos indivíduos e das organizações.  

Ensinar comportamentos de ética profissional e empresarial para os acadêmicos. 
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Habilitar o aluno a compreender os aspectos intervenientes à prática da 

responsabilidade social corporativa. 

Proporcionar ao aluno condições técnicas e práticas que o capacite, enquanto 

profissional, a desenvolver projetos de responsabilidade social e cidadania empresarial. 

 

Bibliografia Básica 

ASHLEY, Patrícia A., Ética e Responsabilidade Social nos Negócios. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2005. 

RODRIGUEZ, M. V. R., Ética e Responsabilidade Social nas Empresas. Rio de Janeiro: 

Editora Campus, 2005. 

GOMES DE MATOS, F., Ética na Gestão Empresarial. São Paulo: Editora Saraiva, 

2008.  

 

Bibliografia Complementar 

LIMA, Alex Oliveira Rodrigues de. Ética Global, São Paulo, Editora Iglu, 1ª Edição, 

1999. 

GELMAN, J. J., PARENTE, J., Varejo Socialmente Responsável. Porto Alegre: Editora 

Bookamn, 2008.  

MELO NETO, F., FROES, C., Gestão da Responsabilidade Social Corporativa. Rio de 

Janeiro: Editora Qualitymark, 2006. 

NALINI, J. R., Ética Geral e Profissional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. 

VALLS, A. L. M. O que é ética. São Paulo, Editora Brasiliense, 1995 

 

GESTÃO DO CONHECIMENTO 

Ementa 

Evolução do conhecimento. Tipos de conhecimento. Tipos de inteligência. Inovação e 

Criatividade. Aprendizagem Organizacional. Educação Corporativa. Gestão do Capital 

Intelectual. Gestão por competências.  
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Objetivos 

Proporcionar aos acadêmicos, conhecimento analítico a respeito da evolução, processo 

e práticas da Gestão do Conhecimento procurando desenvolver uma visão holística 

objetivando contribuir com as estratégias empresariais. 

Entender o conhecimento teórico e prático sobre a gestão do conhecimento. 

Compreender o processo de criação do conhecimento. 

Gerenciar o capital intelectual. 

Desenvolver a inteligência competitiva. 

Conhecer a prática da educação corporativa nas empresas. 

 

Bibliografia Básica 

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. Conhecimento empresarial: como as organizações 

gerenciam o seu capital intelectual. Edição 3 Rio de Janeiro Editora Campus 2003. 

KRUGLIANSKAS, I.; TERRA, J. C. C. Gestão do conhecimento em pequenas e médias 

empresas. Edição 1 Rio de Janeiro Editora Campus 2003. 

SENGE, P. A quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende Edição 1 São 

Paulo Editora Best Seller 1998. 

 

Bibliografia Complementar 

FLEURY, M. T. L.; OLIVEIRA JUNIOR, M. M. Gestão estratégica do conhecimento: 

integrando aprendizagem, conhecimento e competências. Edição 1 São Paulo Editora 

Atlas 2001. 

TEIXEIRA FILHO, J. Gerenciando conhecimento. Edição 1 Rio de Janeiro Editora 

Senac 2000. 

 

7º MÓDULO 

 

PRÁTICAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL AVANÇADA 

Ementa 



 

 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3636 - Fax: (45) 3036-3638 

http://www.FCSAC.br  

 

 

105 

 

Elaboração de cálculos e rotinas da folha de pagamento. 13º salário. Férias. Rescisão 

do contrato de trabalho. Atitudes profissionais em processos trabalhistas. 

 

Objetivos 

Compreender as rotinas de departamento pessoal em sua amplitude. 

Realizar cálculos da folha de pagamento, 13º salário, férias e rescisão contratual. 

Apreender atitudes profissionais em processos trabalhistas. 

 

Bibliografia Básica 

GONÇALVES, Gilson. Resumo Prático de Folha de Pagamento. Edição 4 Curitiba 

Editora Juruá 2006. 

OLIVEIRA, Aristeu de. Cálculos Trabalhistas Edição 14 São Paulo Editora Atlas 2004. 

SILVA, Marilene Luiza da. Administração de Departamento Pessoal Edição 8 São Paulo 

Editora Érica 2009.  

 

Bibliografia Complementar 

__________. CLT Saraiva & Constituição Federal Edição 36 São Paulo Editora Saraiva 

2009. 

OLIVEIRA, R. C. Desvendando o Departamento de Pessoal Edição 1 São Paulo Editora 

Viena 2006. 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO HUMANO 

Ementa 

Conceituação, objetivos e responsabilidades da avaliação. Métodos e técnicas de 

Avaliação do Desempenho. Avaliação de Desempenho por competência. Utilização dos 

resultados da avaliação de desempenho. Apreciação crítica da avaliação de 

desempenho. Avaliação do desempenho e competitividade. 

 

Objetivos 
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Conhecer os conceitos básicos envolvidos na avaliação do desempenho; 

Entender e aplicar os métodos e técnicas da avaliação do desempenho; 

Utilizar a avaliação de desempenho como ferramenta para a competitividade das 

organizações. 

 

Bibliografia Básica  

HELLER, R. Como aprimorar a gestão de pessoas Edição 1 São Paulo Editora 

Publifolha 2001. PONTES, B.R. Avaliação de desempenho: Métodos clássicos e 

contemporâneos, avaliação por objetivos, competências e equipes Edição 10 São Paulo 

Editora LTR 2008. 

LEME, Rogério Avaliação de desempenho com foco em competência: base para 

remuneração por competências Edição 1 Rio de Janeiro Editora Qualitymark 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

ROSSO, F. Gestão ou indigestão de pessoas Edição1 São Paulo Editora Loyola 2004. 

SIQUEIRA, W. Avaliação de desempenho: como romper amarras e superar modelos 

ultrapassados. Edição 1 São Paulo  Editora Reichmann2002. 

 

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

Ementa 

Globalização dos mercados e comunicação empresarial. Prospecção de projetos 

empresariais na mídia. Gestão da comunicação empresarial nas organizações 

modernas. Imagem empresarial como fator de competitividade. Técnicas e instrumentos 

de comunicação empresarial: media training, pesquisa de opinião, mídias sociais, 

endomarketing. A importância do endomarketing no ambiente organizacional. 

