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. QUADRO-RESUMO 
 
 

Entidade Mantenedora (683) União das Faculdades de Alta Floresta 

Instituição Mantida (IES) (1162) Faculdade de Alta Floresta – FAF 

Código do curso 202008207 

Nome do curso Curso de Administração – EAD 

Nível Graduação (Bacharelado) 

Regime de Matrícula Semestral 

Turno de Oferta Noturno 

Número de Vagas 500 vagas totais anuais 

Período de integralização 8 semestres (mínimo) 
12 semestres (máximo) 

Carga Horária 3000 horas 

Título Conferido Bacharel em Administração 

Modalidade de Oferta À Distância 

Bases Legais Constituição Federal de 1988 

Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002 

Decreto nº 5. 296/2004 

Decreto nº 5.626/2005 

Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 

Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011 

Lei 11.645, de 10 de março de 2008 

Lei nº 10.098, de 19ª de dezembro de 2000 

Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 

Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 

Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 

Lei nº 9.394/96 

Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 

Parece CNE/CP nº 8, de 06 de março de 2012 

Parecer CNE/CES nº 134/2003 

Parecer CNE/CES nº 146/2002 

Parecer CNE/CES nº 223/2006 

Parecer CNE/CES nº 23/2005 

Parecer CNE/CES nº 438/2020 

Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003 

Resolução CNE/CES n° 4/ 2005 

Resolução CNE/CES nº 1/2004 

Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004 

Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012 

Resolução CNE/CP nº 1/2012 

Autorização (ou 

Reconhecimento) do Curso 

Aguardando autorização 

Recredenciamento da 
Instituição 

Portaria nº 1.364, DE 12 de junho 2019. Publicação no DOU nº 
135, de 16.06.2019, Seção 1, página 24. 
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2. DADOS INSTITUCIONAL 

 
 

2.1. Identificação 

 
 

Mantenedora: União das Faculdades de Alta Floresta 

Instituição Mantida (IES): Faculdade de Alta Floresta - FAF 

Localização: Avenida Leandro Adorno, nº 359 Bairro: Centro - CEP 78580-000 Alta Floresta - 

MT 

E-mail: ead@uniflor.edu.br 

Site: http://www.faflor.com.br 
 

 

 

2.2. Breve Histórico da Faculdade de Alta Floresta – FAF 

 
 

A União das Faculdades de Alta Floresta, sendo que, o início de tudo foi em Marília, no 

Estado de São Paulo, onde residia a família do Prof. José Antônio Tobias, o fundador da União das 

Faculdades de Alta Floresta; sua esposa é a Profa. Rosmar Tobias, professora-doutora da UNESP - 

Campus de Marília, com a vida inteira dedicada ao magistério, hoje aposentada, residente em Alta 

Floresta, Diretora Acadêmica das Faculdades de Alta Floresta e Vice-Presidente da União das 

Faculdades de Alta Floresta, cuja direção e administração são divididas com o fundador. O casal 

Tobias tem três filhos: Celso Tobias, residente em Alta Floresta, Tesoureiro da mantenedora, auxiliar 

e conselheiro do pai na administração da IES; Sérgio Tobias, residente em Alta Floresta, Vice-

Diretor Financeiro da União das Faculdades de Alta Floresta; Márcio Tobias residente e trabalhando 

em São Paulo, onde fez graduação e mestrado em Administração na Fundação Getúlio Vargas-FGV 

Diretor Geral da Faculdade de Alta Floresta. 

Assim sendo, após anos de pesquisa e de lida na fundação de faculdades nos Estados de Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul assim como de ministração de cursos de pós-graduação lato sensu nas 

cidades de Campo Grande e Cuiabá, em 1986 o Prof. Tobias concluiu e decidiu pela criação de 

cursos superiores na cidade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, a 830 km de Cuiabá, no 

caminho para Belém do Pará. 

Depois de cinco anos e meio de lutas, o então Conselho Federal de Educação autorizou os 

dois primeiros cursos da Instituição: 

mailto:ead@uniflor.edu.br
http://www.faflor.com.br/
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1. º - o Curso de Letras da Faculdade de Educação de Alta Floresta, autorizado pelo Decreto 

Presidencial de 25 de julho de 1995, conforme Diário Oficial da União, de 26 de julho de 1995; 

2. º - o Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação de Alta Floresta, autorizado pelo 

Decreto Presidencial de 26 de julho de 1995, conforme Diário Oficial da União, de 27 de julho de 

1995. No dia 6 de fevereiro de 1996, conforme Diário Oficial da União de 7 de fevereiro de 1996 

foi autorizado o Curso de Ciências Contábeis de Alta Floresta. 

Desta maneira, a União das Faculdades de Alta Floresta iniciou suas atividades educacionais. 

Por meio da Portaria Ministerial n.º 2.138, de 20 de novembro de 1997, estampada no Diário Oficial 

da União, de 21 de novembro de 1997, com o Parecer/Despacho n.º 662/1997 CES/CNE, foi 

autorizado o Curso de Administração de Alta Floresta, da Faculdade de Administração de Alta 

Floresta-FAFLOR, cujo início, após o devido vestibular, foi no começo de 1998. 

O curso de Administração teve seu Reconhecimento por meio da Portaria n.º 2.088, de 18 de 

julho de 2002, publicado no Diário Oficial da União, de 19 de julho de 2002, sob o Parecer/Despacho 

n.º 955/2002 SESu. 

A Renovação de Reconhecimento foi por meio da Portaria n.º 406, de 10 de maio de 2007, 

publicado no Diário Oficial  da União, de 14 de maio de 2007, sob  o Parecer/Despacho n.º 

591/2007 SESu. 

Em 2011, as mantidas da União das Faculdades de Alta Floresta, Faculdade de Ciências 

Contábeis de Alta Floresta; Faculdade de Administração de Alta Floresta e a Faculdade de Educação 

de Alta Floresta, por meio da Portaria MEC nº 1.116 de 13 de março de 2011, foram unificadas, 

passando a denominar-se “Faculdade de Alta Floresta”-FAF, mantendo os Cursos de Administração, 

Ciências Contábeis, Letras e Turismo. 

No dia 13 de março de 2011, de acordo com a Portaria Nº 1.116, de 13 de março de 2011, 

foi publicado Diário Oficial da União a unificação dessas faculdades constituindo a Faculdade de 

Alta Floresta – FAF, conforme documento abaixo: 

 
PORTARIA Nº 1.116, DE 13 DE MARÇO DE 2011, O Secretário de Educação Superior 

Substituto, nomeado pela Portaria n° 08, de 11 de janeiro de 2011, publicada no DOU de 

12 de janeiro de 2011 - seção 2 - página 09, pelo Gabinete do Ministro, usando da 

competência que lhe foi delegada por meio da Resolução CNE/CES no- 03, de 06 de agosto 

de 2009, considerando o disposto no Decreto no- 5.773, de 09 de maio de 2006, bem como 

inciso IV do Art. 57 da Portaria Normativa no- 40, de 12 de dezembro de 2007, 

republicada em 29 de dezembro de 2010, tendo em vista o processo e - MEC no- 201014081 

resolve: Art. 1º Aprovar a unificação da Faculdade de Administração de Alta Floresta - 

FAFLOR (1162), Faculdade de Ciências Contábeis de Alta Floresta - 
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FACTERFLOR (960) e Faculdade de Educação de Alta Floresta - FEAFLOR (930), 

sediadas à Avenida Leandro Adorno S/N, Setor Esportivo, Bairro Alta Floresta, Município 

de Alta Floresta - MT, mantidas pela (683) UNIFLOR - União das Faculdades de Alta 

Floresta CNPJ: 01.330.273/0001-67, na forma de aditamento aos atos de credenciamentos, 

nos termos do § 4º do art. 10 do Decreto 5.773/2006. 

§ 1º A Faculdade de Administração de Alta Floresta – FAFLOR (1162) passa a denominar-

se Faculdade de Alta Floresta - FAF (1162) e assume a responsabilidade integral pelos 

cursos em funcionamento e regularmente autorizados das instituições unificadas neste ato, 

garantindo a manutenção da qualidade dos mesmos, a continuidade de sua oferta e a 

manutenção de todos os registros acadêmicos, sem prejuízo para os alunos regularmente 

matriculados. § 2º Declaram-se extintas as IES: Faculdade de Ciências Contábeis de Alta 

Floresta - FACTERFLOR (960) e Faculdade de Educação de Alta Floresta - FEAFLOR 

(930). 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

JOSÉ RUBENS REBELATTO 

(PUBLICAÇÃO NO DOU n. º 93, de 17.05.2011, Seção 1, p. 36) 

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de 2019, a Faculdade de Alta Floresta- FAF foi 

credenciada para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância, conforme portaria a 

abaixo: 

Portaria nº 1.513, de 29 de agosto de 2019 

O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em 

vista o art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995; o art. 4º da Lei nº 10.870, de 

19 de maio de 2004; o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017; o decreto nº 9.057, 

de 25 de maio de 2017; as Portarias normativas nº 20 de 20 de junho de 2017, resolve: 

Art. 1º Fica homologado o Parecer nº 581/2019, da Câmara de Educação Superior do 

Conselho de Educação, referente ao processo e-MEC nº 201715057. 

Art. 2º Fica credenciada a Faculdade de Alta Floresta (FAF) para a oferta de cursos 

superiores na modalidade a distância, com sede à Avenida Leandro Adorno, S/n, Setor 

Esportivo, Bairro Alta Floresta, município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, 

mantida pela UNIFLOR – União das Faculdade de Alta Floresta, CNPJ 01.330.273/0001- 

67. 

Art. 3º As atividades presenciais serão desenvolvidas na sede da instituição e em polos EAD 

constantes do Cadrastro e-MEC, em conformidade com o art. 16 do Decreto nº 9.057, de 

25 de maio de 2017 e art. 12, da Portaria Normativa MEC nº 11, de 21 de junho de 2017. 