 

Objetivos 
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Desenvolver uma visão global dos processos comunicativos nas organizações, bem 

como propiciar ao aluno a aprendizagem de técnicas utilizadas na comunicação 

empresarial e no endomarketing. 

Conhecer os principais conceitos e estratégias empregadas na comunicação 

empresarial;  

Capacitar o aluno a conhecer e aplicar a práticas de Endomarketing. 

Conduzir o aluno à observação das relações entre a comunicação empresarial e a 

imagem da empresa; 

Capacitar o aluno para utilizar a comunicação de maneira ética e eficiente, seja ela 

dirigida ao público externo ou ao público interno. 

 

Bibliografia Básica 

MEDEIROS, A.M. Endomarketing de A a Z Edição 1 Porto Alegre Editora Dora Luzatto 

2007. 

VIANA, F. Comunicação empresarial de A a Z. Edição1 São Paulo Editora CLA 2004. 

NEVES, R. C. Comunicação empresarial integrada Edição 1 São Paulo Editora Mauad 

2000. 

 

Bibliografia Complementar  

PIMENTA, M. A Comunicação empresarial. Edição 1 São Paulo Editora Alinea 2004. 

TORQUATO, Gaudêncio. Comunicação Empresarial e Comunicação Institucional. 

Edição 1 São Paulo Editora Summus 1986. 

 

8º MÓDULO 

 

SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

Ementa 

Introdução a segurança do trabalho. Normas regulamentadoras aplicadas a gestão de 

RH: NR-1 (Disposições Gerais); NR-2. NR-3. NR-4. NR-5. NR-6 (EPI’s); NR-7. NR-9.  
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NR-15 (Atividades e Operações Insalubres); NR-16 (Atividades e Operações 

Perigosas); NR-23. NR-24. NR-26. NR-28. OHSAS 18001. OHSAS 18002. ISO 9001 E 

ISSO 14001. Ergonomia. QVT como conseqüência da aplicação das normas 

regulamentadoras. 

 

Objetivos 

Proporcionar ao aluno o conhecimento teórico e prático sobre a segurança e a 

qualidade de vida no trabalho e suas ferramentas de gestão. 

Propiciar o conhecimento teórico e prático sobre os riscos ambientais no trabalho; 

Desenvolver de forma prática a aplicação de ferramentas de segurança no trabalho. 

Apresentar a qualidade de vida no trabalho como conseqüência da aplicação das 

normas regulamentadoras. 

 

Bibliografia Básica  

VIEIRA, S. I. Manual de saúde e segurança no trabalho:qualidade de vida no trabalho – 

Vol. 2 Edição 1 São Paulo Editora LTR 2005. 

RODRIGUES, M. V. C. Qualidade de vida no trabalho: evolução e análise no nível 

gerencial. Edição 6 Petrópolis Editora Vozes 1999. 

__________. Normas Regulamentadoras (NR’s): Portaria MTb nº 3214/78 e suas 

ulteriores alterações. 

 

Bibliografia Complementar 

PACHECO JÚNIOR, W. Qualidade na segurança e higiene do trabalho: série STH 9000 

Edição 1 São Paulo Editora Atlas 1995. 

RODRIGUES, M. V. C. Qualidade de vida no trabalho. Edição 1 São Paulo Editora 

Makron Books 2001. 

 

MEDIAÇÃO E GESTÃO DE CONFLITOS 

Ementa 
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Noções de Personalidade Humana. A influência da comunicação no processo de 

gestão de conflitos. Causas e efeitos dos conflitos nas organizações. Habilidades, 

estratégias e ética na mediação. Psicopatologias do trabalho advindas de conflitos 

organizacionais. 

  

Objetivos 

Desenvolver uma visão prática e teórica sobre as principais estratégias de mediação e 

gestão de conflitos, pautadas nas causas e efeitos desses na organização.  

Demonstrar as psicopatologias do trabalho advindas de conflitos organizacionais. 

 

Bibliografia Básica 

MARTINELLI, D; ALMEIDA, A. P. Negociação: como transformar confronto em 

cooperação Edição 1 São Paulo Editora Atlas 2006. 

LIMA, J. C. Negociação de Conflitos: Estratégias para o sucesso Edição1 São Paulo 

Editora LTR 2009. 

ROBINS, S. P. Comportamento Organizacional Edição 11 São Paulo Editora Pearson 

Prentice Hall 2005. 

 

Bibliografia Complementar 

MALHADAS J., OLIVÉ, M. J. Psicologia na mediação: inovando a gestão de conflitos 

interpessoais e organizacionais. Edição 1 São Paulo: Editora LTR 2004. 

BOOG, G. BOOG, M Manual de gestão de pessoas e equipes: operações – Vol.2 

Edição 1 São Paulo Editora Gente 2002. 

 

LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS – Decreto 5.626, de 22/12/2005. 

Ementa 

Língua de sinais e conceito, mais terminologia Surdo x mudo. História da educação dos 

surdos no Brasil e no Mundo. Alfabeto Manual. Vocabulário das Classes Semânticas 

(Cores, vestuários, animais, alimentos, família e outros). Gramática (pronomes, verbos 



 

 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3636 - Fax: (45) 3036-3638 

http://www.FCSAC.br  

 

 

110 

 

e adjetivos). Vocabulário (horas, profissões, lugares públicos, lateralidade, cidades, 

estados, países, economia, utensílios domésticos). Sistema de transcrição para Libras. 

Interpretação de frases. 

 

Objetivos 

Colocar o aluno em contato com aspectos básicos acerca da língua brasileira de Sinais. 

 

Bibliografia Básica 

CAPOVILLA, F. C.; Raphael, W. D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da língua 

de sinais brasileira, 3a. ed., Vol. 1: Sinais de A a L. 3a.. ed. São Paulo, SP: Edusp, 

MEC-FNDE, 2006.  

SOARES, Maria Aparecida Leite. A Educação do surdo no Brasil. 2. ed. Campinas, SP: 

Autores Associados, 2005. 

 

Bibliografia Complementar 

BOTELHO, Paula Botelho. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias 

e práticas pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. 

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. 

 

29. ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

 

Atendendo ao disposto na Lei nº 11.788 de 25/09/2008, são oferecidos aos 

alunos regularmente matriculados neste curso oportunidades de candidatarem-se às 

vagas oferecidas pelas agências de estágio, que mantém convênios com inúmeras 
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empresas de diferentes portes e ramos de atividade. As normas para Estágio não 

obrigatório estão descritas no Regulamento Institucional para Estágio não Obrigatório 

desta instituição. 

 

30.  PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PREVISTAS 

 

No sentido de propiciar um processo de ensino-aprendizagem dinâmico e 

crítico, as unidades curriculares serão desenvolvidas a partir de práticas pedagógicas 

que estimulem o acadêmico a desenvolver atividades práticas, bem como a participar 

de eventos extra-curriculares. Junto ao desenvolvimento dos conteúdos programáticos 

das disciplinas, os acadêmicos vivenciam situações de debates, trabalhos individuais e 

em grupo, leituras e estudos de casos, que objetivam atender as necessidades do 

campo de conhecimento de gestão de recursos humanos. 

 

31. OUTROS ITENS DO PROJETO PEDAGÓGICO 

 

31.1 Forma De Acesso Ao Curso 

 

A forma de acesso na Faculdade ocorre anualmente através do edital de 

abertura do processo seletivo. A Instituição disponibilizará no seu site todas as 

informações necessárias para o candidato, tanto a formação acadêmica do corpo 

docente vinculado ao curso, bem como, a infraestrutura existente (física e acadêmica 

da Faculdade).  

 

O acesso para aluno é possível através de diversas formas: 
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- Candidatos com os cursos de ensino médio, ou equivalente, concluído e que 

tenham sido classificados no processo seletivo tradicional e ou agendado da Instituição 

e pelo ENEM; 

- Portadores de diplomas de ensino superior devidamente registrado desde que 

hajam permanecido vagas abertas, após o encerramento das matriculas dos 

selecionados; 

- Alunos vinculados em outras Instituições através do processo de transferência 

desde que haja sobra de vagas; 

- Transferências de alunos através de ex-officio. 

A Faculdade poderá adotar outros critérios de acesso através do Conselho 

Superior que regulamentará a sistemática do acesso dentro da Legislação vigente. 

 

32. PERFIL DOCENTE 

 

O CST em de Gestão de Recursos Humanos na Modalidade a Distância exige 

um corpo docente diferenciado. Seu projeto pedagógico propõe um processo de 

articulação dinâmico entre o ensino-aprendizagem, teoria e prática. A flexibilidade e o 

espírito de iniciativa são características do docente que precisa criar um ambiente 

acadêmico favorável do profissional que deseja formar. 

 

 33. CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

O corpo técnico-administrativo será constituído por todos os funcionários não 

docentes da FCSAC. O corpo técnico-administrativo integrará o Quadro de Pessoal da 

FCSAC. A competência para aprovação do número de vagas do corpo técnico-

administrativo, distribuídos pelas diversas categorias e classes, será da Coordenação 

e/ou setor, e será feita após o encerramento de cada semestre letivo. A competência 

final para implantação do disposto no parágrafo anterior será, sempre da Mantenedora, 

visto que resultam em aumento ou diminuição de despesa. 
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33.1 Participação Estudantil Nos Órgãos Colegiados 

 

 Acadêmicos regularmente matriculados têm representação garantida nos 

diferentes Órgãos Superiores que compõem a estrutura organizacional da Instituição, 

conforme seu regimento. 

ÓRGÃOS COLEGIADOS 

São órgãos colegiados da Faculdade o Conselho de Administração Superior 

(CAS) e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR (CAS) 

O CAS é o órgão máximo de natureza deliberativa, normativa, consultiva e 

recursal é constituído: pelo Diretor Geral, Diretor Administrativo, Diretor de 

Desenvolvimento, Coordenadores, Representantes Docentes, Discente e Secretário 

Geral. As reuniões ordinárias são realizadas somente com a maioria de seus membros: 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE). 

O CEPE é um órgão colegiado de finalidade consultiva, deliberativa, normativa 

e recursal e constituído: pelo Diretor Geral, Diretor Administrativo, Diretor de 

Desenvolvimento, Coordenadores, representante discente e Secretário Geral.  

AUTONOMIA DA IES EM RELAÇÃO À MANTENEDORA 

A Mantenedora trabalha em perfeita harmonia com a mantida, respeitada a 

autonomia didático-pedagógica para atuar da melhor forma visando atender ao "seu" 

público, tendo como base um adequado sistema de planejamento constituído de um 

rigoroso Projeto Institucional, no qual está clara a missão, a vocação, os objetivos, os 

princípios e as diretrizes da instituição educacional; de um Plano de Desenvolvimento, 

com duração de 5 anos. 

A Mantenedora é constituída de uma sólida filosofia educacional e gerida de 

forma estratégica. Com isto, propicia uma relação, com a mantida, forte e coerente. 

Por outro lado, a Instituição Mantida deve contar com talentos individuais que 

estabeleçam a distinção e a diferença das demais e com colegiados competentes, de 
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forma a construírem história, a fim de atuarem em regime de consistente esforço 

coletivo, criando marcas, reconhecidas na comunidade. 

 

33.2 Acompanhamento Dos Egressos 

 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel mantém um programa 

de acompanhamento ao Egresso – ASSOCIAÇÃO DE EX ALUNOS DA FCSAC – 

ASSEG, tendo como objetivo estreitar o relacionamento entre a Faculdade e seus ex-

alunos, desencadeando ações de aproximação, contato direto e permanente, por meio 

de todas as formas de comunicação possíveis, incluindo um espaço on line. 

A ASSEG tem como principais objetivos: 

• promover a manutenção do intercâmbio entre a Faculdade e os egressos dos 

seus cursos; 

• 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 Instituição que já estão 

aptos e mesmo em contato e interação com o mercado de trabalho; 

• acompanhar o interesse por estudos de educação continuada (cursos não 

formais e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu). 