Art. 4º O credenciamento de que trata o art. 2º é válido pelo prazo de 4 (quatro) anos, 

conforme previsto na Portaria Normativa nº 1, de 3 de janeiro de 2017. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Abraham Weintraub 

(Publicação no DOU n. º 168, de 30.08.2019, Seção 1, página 84) 

 

2.2.1 Áreas de Atuação Acadêmica 

 
 

Segundo consta nos Artigos 2.º e 3.º do seu Estatuto, a União das Faculdades de Alta 

Floresta-UNIFLOR “tem por finalidade promover a educação e instrução formal em todos os 

níveis e graus por meio dos cursos por ela organizados e mantidos de acordo com as exigências dos 

sistemas de ensino federal e estadual”. 
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Para cumprimento de seu objetivo, a entidade se propõe a promover os cursos de formação, 

de extensão, de especialização e aperfeiçoamento de pessoal para empreendimentos públicos e 

privados na sua região de atuação, assim como realizar estudos e pesquisas. 

A União das Faculdades de Alta Floresta-UNIFLOR proporciona, isoladamente ou em 

conjunto com poderes públicos ou terceiros, assistência educacional, cultural, social e esportiva à 

população da sua região de atuação. 

Atualmente as áreas de atuação da Faculdade de Alta Floresta são os cursos de: 
 

 
Bacharelado em 

Administração 

Modalidade presencial 

Bacharelado em Ciências 

Contábeis 
Modalidade presencial 

Bacharelado em Ciências 

Contábeis 
Modalidade EAD 

 

Licenciatura em Pedagogia EAD 

Modalidade presencial 

Licenciatura em Pedagogia EAD 

Modalidade EAD 

 

 

A Faculdade de Alta Floresta oferece, ainda, cursos de pós-graduação em nível de 

especialização nas áreas de Didática do Ensino Superior Educação Especial e Processos Inclusivos, 

Educação Infantil, Psicopedagogia; Planejamento Tributário e Auditoria Fiscal e Tributária, 

Auditoria e Perícia Contábil; MBA em Gestão Estratégia do Agronegócio, MBA em Gestão de 

Pessoas, MBA em Gestão Estratégica e de Negócios, Gestão Empresarial, Gestão em Saúde Pública 

e Gestão Pública, MBA em Coaching, MBA em Gestão de Projetos, Engenharia e Segurança do 

Trabalho e Solos e Nutrição de Plantas. 

Por meio dos contratos de Comodato e de Parceria e Cooperação, a União das Faculdades de 

Alta Floresta (UNIFLOR) possui com o Instituto de Educação do Norte do Mato Grosso - 

IENOMAT manter em funcionamento os cursos de Arquitetura, Agronegócio, Gestão 

Administrativa e Tecnologia, Direito, Engenharia Civil, Enfermagem, Ciências Contábeis, 

Administração, Pedagogia e os cursos de Ciências Contábeis e Pedagogia em EAD. As faculdades 

se somam na construção da melhoria e na qualidade da educação de seus docentes e discentes. 

 
2.3 Inserção Regional 

 
A microrregião da Alta Floresta, no Norte Mato-Grossense, formada pelos municípios de 

Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Paranaíta e o próprio município-sede 
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de Alta Floresta, compreende uma área de 52.590.000 km², correspondente a quase 1% da 

superfície do estado do Mato Grosso. 

A seguir tem-se o mapa da microrregião Florestense em relação ao Estado do Mato Grosso, 

e este em relação ao Brasil. 

 
Figura 1- Mapa do estado do Mato Grosso, destacando a microrregião Florestense. 

 

 

  
Fonte: arquivo do PDI (2021). 

 

 

Localizada no extremo norte do Estado a cerca de 283 m de altitude, a 830 km da capital 

Cuiabá, contava, em 2010, com uma população estimada em 48.626, com uma área de 9.212 km2 

segundo estimativas do IBGE. Com apenas pouco mais de três décadas, teve intensa atividade 

seringueira na década de 70, acompanhando a febre do extrativismo vegetal que ocorria na 

Amazônia. 

Atualmente, por meio de seus segmentos organizados, as instituições públicas e privadas 

buscam alternativas para a consolidação econômica do município, retomando-se a agricultura, a 

pecuária, o desenvolvimento do turismo e o crescimento das empresas. 
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Inicialmente planejada para ser um polo agrícola, com a descoberta do ouro, o garimpo 

transformou-se no principal setor econômico de Alta Floresta. Hoje, a pecuária e a indústria 

madeireira são os principais setores da economia. 

O clima da cidade de Alta Floresta é caracterizado como tropical chuvoso com estação seca 

nítida, e temperatura média anual ficando entre 20°C e 38°C. O relevo do município é dividido em 

quatro unidades, as depressões, interplanáltica da Amazônia Meridional, planaltos dos Apiacás- 

Sucunrudi; planalto Dissecado da Amazônia e planaltos Residuais do Norte de Mato Grosso. A 

vegetação nativa é formada por uma floresta de transição entre a floresta amazônica e o cerrado. 

Seu setor agroindustrial vem crescendo, mas o município já conta com algumas 

agroindústrias, como a de conservas, guaraná, beneficiamento de café e arroz, laticínio, frigorífico, 

moveleiras e madeireiras. 

Além da agropecuária e da indústria, o turismo também é representativo na economia local. 

Em 1996, Alta Floresta recebeu o selo de município com potencial turístico e hoje destaca-se pelo 

crescimento do turismo ecológico devido ao grande potencial natural, inclusive com pesca esportiva, 

sendo um dos melhores locais do país para a atividade. 

Por sua vez, o museu possui vários fósseis e artefatos arqueológicos da região, dedicando- 

se ao registro de sítios, objetos e registros da história de Alta Floresta. 

Hoje, Alta Floresta possui estrutura formada com capacidade estática para armazenar 

56.000 mil toneladas de grãos, e beneficiamento de 30 toneladas de grãos entre armazéns públicos 

e privados. 

Quanto ao abastecimento alimentar, o município tem: vários mercados de produtos 

alimentícios de médio porte que abastecem a macrorregião norte do estado de Mato Grosso; uma 

feira livre dos produtores rurais localizadas no centro da cidade; frigoríficos que abastecem o 

mercado nacional e internacional; abatedouros de pequeno porte que abastecem os açougues do 

município; dois pequenos laticínios onde são fabricados produtos derivados do leite e uma indústria 

de pasteurização de leite que vem sendo comercializado no mercado local e Estadual. 

Em 2010, no início do segundo semestre o município teve saldo positivo no número de 

empregados colocados no mercado, segundo o levantamento do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED), com base nas contratações formais (com carteiras assinadas). Juntas, 

as indústrias e empresas fizeram as admissões superarem as demissões. Durante os primeiros meses 

do segundo semestre, o município terminou com resultados positivos quanto a geração de empregos. 
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No ano de 2020, a construção civil foi um setor que fechou positivamente. Inúmeras 

residências foram construídas e ainda continuam neste ano de 2021, o que contribuiu foram as 

formas de financiamento da Caixa Econômica Federal. A construção comercial também cresceu em 

2015 e em 2020 continua expandindo, sendo a maioria das obras financiadas pelos Banco do Sicred, 

Brasil e Sicob. Terminaram com resultado positivo ainda a indústria de transformação, o 

extrativismo mineral e o serviço industrial de utilidade pública. 

Observa-se ainda que quase 65% dos habitantes tem entre 18 a 40 anos, caracterizando-se 

como uma população extremamente jovem. A população econômica ativa é, em consequência 

bastante significativa, representando 65% da população total. 

Entre as Comunidades Rurais existentes em Alta Floresta, temos pouco mais de 70 

comunidades que representam suas localidades/bairro regionais. Quando observados os números 

do município, constata-se a presença significativa e expressiva de instituições públicas e privadas 

de apoio e assistência aos setores de atividades produtivas, sobretudo aos setores agropecuário, 

agrário, rural, com importante desdobramento às questões de pesquisa, comércio, educação, 

seguridade, saúde e trabalhistas. 

Ainda nesse cenário econômico da microrregião, iniciam-se gestões para construção da 

Usina Teles Pires que já tem seu estudo aprovado e iniciado. 

A Usina Hidrelétrica (UHE) Teles Pires teve os Estudos de Impactos Ambientais (Eia) 

aprovados pelo Instituo Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA). Foram 

realizadas audiências públicas para discussão do projeto e então lançadas o edital para a construção 

da UHE. Em 2011 e 2012, a área é rigorosamente preparada para a construção efetiva da Usina nos 

próximos meses. A usina entrou em operação no início do ano de 2015, e os investimentos foram 

superiores a R$ 3,3 bilhões. A construção da usina proporcionou a incorporação de uma expressiva 

capacidade de geração ao SIN, gerando energia limpa e renovável a preços muito abaixo da média 

dos últimos leilões, contribuindo sobremaneira para a modicidade tarifária. 

A Teles Pires gera 1,820 mil megawatts (MW) em uma área de aproximadamente 151 

quilômetros quadrados e integra, juntamente com a usina de Sinop e de São Manoel, o Complexo 

Teles Pires, onde 3,027 mil MW são gerados. 

 
 

2.4. Missão, Princípios, Valores Institucionais e Visão de Futuro 
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a) Missão 

A Faculdade de Alta Floresta é uma instituição de ensino superior e tem como missão ser 

compromissada com o aprimoramento contínuo de seus acadêmicos, professores e funcionários, 

proporcionando-lhes os meios para que realizem, em sua plenitude, as legítimas aspirações da pessoa 

humana, consoante o seu destino e dignidade de filho de Deus, atuando em perfeita sintonia com a 

sociedade apoiada em valores éticos inalienáveis, buscando sempre a racionalização de recursos e 

a otimização de resultados. 

b) Princípios 
 

A Faculdade de Alta Floresta, no desenvolvimento de suas funções e atividades, pretende ser 

uma instituição: 

• ética, consciente de sua responsabilidade social e compromissada com os valores de justiça, 

igualdade e fraternidade; 

• atuante no resgate da cidadania, na formação do cidadão como ser ético e político, consciente 

de suas responsabilidades, de seus direitos e deveres, apto a intervir no processo de 

desenvolvimento socioeconômico da comunidade em que atua, com uma visão integradora 

de sociedade e do mundo; 

• aglutinadora, aberta a todo o saber, crítica, criativa e competente, com vistas a contribuir 

para o desenvolvimento do Estado e da região em que está inserida; 

• comprometida com resultados, cujo lucro será o elevado desempenho acadêmico-científico 

de sua comunidade; 

• aberta a parcerias e alianças com outras instituições, objetivando desenvolver programas de 

integração com vistas à formação e ao aperfeiçoamento dos valores humanos destinados à 

atuação na prática profissional. 