A ASSEG expressa o compromisso da Instituição com o seu egresso que é 

informado sobre notícias da sua área de formação, informações científico-técnico, 

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. Visa ainda a organização de jornadas e congressos sobre temas 

atuais, de forma a manter o ex-aluno atualizado com os progressos no seu campo de 

atuação. 
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Por outro lado, o ex-aluno, como profissional atuante no mercado, informa a 

Faculdade 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 Faculdade proporciona ao ex aluno incentivo na Pós-graduação e num 

eventual segundo curso de Graduação e através da ASSEG os ex alunos mantêm seu 

vínculo com a Faculdade possibilitando o empréstimo de obras da biblioteca. 

 

33.3 Atendimento Extraclasse 

 

A Faculdade apoia a participação de seus alunos em atividades de monitoria, 

de iniciação científica, nos programas de extensão e em eventos diversos, de natureza 

educacional, cultural e científica, como estratégia do processo ensino-aprendizagem.  

O exercício da monitoria e a participação dos alunos em projetos e programas 

de iniciação científica e de extensão, sempre sob a orientação docente, fazem parte da 

estratégia de aprendizagem, objetivando também o estreitamento da relação professor-

aluno e complementando o atendimento extraclasse. 

O atendimento extraclasse ao acadêmico (a) será realizado pela Coordenadoria 

do Curso, pela Coordenação Pedagógica e pelos Professores. 

  

33.4 Ouvidoria 

 

Buscando atender os anseios da comunidade acadêmica, corpo docente e 

funcionários em geral, a Ouvidoria da instituição compreende a análise de quaisquer 

observações que possibilitem adequação e redirecionamento em busca de avanços 

qualitativos. Tais considerações são encaminhadas aos setores responsáveis e 

atentamente assistidas em suas eficazes consolidações. Porém, falta ainda uma 

estruturação tanto física quanto de funcionamento, bem como desconhecimento desse 

veículo de comunicação da maioria do corpo discente e até docente. 
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O que faz 

Recebe, analisa e encaminha sugestões, informações e questionamentos sobre 

diversos setores da Faculdade, acompanhando todo o processo até seu desfecho. 

 

Público Alvo 

Atende os acadêmicos, professores, funcionários, fornecedores e comunidade 

em geral. 

 

Formas de contato 

O contato pode ser feito por telefone, pessoalmente, e-mail: 

ouvidoria@univel.br ou no link do site da Faculdade. 

 

34. ABORDAGEM DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DA EDUCAÇÃO DAS 

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. 

 

35. POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

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 1999. 
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36. BIBLIOTECA 

 

Área 

A área total da biblioteca, incluindo circulação, é de 540 m². 

 

Horário de Atendimento 

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. 

 

Serviços oferecidos 

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. 

 

Equipamentos 

A biblioteca conta com os seguintes equipamentos: 

 

DESCRIÇÂO QUANTIDADE 
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Computadores para funcionários 08 

Impressoras para funcionários 02 

Computadores para usuários consultarem o acervo da 

biblioteca 

02 

Computadores para usuários  16 

 

Acomodações para usuários 

A biblioteca conta 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 15 

Guarda-volumes 72 

 

Recursos Humanos 

FORMAÇÃO BIBLIOTECÁRIA AUXILIARES ESTAGIÁRIOS 

Especialização    

Especialização 

(cursando) 

   

Graduação 

(completo) 

01 01  

Graduação 

(cursando) 

 04 03 

Segundo Grau 

(completo) 

 01  

Segundo Grau 

(cursando) 

  01 
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TOTAL 01 06 03 

 

Acervo por Área do Conhecimento 

A biblioteca da FCSAC possui o seguinte acervo: 

 

Área Títulos Exemplares 

Ciências Exatas e da Terra 1.395 4.481 

Ciências Biológicas 05 19 

Engenharias 80 157 

Ciências da Saúde 44 74 

Ciências Sociais Aplicadas 10.314 37.788 

Ciências Humanas 833 2.389 

Linguística, Letras e Artes 523 1.857 

Total 13.194 46.765 

 

Plano de Expansão 

 

O Plano de Expansão da Biblioteca prevê aprimoramentos estruturais, 

organização e adequação de novos espaços, como, também, aprimoramentos 

qualitativos, mais especificamente, em ações que dimensionem a Biblioteca como 

instrumento de difusão da cultura e da informação. 

 

Discriminação 2011 2012 2013 2014 2015 

Sala de Multitecnologia    X X 

Sala Destinada às Obras Raras   X   

Sala de Vídeo   X   

Sala de Multimídia    X  

Sala de Estudo   X   
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Equipamentos Computadores  X    

Expansão – Instalações e equipamentos 

 

Tais instalações possibilitarão: 

Sala de Multitecnologias – possibilita ao professor ministrar aulas na 

biblioteca, dispondo de recursos de Internet e acesso a base de dados, multimídia, 

televisor e quadro. A capacidade prevista será de, no mínimo, 110 lugares. Na sala de 

Multitecnologias poderão ser ministrados, também, cursos, treinamentos e 

desenvolvimento de projetos especiais; 

Sala Destinada às Obras Raras – nesta sala será montado um acervo 

exclusivo para as Coleções de Obras Raras e/ou Clássicas. Pretende-se criar um 

ambiente de estudo exclusivo e paralelo com um ambiente onde se possa tratar essas 

obras com os seus devidos cuidados; 

Sala de Vídeo – teremos duas salas de vídeo com TV e DVD. Sua utilização, 

enquanto recurso didático-pedagógico, desempenha uma importante função no 

processo de ensino-aprendizagem ao estimular o autoestudo e possibilitar o acesso dos 

alunos a eventos, como seminários, workshops, etc. As salas poderão ser utilizadas a 

partir de reserva de horário junto à biblioteca. 

Sala de Multimídia – será implantada uma sala com 30 computadores e 

impressoras para auxiliar os usuários nos levantamentos bibliográficos e quanto ao uso 

da Internet. O levantamento consiste na busca e localização de dados bibliográficos em 

fontes especializadas automatizadas.  

Saguão de Entrada com Guarda-Volumes – este espaço será ampliado de 72 

para 300 espaços; 

Salas de Estudos em Grupo – serão criadas mais 5 salas de estudos em 

grupo totalizando 8 salas.  

Espaço Físico do Acervo – atualmente a Biblioteca está com 540m², tendo um 

acervo significativo com mais de 46.000 itens. Sendo assim, a pretensão é de aumentar 

em até 50% esse espaço. 
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Equipamentos – aquisição de novos computadores, impressoras, DVD´s, 

Vídeo, Televisores, Máquina de Xérox, Sistema Anti-Furto. 

 

Política de Atualização do Acervo 

 

Mediante acompanhamento feito durante os anos de 2002 e 2003 ao processo 

de ampliação e qualificação da Biblioteca foi possível redefinir as políticas e 

procedimentos de aquisição de material bibliográfico. 

A nova orientação é de descentralizar para os coordenadores dos 

departamentos de cursos as decisões sobre ampliação do acervo, tanto no que diz 

respeito à diversidade de títulos de livros e periódicos quanto à quantidade de volumes 

a serem adquiridos. Esta política tem em vista um maior envolvimento dos professores 

na seleção do acervo. 

O acervo será anualmente acrescido de novas publicações, por meio das 

indicações dos professores, coordenadores de curso, alunos e Direção Geral da 

FCSAC. 

Áreas 2011 2012 2013 2014 2015 

Ciências Exatas e da Terra 4.615 4.753 4.895 5.041 5.192 

Ciências Biológicas 20 22 24 26 28 

Engenharias 162 167 172 177 182 

Ciências da Saúde 76 79 82 84 87 

Ciências Sociais Aplicadas 38.921 40.088 41.290 42.528 43.803 

Ciências Humanas 2.460 2.533 2.608 2.686 2.766 

Linguística, Letras e Artes 1.912 1.969 2.028 2.088 2.150 

Total 48.166 49.610 51.097 52.627 54.208 

Expansão – Acervo 
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37. ESTRUTURA DE INFORMÁTICA  

 

No que diz respeito à informática da FCSAC, sua estrutura está abaixo 

descriminada: 

 

 

Laboratório 1  

 

 40 maquinas Atlhon 64 x2 4000+, 

1Gb de ram, hd 80Gb 

 Sistema Operacional Windows Xp 

 Laboratório climatizado com Ar-

condicionado Split 

 Quadro Branco Grande 

Laboratório 2 

  

 60 máquinas Core 2 Duo, 2Gb de 

ram, hd 500Gb 

 Sistema Operacional Windows Xp e 

Linux 

 Laboratório climatizado com Ar-

condicionado Split 
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 Projetor Multimidia no Teto 

 Tamanho da sala 87 m² 

 

 Quadro Branco Grande 

 Projetor Multimidia no Teto 

 Tamanho da sala 113 m² 

 

Laboratório 3 

  

 60 máquinas Core 2 Duo, 2Gb de 

ram, hd 160Gb 

 Monitor LCD 19” 

 Sistema Operacional Windows Xp 

e Linux 

 Laboratório climatizado com Ar-

condicionado Split 

 Quadro Branco Grande 

 Projetor Multimidia no Teto 

 Tamanho da sala 113 m² 

 

 

Laboratório 4 

  

 60 máquinas Core 2 Duo 2.5Ghz, 

2Gb de RAM, 80Gb 

 Sistema Operacional Windows Xp e 

Linux 

 Laboratório climatizado com Ar-

condicionado Split 

 Quadro Branco Grande 

 Projetor Multimidia no Teto 

 Tamanho da sala 113 m² 

 

Laboratório 5 

 

 60 máquinas Core 2 Duo, 2Gb de 

ram, hd 500Gb 

 Sistema Operacional Windows Xp 

e Linux 

 Laboratório climatizado com Ar-

condicionado Split 

 Quadro Branco Grande 

 Projetor Multimidia no Teto 

Laboratório 6 

  

 40 máquinas Sempron 3000+,  1Gb 

de ram, hd 80Gb 

 Sistema Operacional Windows Xp e 

Linux 

 Laboratório climatizado com Ar-

condicionado Split 

 Quadro Branco Grande 

 Projetor Multimidia no Teto 
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 Tamanho da sala 113 m² 

 

 Tamanho da sala 68  m² 

 

Laboratório 7 

 

 18 máquinas Duron 1.2, 512Mb de 

ram, hd 40Gb 

 Sistema Operacional Windows Xp 

e Linux 

 Laboratório climatizado com Ar-

condicionado Split 

 Quadro Branco Grande 

 Projetor Multimídia no Teto 

 Tamanho da sala 68 m² 

           Acessibilidade 

 

Laboratório 8 

 

 20 Thin Client para conexão remota 

 Servidor - Intel®XeonX2 3.2GHz, 

Windows Server 2003, 4.0GB, 38GB SCSI 

 Sistema Operacional Windows 

Server 2003 

 Laboratório climatizado com Ar-

condicionado Split 

 Quadro Branco Grande 

 Tamanho da sala 68 m² 

 

Laboratório 9 

 

 60 máquinas Core 2 Duo 2.5Ghz, 

1Gb de RAM, 80Gb 

 Monitor LCD 17” 

 Sistema Operacional Windows Xp 

e Linux 

 Laboratório climatizado com Ar-

condicionado Split 

 Quadro Branco Grande 

 Projetor Multimídia no Teto 

 Tamanho da sala 113 m² 

 

Saju Prática Juridica 

 

 10 máquinas Core 2 Duo, 2Gb de 

ram, hd 500Gb 

 Sistema Operacional Windows Xp 
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Rede Biblioteca 

 

 16 máquinas Semprom 2400+, 

512Mb de ram, hd 160Gb 

 Sistema Operacional Windows Xp 

 

 

 

Rede Wireless 

 

 Rede wireless para acesso dos 

professores e acadêmicos a internet sem 

fio, com cobertura em todo o campus da 

instituição. 

 

Equipamentos Para Instalação em Sala 

de Aula 

 

 20 máquinas para projeção. 

 Todas com leitores de DVD, 

codecs para a execução de videos, 

pacote Microsoft Office  2007 e Open-

office para arquivos de texto. 

 20 Projetores. 

 4 Retroprojetores. 

 10 Caixas de Som. 

 7 Tvs. 

 4 Video cassetes. 

 2 Aparelhos de DVD. 

 

Salas Multimídias 

 

 18 salas de aula completas para 

aulas e exposição Áudio-Visual 

 As Salas Possuem: 

 Computador com leitores de DVD, 

codecs para a execução de videos, pacote 

Microsoft Office 2007 e Open-office para 

arquivos de texto. 