As competências profissionais a serem constituídas pelos profissionais em formação, de 

acordo com as diretrizes gerais aprovadas pelo MEC, devem ser a referência para todas as formas 

de avaliação dos cursos, as quais devem ser: 

• periódicas e sistemáticas, com procedimentos e processos diversificados, incluindo 

conteúdos trabalhados, modelo de organização e desempenho do quadro de formadores; 
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• por intermédio de procedimentos internos e externos, que permitam a identificação das 

diferentes dimensões daquilo que for avaliado; 

• incidentes sobre processos e resultados. 
 

c) Compromisso com Valores Morais e Éticos 
 

Os princípios e valores teóricos e práticos que caracterizam o perfil da FAF estão sustentados 

na percepção e compreensão de que esta é uma instituição composta por sujeitos históricos, sociais 

e políticos que integram um mundo em constante movimento composto de sujeitos reflexivos, 

pesquisadores, abertos aos debates educacionais, e, principalmente, abertos ao diálogo e 

compromissados com: 

• a conduta ética; 
 

• o cumprimento da missão institucional na defesa do bem estar social com respeito à lei 

e à justiça; 

• a excelência no aprimoramento das práticas, conhecimentos, ações e serviços 

prestados pela instituição; 

• o respeito à diversidade intelectual, artística, institucional e política; 
 

• a responsabilidade social e solidariedade humana; 
 

• a gestão democrática, transparente e descentralizada, pautada na cidadania 

organizacional; 

• o desenvolvimento sustentável da Região Norte do Mato Grosso. 
 

d) Visão de Futuro 

A Faculdade de Alta Floresta tem como visão ser uma instituição de ensino superior 

reconhecida pela excelência nos serviços educacionais, meios para que a sua comunidade acadêmica 

realize, em sua plenitude, as legítimas aspirações da pessoa humana, atuando em perfeita sintonia 

com a sociedade apoiada em valores éticos inalienáveis, buscando sempre a racionalização de 

recursos e a otimização de resultados, comprometida com as transformações do seu tempo. 

 
2.4.1 Diretrizes Conceituais da Educação na Modalidade à Distância 



EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – EAD FAF 

17 

 

 

Considerando o processo de ensino e aprendizagem na Educação a Distância, em que o curso 

de Administração está inserido, a FAF firma seus princípios epistemológicos, históricos e políticos 

mediante a explicitação de como se desenvolve este processo, a quem se destina e os valores 

envolvidos. 

Assim, a proposta da FAF para a oferta de educação na modalidade à distância obedece às 

seguintes diretrizes: 

a) proporcionar aos estudantes a oportunidade de interagir, de desenvolver projetos 

compartilhados, de reconhecer e respeitar diferentes culturas e de construir o conhecimento; 

b) estabelecer como foco da educação à distância o desenvolvimento humano em uma 

perspectiva de compromisso com a construção de uma sociedade mais justa; 

c) eleger em seus cursos uma organização curricular que favoreça a integração entre os 

conteúdos e suas metodologias, bem como o diálogo do estudante consigo mesmo, com os outros 

e com o conhecimento historicamente acumulado; 

d) utilizar a interdisciplinaridade e a contextualização como mecanismos de flexibilização 

curricular e compreensão da realidade; 

e) promover o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e a sua qualificação para o trabalho; 

f) instituir mecanismos de recuperação de estudos e avaliação dessa recuperação; 

g) prever a utilização de métodos avaliativos específicos para estudantes com ritmo de 

aprendizagem diferenciado; 

h) priorizar a relação dialógica como forma de superação das diferenças, da relação de 

poder, denominação e das ideologias; 

i) elaborar o material didático que estimule no estudante a motivação pelo aprendizado e o 

prazer pelo estudo; 

j) estimular o estudante a desenvolver o autoaprendizado; 

k) utilizar os recursos tecnológicos como mecanismos facilitadores da informação e da 

comunicação dos recursos. 

 
 

2.4.2. Relação do Marco Conceitual da Instituição com a Área de Atuação na Educação 

Superior 
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A missão da Instituição de Ensino Superior- IES para a atuação no mercado de trabalho é 

expandir as ações de comunicação do conhecimento científico e tecnológico nos cursos de 

licenciaturas e bacharelados, atuando como um agente de inovação nos processos de ensino e 

aprendizagem, possibilitando o acesso à educação de qualidade e cidadãos com valores humanos e 

éticos para representar a sociedade e os profissionais. 

A FAF pressupôs estabelecer um conjunto de princípios pedagógicos e procedimentos 

orientadores prioritários à ação educativa para os cursos de licenciaturas e bacharelados, presenciais 

e EAD, entre os quais cabe destacar: interdisciplinaridade; articulação entre o ensino, a pesquisa e 

as atividades de extensão; integração nos contextos reais de vida da comunidade; desenvolvimento 

da capacidade de aprender a aprender; diversificação dos contextos de ensino e dos cenários de 

prática profissional. Além disso, estruturação de matrizes curriculares flexíveis que, à diversidade 

de situações de ensino-aprendizagem, associem a possibilidade de construção própria dos caminhos 

de produção do conhecimento pelo aluno, bem como a de crescimento autônomo e a utilização 

apropriada de tecnologias diversificadas. 

Destaca-se que os princípios, valores e visão de futuro estão sustentados na percepção e 

compreensão de que esta é uma instituição composta por sujeitos históricos, sociais e políticos, e 

que, assim, o diálogo tem grande acepção, considerando que os sujeitos dialógicos ascendem um 

com o outro. Além disso, a FAF está comprometida em promover um Ensino Superior de excelência, 

que considera o contexto dos educandos e os avanços ocorridos na sociedade. 

No uso da autonomia didático-pedagógica conferida pelas diretrizes gerais para a formação 

de profissionais da educação fixadas pelo órgão federal competente, a UNIFLOR promoverá a 

construção de projetos pedagógicos inovadores, identificados com a realidade regional. A 

flexibilidade abrangerá as dimensões teóricas e práticas, de interdisciplinaridade, dos 

conhecimentos a serem ensinados, dos que fundamentam a ação pedagógica, da formação comum 

e específica, bem como dos diferentes âmbitos do conhecimento e da autonomia intelectual e 

profissional. 

 

 
2.5 Objetivos Institucionais 

 
 

a) Objetivo Geral 
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A Faculdade de Alta   Floresta   tem   por   objetivo   principal   formar   profissionais, com   

sólida   formação   geral   e   humana,   dotados   de   capacidade    de    análise    e articulação   de   

conceitos   e    argumentos,    de    interpretação    e    valorização    dos fenômenos humanos, aliada 

a uma postura reflexiva e visão crítica, colocando   as instituições a serviço, primeiro, do 

homem   e,   depois,   da   sociedade   e   o   direito   a serviço   da   emancipação    pessoal    e    

social    num    mundo    em    permanente transformação. 

b) Objetivos Específicos 
 

A Instituição tem por objetivos: 
 

• estimular   a    criação    cultural    e    o    desenvolvimento    do    espírito    científico    e 

do pensamento reflexivo; 

• formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores 

profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar 

na sua formação contínua; 

• incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do meio em que vive; 

• promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de publicações ou de 

outras formas de comunicação; 

• suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos em 

uma estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

• estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação 

de reciprocidade; 

• promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas 

e benefícios da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição; 
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• proporcionar, aos que o procuram, possibilidade de um integral desenvolvimento da 

personalidade e de uma formação que habilite sua inserção nos grupos sociais, abertos ao 

diálogo e empenhados na promoção do bem comum; 

• viabilizar o intercâmbio e a cooperação com outras instituições científicas e culturais, 

nacionais, estrangeiras e internacionais, tendo em vista o incremento das ciências, das letras, 

das artes, bem como da fraternidade entre intelectuais de todo o mundo e a construção da 

paz. 

 
2.6. Política de Extensão e Práticas Investigativas 

 
 

A Política de Extensão na FAF é de caráter interna e externa, sendo uma de suas funções 

sociais básicas, promover a interação com a comunidade na qual está inserida e com os egressos 

do curso. Por meio dela, os conhecimentos construídos são levados à comunidade, bem como a 

compreensão de seus valores e cultura, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da mesma. 

As Atividades de Extensão são ações desenvolvidas sob forma de programas, projetos, 

cursos, eventos, ações suplementares, palestras, publicações, dentre outras modalidades. É 

considerado curso de extensão aquele que é ofertado à comunidade, objetivando a produção, 

sistematização e difusão do conhecimento, sendo executado sob a forma de atualização, capacitação, 

treinamento ou ações suplementares, com caráter eventual ou permanente, apresentando conteúdo 

programático específico e carga horária definida. Pode ser executado sob a forma de atualização, 

capacitação, treinamento ou ações Suplementares, com caráter eventual ou permanente. 

Ao participante da atividade de extensão será conferido Certificado de Participação, 

registrado na Faculdade de Alta Floresta-FAF, obedecidos os critérios de aproveitamento e 

frequência descritos no projeto. 

Em se tratando especificamente da extensão, existem várias modalidades como: curso, 

prestação de serviços, complemento de formação e instrumento político-social. A extensão na FAF 

é atuação interna e externa, sendo uma de suas funções sociais básicas, promover a interação com 

a comunidade na qual está inserida. 