 Projetor Multimídia no Teto 

 Caixas Acústicas  

 Cabo para ligação de Notebook 

 Quadro Branco Grande 

 Ar-condicionado Split 

 

Impressoras 

 

 33 Impressoras à Laser 

 

Mutifuncionais 

  

 17 Impressoras à Laser, com 

Scaner e Fax 

 Scaners 
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 3 Scaners de Messa profissional 

 

 

 

  Para os próximos cinco anos, há a seguinte expansão prevista:  

2011 2012 2013 2014 2015 

Virtualização 

Internet 

Ligação Fibra 

Óptica 

Link Backup 

Internet 

1 Servidor 

Moodle EAD 

80 

Computadores 

e Monitores 

LCD 

Virtualização 

Pagina 

Ligação Fibra 

Switch 

Link Internet 80 

Computadores e 

Monitores LCD 

 

Central 

Telefônica 

Digital 

1 Servidor 

Storage  

80 

Computadores 

e Monitores 

LCD 

  

Servidor AD Virtualização 

AD 

   

Rack 42 U 

Servidor 

1 Servidor RM 

Aplicação 

   

80 

Computadores e 

Monitores LCD 

Central 

Vigilância 

   

 Virtualização    
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RM 

 80 

Computadores 

e Monitores 

LCD 

   

 

Projeção da estrutura de informática para o período de 5 anos 

 

Já em relação à estimativa de expansão dos Laboratórios de Informática para 

os próximos 5 anos, foram realizadas análises com base no crescimento e abertura de 

novos cursos e turmas, o que gerou os números abaixo. 

 

Número de salas Necessárias 

2011 2012 2013 2014 2015 

0 1 2 1 1 

 

Essas salas de aula terão 113 m², segundo a disposição e espaço físico 

utilizadas hoje em dia, o que proporciona um maior conforto e disposição para alunos e 

professores. 

 

Número de Computadores nos Laboratórios 

2011 2012 2013 2014 2015 

418 478 558 618 678 

 

A projeção das máquinas para o ano de 2013 contempla uma nova sala de aula 

e a ampliação de um laboratório, passando de 40 para 60 computadores. 
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37.1 Moodle 

 

A plataforma utilizada para a publicação de conteúdo é o Moodle. Ele conta 

com as principais funcionalidades disponíveis nos ambientes virtuais de aprendizagem 

e é composto por ferramentas de avaliação, comunicação, disponibilização de 

conteúdo, administração e organização. Por meio dessas funcionalidades, é possível 

dispor de recursos que permitem a interação e comunicação entre o alunado, 

professores e tutoria, a publicação do material de estudo em diversos formatos de 

documentos, a administração de acessos e a geração de relatórios. 

No ambiente virtual de aprendizagem Moodle, o aluno tem acesso ao material 

pedagógico, disponibilizado por disciplina, além dos recursos de interação que 

permitem o diálogo entre os alunos, professores e a equipe de tutoria. 

O material de cada disciplina é publicado pelo professor responsável por ela no 

Moodle, seguindo a proposta do calendário acadêmico de realização dos encontros 

presenciais. A publicação de material, módulo a módulo pelo professor, facilita o 

acompanhamento do aluno no AVA. 

 

37.2 Material Didático Institucional 

 

O material didático utilizado na FCSAC é desenvolvido em sintonia com os 

princípios epistemológicos, metodológicos e políticos explicitados no PDI da Instituição, 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais e nos Projetos Pedagógicos dos Cursos. Seu uso 

é precedido de avaliação por especialistas que sugerem e orientam a adoção de 

medidas visando o seu aperfeiçoamento. 

O conjunto de mídias, selecionado para desenvolver as competências 

específicas propostas para cada curso, respeita as características socioeconômicas dos 

diferentes grupos de alunos. 



 

 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3636 - Fax: (45) 3036-3638 

http://www.FCSAC.br  

 

 

129 

 

A produção do material impresso e disponibilizado no AVA atende às lógicas 

distintas de concepção, produção, linguagem e tempo. A convergência e a integração 

entre as diversas mídias são garantidas pelas equipes multidisciplinares constituídas 

por especialistas em conteúdos, em desenvolvimento de páginas web, em desenho 

instrucional, em ilustração, em diagramação, em revisão do material produzido, dentre 

outros. 

 

a) Livro-texto 

Os materiais produzidos observam os seguintes elementos: 

estudos. 

sugestões de atividades que fomentam reflexões, pesquisas e a 

sistematização de ideias. 

 

“olhares” e possíveis saberes que esse campo incita. 

acesso, instigando o aluno à 

procura de outros tipos de fontes para estudo. 

-se em uma rede de diferentes tipos de materiais – livros, filmes, 

artigos etc. – cuja composição permite atingir os objetivos propostos para a formação 

dos alunos. 

izam ícones padronizados. 
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Apresentam ao menos dois exercícios por módulo, que estimulam a reflexão, a 

aplicação e a ampliação do conhecimento, oferecendo a resposta de um exercício no 

livro e de outro na plataforma. 

A elaboração do livro-texto é realizada de forma dialógica, ancorada no tripé 

educadoreducando - objeto do conhecimento, permitindo aos alunos agir, refletir e 

interagir no desenrolar da ação pedagógica. O livro-texto deve fomentar a reflexão do 

aluno, levando-o a buscar informações em outras fontes, realizar novas leituras, 

descobrir novos caminhos e apropriar-se dos conhecimentos gerados e adquiridos. 

Esse processo contínuo considera o aluno como um agente ativo e capaz de 

autoavaliar o seu progresso no decorrer do curso. 

O texto dialógico estabelece uma conversa amigável entre o autor e o leitor, 

desenvolvendo o senso crítico do aluno e levando-o a compreender a relevância do 

conteúdo do texto para seu cotidiano e prática profissional. O conteúdo deve 

contemplar a ementa da disciplina e compor um todo coeso, integrando de forma 

contínua e complementar as suas diferentes partes: unidades, tópicos, reflexões, 

atividades, bibliografia, gráficos e imagens. 