Assim, define-se por políticas: 
 

a) Prestar serviços e assistência à comunidade, atendendo as suas necessidades, respeitando 
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seus valores e sua cultura; 
 

b) Levar à comunidade os conhecimentos técnicos de que é detentora e os novos 

conhecimentos produzidos por meio da pesquisa, por meio de cursos, seminários, mostra de 

trabalhos, feira do livro, eventos, semana do administrador, oficinas, palestras, dentre outros; 

c) Permitir a efetivação do aprendizado pela aplicação prática dos conhecimentos 

adquiridos pelos alunos da graduação e pós-graduação, por meio da iniciação científica, com grupos 

de estudos, prestação de serviços, consultorias, por meio de um planejamento sistemático 

acompanhado por professores e profissionais das respectivas áreas de conhecimento; 

d) Oferecer a complementação da formação continuada dos acadêmicos por meio dos cursos 

de pós-graduação; sendo atualmente a pós-graduação em Didática do Ensino Superior; 

e) Buscar parcerias e convênios com outras instituições de ensino superior para implantação 

de programas de extensão, iniciação científica e pós-graduação, dentro dos padrões de qualidade da 

FAF; 

f) Desenvolver programa de integração Escola x Empresa, por meio do Estágio Curricular 

Supervisionado; 

g) Priorizar a participação de profissionais da FAF como docentes nos cursos oferecidos 

atendidas as qualificações técnicas exigidas no programa; e 

h) Manter suas instalações e recursos no nível de um centro de qualidade garantindo nos 

serviços os princípios da qualidade, ética e preservação ambiental. 

Segue tabela abaixo de previsão de cursos de extensão que serão oferecidos aos alunos a 

qualquer tempo como atividades complementares: 

 

 

Projeto 
Período 

FONTE DOC 
 

Início Fim N. 

Oratória 2022 2023 FAF 1 250 

Educação financeira 2022 2023 FAF 1 250 

Liderança e relações interpessoais 2022 2023 FAF 1 250 

Marketing pessoal 2022 2023 FAF 1 250 

Liderança e dinâmicas de grupo 2022 2023 FAF 1 250 

Inteligência emocional, aspectos motivacionais e saúde mental 2022 2023 FAF 1 250 

Modelagem de Negócios 2022 2023 FAF 1 250 

Postura profissional e elaboração de currículo 2022 2023 FAF 1 250 

Profissional do Séc. XXI e a Gestão do Conhecimento 2022 2023 FAF 1 250 
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Planejamento Estratégico e BSC 2022 2023 FAF 1 250 

HP calculadora financeira 2022 2023 FAF 1 250 

Indicadores de desempenho em gestão estratégica de RH e 
recrutamento e seleção de pessoas 

2022 2023 
FAF 

1 
250 

Clima e cultura organizacional 2022 2023 FAF 1 250 

Técnicas de Negociação 2022 2023 FAF 1 250 

Comunicação, planejamento e Convergência de Mídias 2022 2023 FAF 1 250 

Marketing em mídias digitais 2022 2023 FAF 1 250 

Empreendedorismo Social 2022 2023 FAF 1 250 

Experiência do Cliente 2022 2023 FAF 1 250 

Análise de perfil comportamental 2022 2023 FAF 1 250 

Mindfulness 2022 2023 FAF 1 250 

Administração do tempo, foco e concentração 2022 2023 FAF 1 250 

Design Thinkink e Inovação 2022 2023 FAV 1 250 

 
 

Serão ofertados mais de uma vez para contemplar todos que desejam participar, sejam 

acadêmicos, egressos, comunidade geral e profissional da área Contábil, Administração, Direito 

ou pessoas que tenham o interesse em obter mais conhecimento sobre tais assuntos. 

 
2.7. Responsabilidade Social da IES 

 

A Instituição proporciona ao alunado espaços de convivência, esporte, arte, cultura e 

entretenimento por meio de programas de monitoria e nivelamento, projetos e ações sociais e de 

responsabilidade social e projetos culturais, eventos e semana do Integralização entre os cursos da 

FAF e cursos de Formação de Professores e readequação de sua estrutura física, além de subsidiar 

todas as Secretarias Acadêmicas com o máximo de informações para poder atender eficientemente 

a todo o público estudantil. 

A Faculdade de Alta Floresta-FAF, junto com o Curso de Administração, realiza o Dia da 

Responsabilidade Social todo mês de setembro de cada ano, são ações sociais que beneficia toda 

uma comunidade. São desenvolvidos trabalhos e ações em: Escola Ludovico da Riva Neto no bairro 

Vila Nova, dentre inúmeras ações oferecidas a comunidade, temos palestras sobre o Meio Ambiente, 

Reciclagem e Sustentabilidade. Muitas pessoas participam, e o objetivo é de conscientizar a 

população sobre as questões ambientais, o que interfere, como e porque, e o que podemos fazer para 

evitar, para viver num ambiente melhor e mais agradável, sem prejudicar, mudando o nosso 

comportamento diante das diversas situações. Ações assim são realizadas anualmente. Nos anos 

anteriores, 2012 a 2020, foram realizadas ações como: venda de camisetas da responsabilidade social 

em prol do CEEDA, caminhada em prol do Instituto do Câncer, arrecadação de lençol, alimentos, 

e produtos de higiene para o Lar dos Idosos, arrecadação de 
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alimentos em prol do Hospital do Câncer de Cuiabá-MT e doações de sangue, com uma semana de 

arrecadação na própria FAF em parceria com a UCT – Unidade de Coleta e Transfusão, entre outras 

ações. A IES tem o selo de Instituição Socialmente Responsável. 

Uma preocupação da IES com os discentes é em relação à saúde mental, além de termos na 

IES uma psicóloga disponível para atendimento gratuito, temos como objetivo projetos de extensão 

com palestras e workshop com os mais variados temas da saúde mental. Assuntos como: bullying, 

comunicação assertiva, reponsabilidade parental, automutilação, crianças saudáveis para serem 

jovem saudáveis mentalmente, saber identificar quando não vão bem, autocuidado para cuidar, e 

palestras com o objetivo de ações numa perspectiva preventiva. Eventos e palestras estas, voltados 

não só para os acadêmicos, mas todos os interessados, profissionais, pais, professores e toda a 

comunidade. 

 
2.7.1. O Contexto Social, Político e Econômico 

 
O avanço tecnológico, industrial e a globalização trouxeram formas de comunicação e novas 

técnicas que podem agregar no conhecimento educacional. Com o surgimento de novos paradigmas 

em curto espaço de tempo, exigem uma   reflexão   maior   em   torno   da educação e da formação 

de profissionais para o mundo do trabalho. 

A Faculdade de Alta Floresta – FAF é pautada por princípios éticos que contribuem para o 

desenvolvimento da consciência democrática, nos acadêmicos, egressos e colaboradores da IES. Ela 

busca articular teoria e prática no sentido de preparar o formando para a sua inclusão no mercado 

de trabalho com competência profissional capaz de contribuir para valorizar a sociedade como um 

todo. O intérprete de toda a evolução é o homem e o educador é o intérprete e facilitador dos 

processos de construção e aquisição do conhecimento, da transmissão cultural e do surgimento de 

novas perspectivas de vida e soluções existenciais. 

Portanto, faz-se necessária a reflexão em torno da dimensão cultural, social, política e 

econômica da educação, do papel social do professor, das leis relacionadas à infância, adolescência, 

educação e profissão, das questões da ética e da cidadania, das múltiplas expressões culturais e das 

questões de poder a elas associadas. Por outro lado, o professor e o profissional das demais áreas 

propostas neste documento, deverão desenvolver uma visão pluralista da sociedade, exercitando a 

capacidade de compreender o “outro”, suas necessidades e valores, base da ética, da autonomia e da 

solidariedade. 
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A Faculdade de Alta Floresta – FAF está, a todo o momento, articulando esforços no sentido 

de promover o desenvolvimento ético do profissional capaz de atuar dignamente na comunidade, 

com conhecimento de causa no que se refere às especificidades dos grupos sociais e de sua profissão, 

com vista à conquista de uma sociedade voltada para os ideais de competência, honestidade e justiça. 

A instituição dedica atenção especial às especificidades da comunidade onde ela está e estará 

inserida, oportunizando a integração entre a comunidade, as famílias e a própria Faculdade. Nessa 

perspectiva, acolhe e respeita todas as culturas, oportunizando aprendizagem a todos. De tal modo, 

destaca-se que em nossa região temos duas aldeias indígenas, a Itawaky e a Mairovi, e a FAF está 

compromissada em oportunizar a aprendizagem aos povos indígenas, respeitando as suas 

particularidades e acolhendo os seus saberes. Para tanto, a Instituição busca, de forma constante, o 

aprimoramento de seus propósitos e da sua ação pedagógica para ofertar um ensino de qualidade. 

Além disso, procura integrar-se com empresas e outros segmentos educacionais e sociais, no sentido 

de identificar necessidades e de reelaborar temáticas de estudo. 

 
 

2.7.2. Desafios e Proposta de Soluções 

 
A Faculdade de Alta Floresta - FAF, comprometida com a qualidade do Ensino Superior no 

norte do estado de Mato Grosso, se dedica a oferecer um ensino de elevada qualidade, e não será 

diferente no Ensino À Distância (EAD). Fundamentada em uma filosofia da educação coerente com 

os princípios de solidariedade, justiça e dignidade humana, promovendo a educação permanente e 

continuada para jovens e adultos procedentes de diferentes classes sociais. 

A educação permanente refere-se ao desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa 

e extensão, algo além de um espaço para a obtenção de um diploma de Curso Superior. Devem-se 

formar profissionais que possam ser absorvidos pelo mercado de trabalho, cujas exigências se 

tornam cada vez maiores. 

Observa-se quão dramática se apresenta atualmente a situação de profissionais das diversas 

áreas, necessitando investir em sua capacitação em função das novas perspectivas e com 

dificuldades para proverem o próprio sustento e os custos da educação superior. Para corresponder 

às instâncias da educação permanente, a FAF se esforça em: 

• Transformar o seu espaço em um canal de permanente diálogo com a sua comunidade 

e com o meio social em geral; 
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• Propiciar condições para a   pesquisa   educacional e   científica,   visando a formação de 

um profissional que possa dar   respostas   à   sociedade   contemporânea, promovendo o 

confronto de ideias e a discussão de situações limite e de direitos e deveres do cidadão; 

• Buscar alternativas   de   solução   para   a humanização   da profissão,   promovendo o 

ser em suas potencialidades intrínsecas por meio da educação e reeducação, colocando, 

no mercado de trabalho, profissionais conscientes de sua tarefa e não meros prestadores 

de serviços desqualificados e desprovidos de ideal; 

• Qualificar, no processo, a FAF como uma instituição de ensino superior que possibilita a 

construção do saber desvinculada de modelos oriundos de experiências estranhas à realidade 

e aspirações da sociedade; 

• Assegurar aos   formandos   conhecimentos   referentes   ao   desenvolvimento   humano e 

a forma como cada cultura caracteriza as diferentes faixas etárias e as representações 

sociais e culturais dos diferentes períodos: infância, adolescência, juventude e vida adulta, 

assim como as peculiaridades dos portadores   de necessidades especiais; 

• Proporcionar um conjunto de conhecimentos que habilita o formando para   o exercício 

da profissão e de todas as suas funções, incluindo os saberes produzidos nos diferentes 

campos científicos e   acadêmicos   que   subsidiam   o   trabalho educativo; 

• Oferecer aos formandos a apropriação da cultura geral ampla, que favorece o 

desenvolvimento da sensibilidade, da imaginação e a possibilidade de produzir significados 

e interpretações do que se vive e de fazer conexões - o que, por sua vez, potencializa 

a qualidade da intervenção   educativa. E da cultura profissional, cujo conteúdo é próprio 

do exercício da profissão em suas especificidades, fazendo parte desse contexto, os 

temas referentes ao desempenho profissional, pessoal e da categoria, e o 

conhecimento sobre as associações   científicas,   culturais   e sindicais; 
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• Desenvolver condições para a aprendizagem de recursos de comunicação e informação, 

cujo domínio seja importante para as dimensões da atuação do profissional; 

• Propiciar aos formandos, conhecimentos referentes ao desenvolvimento psicológico, físico 

e dos processos de aprendizagem de diferentes conteúdos em diferentes momentos do 

desenvolvimento cognitivo dos alunos,   bem   como   o conhecimento das experiências 

institucionais e do universo social e cultural de seus alunos; 

• Oportunizar o estudo das relações sociais na realidade social e política brasileira e como 

isto repercute na profissão, compreendendo os significados que a família, a sociedade e os 

alunos atribuem à escola e às aprendizagens; 

• Promover estudos e debates sobre políticas   educacionais,   dimensão   social   da escola, 

relações escola x sociedade x família, relações educação x trabalho; 

• Enfatizar em todo o seu trabalho a importância da formação integral dos profissionais. 

Para o cumprimento de sua missão, a Faculdade de Alta Floresta - FAF mantém 

independência absoluta em relação a partidos políticos, grupos econômicos e quaisquer outros 

interesses particulares e considerará inaceitável qualquer tipo de preconceito e / ou discriminação. 

Como uma   instituição   de   cunho   democrático   e   emancipador,   a   FAF   objetiva a 

atualização de seus métodos, o acompanhamento cuidadoso dos avanços da ciência, colocando na 

pauta de discussões as novas descobertas e os movimentos sociais de caráter socializadores, 

renovadores e promovedores da consciência crítica. 

 
3. O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO EAD 

 
3.1. Justificativa da Necessidade Social do Curso de Administração na Modalidade à 

Distância 

 

O curso de Administração - modalidade à distância - justifica-se pela necessidade de 

formação acadêmica na região norte de Mato Grosso e sul, e pela oferta de oportunidade aos que 

queiram estudar e que não possuem condições de frequência presencial. A Faculdade de Alta 

Floresta centrada na intenção e operacionalização de capacitar futuros administradores para que, 

possam, efetivamente, desempenhar papéis que contribuam para o crescimento e desenvolvimento 
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socioeconômico da região, tornando-os profissionais conscientes, exercendo atividades gerenciais 

com base em conhecimentos sólidos e orientados pela ética, se propõe a estabelecer novos “elos” 

com o conhecimento por meio da criação do curso de graduação em Administração na Modalidade 

de Educação à Distância- EAD. A referência maior, e que consolida por si a efetivação deste projeto, 

está pautada na experiência dos cursos já ofertados pela FAF: Curso de Administração - presencial 

e Ciências Contábeis- presencial e EAD. 

Num mundo cada vez mais globalizado, a busca de uma sociedade mais justa, sobretudo com 

melhor distribuição de renda e geração de empregos envolve desafios complexos que apresentam, 

certamente, uma vasta gama de variáveis econômicas, sociais e políticas. Diante destes desafios, 

é justo afirmar, que as boas práticas de administração geral, se constituem como importante fator. 

Desta forma, ofertar o acesso a formação de qualidade àqueles que não têm condições de frequentar 

presencialmente um curso de graduação é de grande importância para a formação de agentes capazes 

de realizar os esforços necessários ao desenvolvimento. 

O cenário no qual nos encontramos apresenta a certeza das rápidas mudanças, escassez de 

recursos e competição acirrada, condições típicas das sociedades contemporâneas. Este cenário, 

embora emoldurado por paisagens diferentes quando o observamos em grandes, médias e pequenas 

cidades, apresentam impactos e desafios inerentes as sociedades humanas. Realizamos o potencial 

de uma vida digna e plena por meio do trabalho. O que nos garante o sustento, aprendizado, inserção 

social e condições materiais para a realização das mais diversas aspirações. 

Nesse contexto, um ponto diferencial do curso de Administração EAD é a compreensão de 

que a aprendizagem ativa deve ocorrer na graduação, envolvendo o aluno em atividades dentro e 

fora da sala de aula, como projetos, dinâmicas e trabalho colaborativo e participativo, que permitam 

a reflexão entre a teoria e a prática no contexto atual. Nesse sentido, destaca-se dentro das 

metodologias ativas, o Design thinking, uma abordagem em que os métodos e técnicas de design 

são usados além da área de design, nesse caso cabível também à Administração. 

Em virtude de o Design Thinking compreender a forma como um Designer pensa, ele 

está estritamente relacionado com a forma com que os projetos são desenvolvidos e 

buscam inovar. Porém, na prática, um projeto não é linear, mas orgânico e, às vezes, 

até caótico. (RUSCHEL, 2018, pag. 13) 

 
Por meio dessa abordagem, procura-se resolver os problemas de inovação em produtos e 

serviços levando em consideração as necessidades dos clientes. E isso será desenvolvido durante o 

curso mediante parceria entre o IES e diversos setores econômicos do Estado e região. 
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Assim, considera-se que além da junção entre teoria e prática, o nosso Estado e nossa região, 

também, carecem desse auxílio, considerando que somos o “celeiro do país”, campeão na produção 

de soja, milho, algodão e de rebanho bovino, e temos cinco setores com grande potencial de 

crescimento na região e que requerem atenção especial, sendo: agroindústria, turismo, piscicultura, 

economia criativa e polo joalheiro. De forma que essa proposição de teoria e prática, que permeará 

o curso de Administração EAD da FAF, não só formará administradores de excelência, mas também 

contribuirá com as necessidades administrativas e econômicas do nosso Estado e, essencialmente, 

da região norte e sul mato-grossense. 

Por último, ressalta-se que o curso de Administração EAD, ao ser construído, contempla as 

orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Administração. 

 

3.2. Objetivos do Curso 

 

O curso de Administração visa formar administradores com visão crítica e estratégica, 

competência teórica e prática, desempenhando suas funções com ética, compromisso profissional, 

responsabilidade social e sustentável, e ainda, desenvolver competências para administrar empresas 

públicas e privadas, seguindo princípios éticos, morais e com capacidade técnica e prática relevante 

em qualquer parte do Brasil. 

 

3.2.1 Objetivos Gerais e Específicos 

 
 

O projeto do curso de Administração EAD foi construído com o objetivo principal de ofertar, 

ao longo do curso, sólida formação na área de Administração, com perspectiva sistêmica e num 

contexto de responsabilidade social, que habilite o corpo discente a atuar no mercado de trabalho 

em nível gerencial - em empresas privadas, públicas e instituições do terceiro setor - ou como 

consultores técnico-organizacionais, com ética, competência, e empreendedorismo, buscando a 

melhoria do desempenho das organizações. 

O curso tem como objetivos específicos: 

 

• Formar administradores com visão empreendedora preparados para enfrentar, com liderança, 

as mais diversas situações de mercado, com iniciativa suficiente para interferir na realidade, 

antecipando-se aos fatos ou adequando-se às novas tendências do ambiente competitivo; 
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• Formar profissionais com conhecimentos e habilidades abrangentes, capazes de tomar 

decisões e conduzir negócios por meio de atitudes e princípios éticos, morais e legais; 

• Formar profissionais capazes de diagnosticar problemas de gestão e apresentar soluções 

criativas, inovadoras e eficientes; 

• Formar profissionais, que saibam aplicar e tornar tangíveis as ideias e estejam aptos a 

implementá-las, contribuindo desta forma, para o crescimento da competitividade das 

organizações e o desenvolvimento de novos empreendimentos; 

• Assegurar, na formação do profissional, a capacitação gerencial para tomar decisões em um 

mundo diversificado e interdependente, pronto para atuar num mundo e em empresas 4.0, 

denominados de “Quarta Revolução Industrial”; 

• Capacitar os estudantes para atuarem com pensamento crítico e empreendedor em empresas 

industriais, comerciais e de prestação de serviços, em organizações públicas e privadas, num 

contexto criativo e ético; 

• Estimular o estudante na busca incessante de conhecimentos, formando um profissional 

que se caracteriza pela constante atualização de informações; 

• Oferecer oportunidades aos estudantes de interagirem com as organizações da região, 

produzindo trabalhos e projetos de cunho prático e acadêmico. 

É indispensável destacar que, além das experiências da equipe de profissionais que 

elaboraram a proposta de formação, observou-se o conjunto de pressupostos legais que indicam 

nova proposição para formação e também NDE de professores, sem desconsiderar o contexto 

educacional e político brasileiro, bem como das abordagens necessárias ao contexto da região norte 

do Mato Grosso. Os candidatos ao curso devem ser aprovados em processo seletivo, organizado de 

acordo com normas próprias da FAF. Serão ofertadas 500 vagas no processo seletivo, considerando 

também a possibilidade de atendimento de demanda do polo. 

Para acompanhar e avaliar o aluno no decorrer do curso, a FAF contará com equipes de 

orientadores acadêmicos, estes definidos no desenvolvimento deste projeto todos com qualificação 

para o EAD. Os Orientadores Acadêmicos, selecionados por um processo de avaliação, residirão em 

Alta Floresta. 