 

b) Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 

Foi possível compreender que o aluno necessita de orientações claras quanto 

ao entendimento e possibilidades da educação a distância, do funcionamento do curso, 

dos mecanismos de interações e comunicação disponíveis para uma aprendizagem 

colaborativa. Para introduzir o aluno ao universo da EaD, produz-se diversos vídeos, 

normas e calendários acompanhados de manuais e guias digitalizados no AVA que: 
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ema de mensagem 

(tecnológicos de comunicação). 

 

atividades e exercícios propostos. 

Os docentes coordenadores de cada curso elaboram as aulas inaugurais e 

instrucionais nas quais os alunos, além de conhecerem as particularidades do seu 

curso, interagem com o coordenador e com os docentes de apoio. Nessas aulas, 

realizadas com a presença do aluno no polo de apoio presencial, os coordenadores: 

citam o processo de ensino-aprendizagem a ser desenvolvido no 

bimestre. 

 

Informam como a equipe de docentes acompanhará o processo pedagógico. 

 

re o calendário, atividades, critérios e 

mecanismos de avaliação. 

equipe presencial, tutoria a distância, docentes e coordenadores. 

Alinhada a sua missão e vocação, a FCSAC Interativa contribui para a inclusão 

digital do aluno, inserindo-o no contexto educacional, social e cultural do Ensino 

Superior do país. O esforço de inclusão norteia a equipe da EaD no desenvolvimento e 

planejamento das ações pedagógicas utilizadas ao longo do processo de ensino 

aprendizagem. 
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Da mesma forma, o desenvolvimento do material didático busca ultrapassar 

barreiras geográficas e regionais. Em suma, a perspectiva interacionista é vista como 

essencial para a modalidade de educação a distancia. 

A equipe de docentes desenvolve os materiais didáticos do AVA, atendendo às 

necessidades específicas de cada disciplina e respeitando os referenciais de qualidade 

propostos para a educação de Ensino Superior a distância. 

Além de ficar disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA no 

formato PDF, a distribuição dos livros didáticos no formato impresso também ocorrerá 

através da aula inaugural e dos encontros presenciais. Caso o aluno não compareça 

ficará à disposição do mesmo para retirada no polo. 

 

38. INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS PORTADORAS DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

A Educação Inclusiva têm por objetivo promover a participação de todos os 

alunos, inclusive aqueles que são portadores de necessidades especiais (PNE), nas 

Instituições de Ensino Superior.  A Educação Inclusiva preocupa-se em com a 

adaptação de políticas, estruturas, materiais didáticos e práticas de ensino para que 

essas atendam a diversidade de alunos.  

A inclusão escolar constitui uma proposta que representa valores simbólicos 

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

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

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

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

ofereçam respostas adequadas às suas características e necessidades. As diferenças 

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

como fatores de enriquecimento. 
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Para pôr em prática políticas de inclusão, faz-se necessário o desenvolvimento 

de ações educacionais que removam barreiras (atitudinais, educacionais e 

arquitetônicas) para que a aprendizagem pretendida seja alcançada. 

Entretanto, para sair do campo das intenções e chegar à prática inclusiva existe 

uma série de ações que precisam ser desenvolvidas ou continuadas. Ressaltamos a 

necessidade de uma formação inicial e continuada para os professores e todos os 

envolvidos no processo, bem como, a importância de parcerias entre as instituições de 

ensino, do trabalho e setores empresariais para o desenvolvimento dessas políticas. 

Aspectos integrantes da Legislação: Decreto nº 3.298/99 e Lei nº 9394/96 

•Princípios 

A Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, em 

consonância com o Programa Nacional de Diretos Humanos, obedecerá aos seguintes 

princípios: 

I. Desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a 

assegurar a plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto 

socioeconômico e cultural; 

II. Estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que 

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

básicos que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciam o seu bem-estar 

pessoal, social e econômico; e; 

III. Respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber 

igualdade de oportunidades na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhe são 

assegurados, sem privilégios ou paternalismos. 

A Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

em seu Art. 4º preceitua que o atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência deve ser feito, preferencialmente, na rede regular de ensino. 

Por outro lado o Art. 59 estabelece: 

Art. 59. “Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais”: 
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I. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, 

para atender às suas necessidades; 

II. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 

exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 

aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores de ensino regular capacitados para 

a integração desses educandos nas classes comuns; 

IV. Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida 

em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade 

de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, 

bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, 

intelectual ou psicomotora; 

V. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.  

Objetivando promover o acesso e a inclusão das pessoas com necessidades 

educacionais especiais em todas as ofertas educacionais da Faculdade, fundamentado 

nos princípios do direito ao exercício da cidadania e da integração ao mundo do 

trabalho, algumas ações se tornam necessárias, tais como a implementação dos 

seguintes aspectos: 

•Acessibilidade 

Para que se efetive, devem ser observados: 

a) O mapeamento da rede física, do mobiliário e dos equipamentos da 

Faculdade, com vistas a conhecer as necessidades de reforma e reaparelhamento; 

b) Adequação da rede física, do mobiliário e dos equipamentos da Faculdade 

para atender a nova proposta; 

c) A promoção de estudos que visem sistematização e a adequação dos 

currículos para atender aos diferentes níveis de ensino, modalidades de atendimento e 

necessidades educativas dos novos alunos. 
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d) Criação de um núcleo de apoio com sede na Instituição. 

•Adequação dos procedimentos metodológicos e avaliativos em função de 

atender as necessidades educativas do aluno. 

•Capacitação permanente para professores e técnicos administrativos. 

•Parcerias com instituições diversas, objetivando a captação de recursos 

financeiros, destinados a equipar salas de apoio. 

•Sensibilização da comunidade interna acerca dos direitos e deveres das 

pessoas com necessidades educacionais especiais. 

•Garantia da permanência do aluno com necessidades educacionais especiais 

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

salas de apoio e as devidas adaptações curriculares. 

•Integração dos PNE nas atividades artísticas e culturais da instituição e 

oferecendo, quando necessário, atendimento individualizado. 

•Realização de um trabalho conjunto com as Coordenações de Curso para 

encaminhar o educando ao mundo de trabalho através do Setor de Recursos Humanos 

da Faculdade. 

•Oferta de formação inicial e continuada, visando a inserção dessas pessoas na 

sociedade e no mundo de trabalho. 

•Acesso a níveis mais elevados de ensino e pesquisa e atividades artísticas de 

acordo com a capacidade de cada um. 