As especificidades da educação a distância e a dinâmica organizacional deste curso são 

explicitadas nos capítulos subsequentes, proporcionando uma visão ampla da caminhada a ser 

percorrida pelo acadêmico, ao ingressar no curso de Administração - modalidade a distância. 
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Em relação aos recursos didáticos, o curso prevê a utilização de diferentes mídias para 

veicular os conteúdos, de maneira a atender todos os cursistas. O aluno tem ao seu dispor um portal 

completo para iniciar sua aprendizagem, por meio de vídeos, materiais escritos, provas on- line e 

interação com tutores e professores. Essas interações podem ocorrer também em momentos 

presenciais. Os alunos poderão dispor de variados materiais didáticos, tanto impressos quanto 

multimídia em seus estudos à distância, e ainda utilizar a biblioteca virtual e física e o laboratório 

de informática sempre que necessário. 

Haverá ainda a preparação para o acesso de ambiente de aprendizagem com a utilização da 

plataforma MOODLE, na internet. Dessa forma, será oferecido tutorial para que eles possam se 

adequar às ferramentas, que ficará disponível a todo o momento no AVA. Destaca-se que o 

diferencial dos cursos EAD da FAF consiste em proporcionar semanalmente aulas ao vivo com o 

professor responsável pela disciplina vigente. As aulas ocorrem por meio do aplicativo Meet, o que 

possibilita aos alunos e contato direto com o professor, participem da aula, apresentem trabalhos e 

tirem as suas dúvidas, o que tem proporcionado a satisfação, o interesse, o desenvolvimento da 

aprendizagem, e a permanência dos alunos no curso e, por conseguinte, resultados avaliativos 

satisfatórios. 

Fundamentando-se nestas justificativas da necessidade do Curso de Administração 

modalidade à distância da FAF, acima expostas, que traduzem as premências, o pensamento e o 

pedido do povo, de professores e das autoridades de todo o Estado de Mato Grosso e seguindo as 

Diretrizes do Conselho Nacional de Educação contidas nos Pareceres CNE/CES nº 146/2002, nº 

134/2003 e o Nº 438/2020, de 10 de julho de 2020, e nas Resoluções nº 01/2004 e nº 4, de 2005, 

homologadas pelo Ministro da Educação, é que o Prof. Dr. José Antônio Tobias - Presidente da 

Faculdade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, que mantém o Curso de Administração, vem, 

mui respeitosamente, solicitar a autorização para o funcionamento do curso de Administração– 3000 

h/a, para melhor atender à realidade atual. 

 
3.3. Base Legal de Oferta 

 
 

A FAF concebida como uma Instituição privada de Ensino Superior, dotada de objetivos e 

funções próprias, no seu curso de Administração na modalidade à distância destina-se a preservar, 

organizar, desenvolver e difundir o saber. A busca do saber, razão fundamental da Faculdade, ocorre 

no exercício de suas principais funções: a criação, a elaboração da ciência, o 
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desenvolvimento da tecnologia, a iniciação científica e a extensão, a serviço do bem-estar do homem 

e da sociedade. 

O curso de Administração modalidade EAD soma-se aos demais cursos oferecidos pela 

Instituição, no objetivo de garantir a formação de recursos humanos capazes de gerar mudanças 

requeridas pela realidade social contemporânea, tendo em vista que o curso de administração forma 

profissionais de destacada importância para o município, seu entorno, região e todos os estados no 

Brasil e no exterior. 

A elaboração do Projeto do curso de Administração na modalidade à distância teve como 

referências legais o Parecer CNE/CES nº 146/2002, aprovado em 3 de abril de 2002 - Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Direito, Ciências Econômicas, Administração, 

Ciências Contábeis, Turismo, Hotelaria, Secretariado Executivo, Música, Dança, Teatro e Design. 

Parecer CNE/CES nº 134/2003, aprovado em 4 de junho de 2003 - Aprova as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Administração, Bacharelado. Resolução CNE/CES nº 1/2004, 

aprovado em 2 de fevereiro de 2004 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Administração, Bacharelado, e dá outras providências. Parecer CNE/CES nº 23/2005, 

aprovado em 3 de fevereiro de 2005 - Retificação da Resolução CNE/CES nº 1/2004, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de Graduação em Administração. Resolução 

CNE/CES n° 4, de 13 de julho de 2005 - Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Administração, Bacharelado, e dá outras providências. Parecer CNE/CES nº 

223/2006, aprovado em 20 de setembro de 2006 - Consulta sobre a implantação das novas diretrizes 

curriculares, formulada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e Parecer CNE/CES nº 

438/2020, aprovado em 10 de julho de 2020 – Que estabelece e aprova as Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos cursos de Graduação em Administração. 

Da mesma forma, o projeto pedagógico do Curso de Administração da Faculdade de Alta 

Floresta - FAF integra a Educação Ambiental nos conteúdos e metodologias das disciplinas 

ofertadas, de modo transversal, contínuo e permanente, em atendimento à Lei nº 9.795, de 27 de 

abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002. 

O projeto pedagógico do Curso de Administração da Faculdade de Alta Floresta - FAF 

integra a temática Direitos Humanos nos conteúdos das disciplinas ofertadas, de modo transversal, 

contínuo e permanente, em conformidade com a Resolução CNE/CP nº 1/2012. 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0492.pdf
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Atende, ainda, ao disposto no Decreto nº 5.626/2005, que regulamenta a Lei nº 10.436, de 

24 de abril de 2002, que dispõe sobre o Ensino da Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS, e ao Decreto 

nº 5. 296/2004, que dispõe sobre os dispositivos legais: “Condições de acesso para pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida”, foi ampliada, dispondo-se da seguinte maneira: Constituição 

Federal de 1988. Art. 205 e 208, na NBR 9050/2004, da ANNT na Lei nº 10.098, de 19ª de dezembro 

de 2000, nos Decretos nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nº 6.949, 

de 25 de agosto de 2009, nº 7.611, de 17 de novembro de 2011, e na Portaria nº 3.284, de 7 de 

novembro de 2003. Está, ainda, em conformidade com a Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto na Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. 

Obedece às Diretrizes Curriculares para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no 

Parece CNE/CP nº 8, de 06 de março de 2012, que originou a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de 

maio de 2012. 

E, por último, atende as referências legais para o dispositivo legal das “Diretrizes 

Curriculares nacionais para Educação das Relações Ético-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira e indígena”, foi ampliada, dispondo-se da seguinte maneira: Lei nº 9.394/96, 

com a redação dada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 e Lei 11.645, de 10 de março de 

2008, e da Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004, fundamentada no Parecer CNE nº3, de 

10 de março de 2004. 

a) Flexibilização da Estrutura do Curso: 

 

A   flexibilidade   do   curso   importa   na   abertura   de   oportunidades   para   a construção 

integrada de saberes e habilidades relacionadas com a realidade e a necessidade das regiões 

da Amazônia Legal   abrangida   pelo   Norte   de   Mato   Grosso   e Sul do Pará. 

A competência profissional dos licenciados e bacharéis da FAF há de resultar da integração   

de   várias   competências   distintas   além   da    exclusivamente    científica,    o saber, a crítica, 

a técnica, a relacional, a de atuação prática e   a   humanística, desenvolvendo    interesses    

pelos    aspectos    sociais,    culturais,    políticos    e    econômicos da comunidade à qual pertence. 

b) A Adoção de Procedimentos e Perspectivas Fundamentais Para as Áreas: 
 

É   indispensável   o   estímulo   da   criação   cultural   e   do   desenvolvimento    do espírito 

científico, bem como do pensamento crítico. Isto porque "a técnica 
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engessada das fórmulas acabadas transforma o tema em algo perdido   no   ar   quando ensinar 

é percorrer a geografia do “construir”. O   estudo   requer,   em   seu   mapa cartográfico do 

saber, o “construído” e não a indução ao “dado". Não se deve, então, conviver com uma atitude de 

indiferença ou renúncia a uma posição avançada na inovação e mesmo na revisão e superação dos 

conceitos. 

Deve-se contribuir, abertamente, para fomentar questionamentos e fazer brotar a inquietude   

que   estimule   o   estudo   e   a    pesquisa    comprometidos    com    seu    tempo, seus valores e   

seus   dilemas.   Afrontar   esse   vácuo,   aceitar   essa   direção,   sem desconhecer   o   saber   

clássico,   contribuindo    para   sua   superação,    significa   reconhecer que a   consciência   social   

e   a   mudança   integram   a   formação   humana.   Representa, ainda, um compromisso com o 

chamamento à verdadeira finalidade do ensino e da pesquisa. 

A Faculdade de Alta Floresta tem a preocupação de formar licenciados e bacharéis aptos à 

inserção no desenvolvimento da sociedade brasileira e a colaborar com sua formação, incentivando 

o trabalho   de   pesquisa   e   investigação   científica,   visando   ao desenvolvimento da ciência, 

da tecnologia   e   da   criação   assim   como   a   difusão   da cultura e, desse modo, incrementar a 

relação do homem com o meio em que vive. 

A Faculdade de Alta   Floresta   timbra   em   promover   a   divulgação   de conhecimentos 

culturais, científicos e   técnicos   e   a   comunicação   do   saber   por   meio de ensino   e   de   

publicações,   suscitando   o   desejo   permanente   de   aperfeiçoamento cultural   e   profissional,   

para   a   finalidade    de    possibilitar    a    correspondente concretização e integração de   

conhecimentos   que   vão   sendo   adquiridos   em   uma estrutura intelectual sistematizada. 

Ciente dos problemas do mundo atual e, em particular, das questões regionais, da Amazônia 

Legal, o bacharel e o licenciado da Faculdade de Alta Floresta devem estar aptos a prestar serviços 

especializados à comunidade, estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade, de forma a 

responder às demandas e às necessidades sociais, ambientais, políticas e econômicas, devendo a 

instituição promover a extensão aberta à população e visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

Em outros termos e   em   resumo,   a   modernização   dos   currículos   dos   cursos da 

Faculdade de Alta Floresta após o advento da Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional, deve incrementar uma visão do conhecimento, possibilitando   a formação 

teórica e a prática do estudante, buscando primordialmente   o   seu desenvolvimento nas 

seguintes habilidades: 

• Senso ético profissional associado à consciência da cidadania e do papel desempenhado 

na sociedade, cujo âmbito deve operar como elemento transformador; 

• Capacidade de apreensão, de transmissão crítica e produção criativa do conhecimento, 

conjugada a um raciocínio lógico, argumentação, persuasão e à consciência da necessidade de 

permanente atualização inerente ao mundo do trabalho que sofre rápidas transformações, 

acarretando mudanças significativas nos paradigmas científicos e profissionais; 

• Capacidade para equacionar problemas e buscar soluções harmônicas e consentâneas 

com as exigências sociais da realidade regional em que atua ou vive; 

• Consciência dos problemas vividos em sua época e no seu meio, por meio da manutenção 

de uma visão atualizada do mundo; 

• Preocupação com   a   correta   utilização   do   vernáculo   que   exige   clareza, precisão 

e propriedade, desenvolvendo fluência verbal e riqueza de vocabulário; 

• Capacidade de julgar, tomar decisões e apurar habilidades para negociação; 
 

• Conhecer, desenvolver e aprofundar as novas técnicas de sua área profissional, recorrendo 

à legislação, à doutrina e outras fontes, quando necessário; 

• Implementar normas relativas à elaboração do trabalho de conclusão de curso. 

 

c) Estabelecimento de Critérios para Avaliação do Curso: 

 
Por fim, a avaliação contínua deve ser afirmada como único instrumento capaz de aferir o 

cumprimento dos objetivos dos cursos da Faculdade de Alta Floresta. Esta avaliação engloba não 

somente o ensino, mas também a qualificação 

acadêmica e produção científica do corpo docente e discente, além dos aspectos institucionais 

das instalações físicas   e   dos   serviços   da   biblioteca/videoteca,   do laboratórios de informática 

e os laboratórios de práticas. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Administração na modalidade à distância está em 

consonância com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) da Faculdade de Alta Floresta - FAF. 
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3.4. Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

 

 
A Política de Gestão Institucional é formar profissionais que contribuam criativamente 

para o desenvolvimento da pessoa humana e da sociedade brasileira e consolidem os novos institutos 

políticos constitucionais como instrumentos de viabilização das expectativas sociais. Além disso: 

• Desenvolver uma postura reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de trabalho 

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

da qualificação para a vida, o trabalho e o desenvolvimento da cidadania. 

• Revelar competência profissional para desenvolver uma práxis posta a serviço do respeito, 

da dignidade e da justiça social, buscando permanentemente, através das investigações, 

refletir e criticar a sociedade e a educação no momento histórico de sua atividade 

profissional; 

• Oferecer formação humana e específica profissional no ensino das disciplinas de formação 

tradicional assim como o saber humanizado e o saber científico e tecnológico com as linhas 

de estudo e pesquisa que absorvam os novos âmbitos do conhecimento e identifiquem as 

conexões com os demais ramos do saber, captando e compreendendo a realidade humana e 

social; 

• Demonstrar, no exercício da profissão, fidelidade aos princípios fundamentais do saber 

humano como sua origem e fundamento de compromisso social e da educação humana; 

• Contribuir para elevar os padrões dos cursos, de forma que os estudos se adaptem às 

demandas dos grupos sociais emergentes, procurando viabilizar as transformações 

necessárias à estabilização e ao desenvolvimento institucional. 

A Faculdade desenvolve, incentiva e apoia a iniciação científica, possui regimento e 

normalização próprios para a publicação de artigos. Foi realizado um concurso para a escolha do 

nome da Revista de Iniciação Científica da FAF, e o nome escolhido foi REFAF Revista da 

Faculdade de Alta Floresta. Há um grupo que coordena a Iniciação Científica, que realizam as 

reuniões, ações, relatórios, programação entre outros. No site www.refaf.com.br, já constam 

trabalhos postados e todas as informações necessárias para o(s) autor(es) fazer o cadastro de 

artigos científicos e os docentes responsáveis pelos grupos de estudos. 

http://www.refaf.com.br/
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Institucionalmente é estabelecido que as esferas ambientais, étinicos raciais e da cultura afro-

brasileira devem ser valorizadas, desta forma para o curso de Administração, realizam-se diversas 

ações voltadas para estes temas, tais como: 

Contribuir para a formação consciente do Administrador no que se refere ao Meio Ambiente; 

Considerar as especificidades da comunidade local na articulação de ações e programas com 

ações ambientais; 

Realizar projetos de extensão em parceria com Instituições, Assistência Social e outras, a fim 

de informar a legislação nacional; a política do Estado sobre a educação indígena, antropologia, 

diversidade e etnocentrismo; tratar da geopolítica da sociedade indígena nos Estados, a arte e a 

linguagem visual; informar sobre a cultura Afro-brasileira e Indígena nos seus aspectos históricos e 

culturais. 

 
 

3.5. Perfil do Egresso 

 

 
Os profissionais formados pela FAF no curso de Administração modalidade EAD estão 

conscientes de seu papel nos empreendimentos, tendo presente o desenvolvimento 

socioeconômico, político e cultural da humanidade, acompanhando suas transformações. Têm a 

capacidade de análise e interpretação das informações, diferenciando o que é estratégico e 

operacional, estando em sintonia com as novas tecnologias de informação disponíveis no mercado. 

O Administrador é o profissional responsável pelas atividades de gestão e integração da 

informação, desenvolvendo  gerenciamento,  organização,  previsão, coordenação,  planejamento, 

comando e controle dos processos administrativos. 

No que se refere à competência, cabe ao mesmo avaliar os objetivos organizacionais, 

estabelecer estratégias, políticas, programas e metodologias de trabalho, utilizando os recursos 

disponíveis, quais sejam: humanos, financeiros, tecnológicos, informacionais, energéticos, 

materiais. 

O bacharel em Administração, com base multidisciplinar, agrega conhecimentos das áreas 

de: ciências sociais e aplicadas, estudos econômicos, quantitativos e tecnológicos, abrangendo 

disciplinas das ciências exatas, humanas e profissionalizantes; garantindo assim, ampla visão dos 

cenários administrativos e das organizações, buscando a capacitação necessária para entender e 
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atender à necessidade mercadológica cada vez mais exigente, disputada e veloz, presentes num 

ambiente 4.0. No dar conta dessa velocidade própria de nossos tempos tem na tecnologia da 

informação, uma aliada imprescindível, permitindo que conhecimentos, informações, produtos, 

dados e conceitos possam fluir alcançando a totalidade das organizações. 

Em síntese, o perfil desejado para o egresso do curso de Administração é de um profissional 

com visão multi e transdisciplinar e formação humanística, sendo capaz de pensar estrategicamente, 

desenvolvendo e empreendendo novos negócios, tendo presente a visão sistêmica e a 

responsabilidade social, planejando, organizando e coordenando organizações públicas e privadas. 

Tem-se, para tanto, desenvolvido as seguintes competências e habilidades básicas dos 

egressos: 

• Competência e Habilidade Estratégica: a capacidade de reconhecer e definir 

problemas, dentro de uma visão holística. Equacionar, transformar, solucionar e 

introduzir modificações no contexto organizacional, promovendo a sinergia entre as 

partes que o compõem, tendo presente os objetivos organizacionais e os interesses 

individuais, sendo ainda capaz de atuar em equipes multidisciplinares, interagindo 

com profissionais de outras áreas e empreender ações, analisando criticamente as 

organizações, antecipando e promovendo suas transformações; 

• Competência e Habilidade Humana: tratada como a capacidade para se relacionar 

com pessoas, entendendo os processos motivacionais, liderança situacional, aspectos 

éticos, sociais e de exercício da cidadania. Ser capaz ainda de promover a iniciativa, 

a proatividade, criatividade, determinação, participação política e administrativa, 

transferindo e socializando conhecimentos, atuando em diversos modelos 

organizacionais. 

• Competência e Habilidade Técnica: traduzida pela capacidade de aplicação dos 

conhecimentos técnicos, no desenvolvimento da capacidade de expressão e 

comunicação oral, corporal e escrita, do raciocínio lógico, crítico e analítico, bem 

como na utilização de métodos, tecnologias e ferramentas necessárias à execução de 

atividades técnicas específicas. 

O Curso de Administração torna o egresso apto a gerenciar o complexo ambiente 

organizacional, realizar diagnósticos, planejar e implementar projetos e processos gerenciais mais 

eficientes e eficazes e tomar decisões baseadas na responsabilidade social e ética. 
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3.6. Proposta Curricular 

 
 

Os estudos antropológicos, sociológicos, políticos e de comunicação são importantes para 

o profissional de Administração por proporcionar iniciação à reflexão filosófica, habilidades de 

analisar, interpretar e escrever textos com foco e coerência no conteúdo. É importante o 

conhecimento sobre os principais sociólogos clássicos, pois permitem refletir sobre a importância 

da sociologia no contexto da administração nas empresas e também conhecer a cultura Afro- 

Brasileira e Indígena. 

Os estudos éticos-profissionais, psicológicos e comportamentais são necessários, visto que o 

profissional trabalha com pessoas, lidera pessoas, contrata pessoas, demite pessoas e se relaciona 

com pessoas em uma organização e em seu cotidiano, por isso é imprescindível que o profissional 

saiba lidar com os temperamentos e personalidades distintas de cada ser humano. Também é 

importante a relação do aluno com o Meio Ambiente e questões ambientais atuais, para que saiba 

administrar uma empresa sendo sustentável e socialmente responsável, principalmente em nossa 

região onde o Meio Ambiente, o desmatamento, as reservas, são assuntos em discussões. 

O estudo da economia e da contabilidade são disciplinas básicas também, pois é preciso 

que o administrador entenda todos os departamentos da empresa, assim pode ajudar na tomada de 

decisão e pode influenciar diretamente ou indiretamente nas transformações do departamento, sendo 

uma área de interesse para as empresas, pois o marcro e o micro ambiente devem ser analisados e 

entendidos com precisão e clareza. 

As ciências jurídicas são relevantes para o conhecimento do administrador, pois são leis 

que devem ser seguidas e cumpridas adequadamente, pois existem muitas decisões em uma empresa 

que devem ser observadas e pautadas sobre os aspectos jurídicos que influenciam e norteiam essa 

decisão, pois pode também comprometer os resultados finais da empresa. 

As teorias relativas à administração além de base é a história da administração, a qual muitas 

vezes ou em sua maioria se repete de uma forma ou de outra e este estudo pode evitar alguns 

problemas e proporcionar mudanças de melhorias. 