•Quebra de barreiras arquitetônicas e atitudinais. 

Alguns princípios a serem adotados: 

•Flexibilidade – ou seja, a não obrigatoriedade de que todos os alunos atinjam o 

mesmo grau de abstração ou conhecimento, num tempo determinado; 

•Acomodação – considerar que o planejamento de atividades para uma turma, 

deve levar em conta a presença de alunos com necessidades especiais e, portanto, 

contemplá-los na programação; 

•Trabalho simultâneo, cooperativo e participativo, entendido como a 

participação dos alunos com necessidades especiais nas atividades desenvolvidas 
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pelos demais colegas, embora não o façam com a mesma intensidade, nem 

necessariamente com a mesma ação ou grau de abstração. 

A Faculdade, estabelecida em Cascavel - PR possui uma estrutura 

arquitetônica construída na década de 90, com a visão do contexto atual, no que se 

refere à questão da acessibilidade; por isto do tratamento diferenciado nas questões de 

mobiliário, atendimento ao público, área especial para embarque e desembarque, 

sinalização e, principalmente a circulação e acesso aos ambientes diversos de 

atividade estão dispostos dos seguintes requisitos: 

04 vagas no estacionamento devidamente sinalizadas; 

01 rampa de acesso ao pavimento térreo; 

01 rampa de acesso aos blocos de sala de aula; 

01 porta de acesso à biblioteca; 

01 corrimão de acesso às salas de aulas; 

01 rampa de acesso ao segundo nível do terreno; 

01 rampa de acesso ao laboratório de Informática; 

01 rampa de acesso ao auditório; 

01 BWC no Bloco “A”; 

01 BWC no Bloco “B”; 

02 Telefones adaptados; 

01 sala especial com computadores aos alunos. 

Como se vê, várias ações estão intrinsecamente ligadas à adequação/melhoria 

da infra-estrutura física da Instituição e à aquisição de equipamentos específicos 

destinados aos portadores de cada tipo de necessidade educativa especial. Assim 

sendo, a Faculdade, têm como política a priorização da inclusão dos PNE, em sua 

comunidade acadêmica. 
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39. ANEXO 

Regulamento das Atividades Complementares 

 

Art. 1º - As atividades complementares do CST em Recursos Humanos na Modalidade 

a Distância, que são obrigatórias para todos os alunos, dividem-se em seis categorias 

assim discriminadas: 

 

Categoria A – Atividades de Extensão 

Categoria B – Palestras, Seminários, Congressos e Conferências 

Categoria C – Atividades de Pesquisa e Iniciação Científica 

Categoria D – Voluntariado 

Categoria E – Monitoria 

Categoria F – Disciplinas não previstas no currículo pleno do curso 

 

Art. 2º - As atividades complementares no CST em Recursos Humanos na Modalidade 

a Distância terão carga horária de 80 horas, equivalentes a 5% da carga horário total do 

curso, devendo seu cumprimento distribuir-se, preferencialmente, ao longo do curso.  

 

Art. 3º - As Atividades de Extensão (Categoria A) ensejam incluir pra fins de 

aproveitamento o registro no histórico escolar os seguintes tipos: 

Participação em cursos de extensão ofertados pela instituição ou por outras instituições 

de ensino, desde que relacionados às áreas de formação profissional do curso. 

Participação em projetos comunitários e/ou sociais relacionados às áreas de formação 

profissional do curso. 

Envolvimento na organização de eventos acadêmicos, tais como seminários científicos, 

semanas acadêmicas, entre outros. 
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Art. 4º - A Categoria B envolve a participação do aluno em palestras, seminários, 

congressos e conferências acadêmicas, desde que devidamente comprovada e que 

tenham relação com as áreas de formação profissional do curso. 

 

Art. 5º - As atividades de Pesquisa e Iniciação Científica (Categoria C), sujeitam-se aos 

seguintes tipos. 

Participação e desenvolvimento de projetos de iniciação científica vinculados ao Centro 

de Pesquisa e Extensão da Univel. 

Participação em projetos de pesquisa vinculados ao Centro de Pesquisa e Extensão da 

Univel. 

Trabalhos publicados em periódicos acadêmico-científicos. 

Participação em eventos de iniciação científica ou em congressos científicos 

relacionados aos projetos desenvolvidos pelo aluno. 

 

Art. 6º - O Voluntariado (Categoria D) compreende a participação do aluno em 

atividades e projetos voluntários desenvolvidos com o intuito de prestação de serviços 

junto a sociedade, podendo estar vinculados a outros projetos da instituição. 

 

Art. 7º - A Categoria E compreende a participação do aluno em atividades de 

monitorias em disciplinas do curso no qual o mesmo está matriculado. 

 

Art. 8º - A Categoria F contempla as seguintes modalidades: 

Disciplinas não previstas na grade curricular obrigatória do curso ofertadas pela 

instituição, disciplinas de outras IES. 

Cursos de idiomas freqüentados durante o transcorrer do curso. 

 

Art. 9º - Caberá à Coordenação do Curso: 

Aprovar o relatório final de Atividades Complementares de cada aluno. 

Exigir a comprovação documental pertinente para que seja anotada na Univel. 
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Controlar o lançamento das atividades cumpridas na ficha individual do aluno. 

Remeter a Secretaria da Univel o relatório final das Atividades Complementares 

realizadas pelo aluno e a respectiva carga horária computada, para fins de registro no 

histórico escolar correspondente. 

Parágrafo Único – Os documentos comprobatórios das Atividades Complementares, 

depois de anotados na ficha individual do aluno, com a indicação do tipo de atividade 

desenvolvida e da carga horária computada, serão devolvidos aos alunos, que terão a 

responsabilidade de guardá-los até a obtenção do diploma. 

 

Art. 10º - É da exclusiva competência da Coordenação do Curso a aprovação do 

relatório final de Atividades Complementares e a distribuição das horas dispendidas em 

tais atividades por cada aluno contemplando os limite mínimos fixados neste 

regulamento. 

Parágrafo Único – Caberá ao Coordenador do curso tomar as providências 

necessárias para evitar abusos e fraudes. Poderá, ainda, estipular o prazo máximo para 

a entrega do relatório final de Atividades Complementares pelo formando. 

 

Art. 11º - Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 