A gestão de pessoas, a área de marketing, produção, logística, financeira, orçamentária, 

sistemas de informações, planejamento estratégico e serviços são de extrema importância para a 

formação do administrador, pois estão voltados às áreas específicas para uma excelente formação 

profissional, pois são áreas diretamente ligadas à administração em qualquer organização. 
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Os conteúdos de estudos quantitativos e tecnológicos, fazem parte do mundo de hoje, ainda 

mais em face à globalização, o Administrador deve ser conhecedor de jogos empresariais, modelos 

matemáticos e estatíticos e aplicação de tecnologias que contribuam para a definição e utilização 

de estratégias e procedimentos inerentes à administração. 

Alguns conteúdos são de formação complementar, ou seja, são estudos opcionais de caráter 

transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. 

E por fim, o estágio curricular supervisionado e as atividades complementares, onde o estágio 

oferece ao acadêmico uma visão ampla e prática de todo o contexto empresarial, vivendo na prática 

algumas áreas de uma organização, conhecendo as relações étnico raciais e as questões ambientais 

nas empresas e a sustentabilidade, isso traz para o profissional uma vasta experiência e maior 

conhecimento para ingressar num mercado competitivo. 

As atividades complementares são adquiridas ao longo do curso, por meio de palestras, mini 

cursos, eventos, participação na iniciação científica, encontros, fórum etc, enriquecendo a formação 

do profissional através não só da experiências de outros, mas também através do conhecimento e sua 

troca, o que é importante e essencial para o Administrador. 

A flexibilização curricular faz-se necessária nos Projetos Pedagógicos de Cursos de 

graduação em razão das rápidas transformações tecnológicas, sócioeconômicas, geo-políticas, 

culturais, com as devidas repercussões na educação, em especial, no ensino superior. 

Nessa perspectiva, a flexibilização curricular insere-se num sentido maior – o combate aos 

efeitos desintegradores, anti-democráticos e anti-solidários presentes na sociedade contemporânea 

em crise mediante ações de solidariedade, de extensão universitária, de pesquisa autônoma ou 

orientada, de atividades complementares e suplementares. 

A flexibilização propõe como desafio às instituições educativas de ensino superior a 

necessidade de superar práticas pedagógicas academicistas, cientificistas, rígidas, lineares, 

desvinculadas das realidades internacionais, nacionais e locais; a tradição normativa e autoritária do 

Estado Brasileiro, a dimensão tecnocrática e corporativa da sociedade, mediante a construção de 

cultura pedagógica com quebra de paradigmas anacrônicos e que promova permanentemente crítica 

à própria instituição e à sociedade, a fim de que a instituição possa acompanhar as transformações 

da realidade, como a inovação e a modernização na aplicação dos 20% on line; assegurar novos 

atores comprometidos com o exercício da autonomia universitária e da cidadania e da 

responsabilidade social. 
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A estrutura curricular do Curso de Administração modalidade EAD obedece a uma estrutura 

de disciplinas fundamentais e profissionalizantes orientadas pelo Art 5º. da Resolução nº. 4 de 

13/07/2005 do CNE/CES, e atende aos seguintes campos interligados de formação: 

I Conteúdos de Formação Básica; 

II Conteúdos de Formação Profissional; 

III Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias; 

IV Conteúdos de Formação Complementar. 

O currículo contempla matérias obrigatórias e indispensáveis à formação cultural e social do 

estudante, e também disciplinas específicas para a região do Mato Grosso e para o curso de 

Administração. A alteração da matriz curricular foi visando maior oportunidade de trabalho e melhor 

preparo aos profissionais ao ingressar no mercado de trabalho. 

A matriz curricular do Curso de Administração (EAD) da Faculdade de Alta Floresta - 

FAF abrange uma sequência de disciplinas e atividades ordenadas por matrículas semestrais, com 

suas disciplinas ofertadas em uma seriação considerada necessária ao encadeamento lógico de 

conteúdos e atividades. 

Os conteúdos curriculares, previstos no PPC, possibilitam o efetivo desenvolvimento do 

perfil profissional do egresso, considerando a atualização da área, a adequação das cargas horárias 

(em horas-relógio), a adequação da bibliografia, a acessibilidade metodológica, a abordagem de 

conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos humanos e de 

educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e 

indígena, diferenciam o curso dentro da área profissional e induzem o contato com conhecimento 

recente e inovador. 

O Curso de Administração modalidade EAD da Faculdade de Alta Floresta - FAF observa 

e contempla, nos conteúdos e metodologias de suas unidades curriculares, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira e Indígena, em atendimento à Lei n° 11.645 de 10/03/2008, e à Resolução CNE/CP N° 01 

de 17 de junho de 2004. 

Da mesma forma, o projeto pedagógico do Curso de Administração modalidade EAD da 

Faculdade de Alta Floresta - FAF integra a Educação Ambiental nos conteúdos e metodologias das 

disciplinas ofertadas, de modo transversal, contínuo e permanente, em atendimento à Lei nº 9.795, 

de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002. 
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O projeto pedagógico do Curso de Administração da Faculdade de Alta Floresta - FAF 

integra a temática Direitos Humanos nos conteúdos das disciplinas ofertadas, de modo transversal, 

contínuo e permanente, em conformidade com a Resolução CNE/CP nº 1/2012. 

 
 

3.6.1. Estrutura Curricular 

 
 

A matriz curricular do curso cumpre a carga horária mínima determinada por lei. Assim, o 

currículo tem 3.000  horas divididas em: 

• 180 horas de Atividades Complementares de Graduação (Atividades acadêmico científico- 

culturais, artísticas, sociais e de gestão, das quais o aluno precisa cumprir 10% da carga 

horária total em cada seguimento, a saber, ensino, pesquisa, extensão e atividades culturais 

e artísticas, sociais e de gestão); 

• 300 horas de Estágios curriculares supervisionados; 

• 2.520 horas de disciplinas, TCC e atividades formativas. 

Dessa forma, os componentes curriculares compreendem atividades EAD que se 

caracterizam, conforme a Portaria nº 1134, de 10 de outubro de 2016, como “quaisquer atividades 

didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem centrados na autoaprendizagem e com a 

mediação de recursos didáticos organizados em diferentes suportes de informação que utilizem 

tecnologias de comunicação remota”. 

 
 

3.6.2. Integração Teoria/Prática 

 

 
Os conteúdos curriculares vão ao encontro dos objetivos do curso de Administração na 

modalidade à distância da FAF, visando à qualidade do curso e do ensino na instituição, conforme 

a diretrizes nacionais. 

A aliança entre a teoria e prática são fundamentais para que o Administração seja excelente 

em suas funções no mercado de trabalho, nas organizações públicas ou privadas, em todas as áreas 

que irá atuar no âmbito da profissão, pois a sua visão muda e se abre para novos caminhos e novas 

oportunidades ao passo que ele estuda a teoria e posteriormente tem contato com prática. As práticas 

curriculares estão em todos os 8 semestres do curso de Administração divididos em assuntos e temas 

considerados relevantes para a atuação no mercado de trabalho. Os estágios 
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curriculares supervisionados são determinantes para a formação do Adminsitração, consideramos 

uma prática e um exercício fundamental para o Administrador. Os estágios, especificamente, estão 

concentrados nos últimos 3 semestres do curso. 

Nesse processo, destacamos a abordagem de Design Thinking que propõe inovação e 

solução de problemas colocando o ser humano no centro do processo, unindo o pensamento crítico 

com o pensamento criativo. Por meio dessa abordagem, procura-se resolver os problemas de 

inovação em produtos e serviços levando em consideração as necessidades dos clientes. Mediante 

essa abordagem, inserida nas metodologias ativas, os alunos irão trabalhar com informações e ideias 

que serão testadas e refinadas possibilitando uma solução. 

Enquanto a maioria das áreas evitam problemas, o Design Thinking faz o movimento 

oposto e justamente procura por eles, pois por meio de uma visão sistemática e crítica do 

entorno, os enxerga como uma oportunidade para propor algo novo. Mas o que pode ser 

considerado um problema? Para os Designers, tudo que prejudica ou impede o bem-estar 

das pessoas pode ser percebido como uma oportunidade de resolver um problema, seja ele 

de ordem funcional, emocional, cognitiva ou estética. (RUSCHEL, 2018, pag.18). 

 
Essa metodologia pode ser aplicada nas disciplinas de metodologia, projetos, práticas, 

estágios, TCC e também em conjunto com outras disciplinas. 

No trabalho de conclusão de curso – TCC o acadêmico deverá produzir um artigo científico 

(entregue no sistema MOODLE e sem apresentação oral) com temas relacionados à Administração, 

o qual contribui e auxilia o acadêmico à observação e consequente aproximação da realidade do 

mercado atual e contribui para a formação enquanto pesquisador, exigindo do acadêmico leituras, 

melhoramento da escrita, interpretação e vocabulário. 

 
a) Aspectos Inovadores da Integração Entre Ensino, Pesquisa e Extensão 

Entre os diferentes espaços de construção do conhecimento, a IES ocupa um lugar 

privilegiado de convivência e desenvolvimento humano, científico-tecnológico e social. Tem como 

eixo central a formação de profissionais-cidadãos, isto é, de profissionais comprometidos com o 

desenvolvimento social em nível local e global. Pensar as funções da Faculdade de Alta Floresta - 

FAF hoje, pautadas em princípios democráticos e transformadores, implica adentrar novos 

paradigmas que possibilitam olhares ampliados, além do diálogo entre os diferentes saberes 

disciplinares e a integração entre ensino, pesquisa e extensão. 

O artigo 207 da Constituição Brasileira, ao contemplar essa integração, trouxe à tona uma 

proposta inovadora e, ao mesmo tempo, desafiadora para as Instituições de Ensino Superior – 
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IES em geral (BRASIL, 1988). O artigo em questão convoca à reflexão para que as IES gerem 

atividades de ensino, pesquisa e extensão de modo integrativo e complementar, promovendo a 

difusão, criação, sistematização e transformação do conhecimento por meio da articulação entre 

teoria e prática. 

Nessa perspectiva, forma-se um ciclo dinâmico e interativo em que a pesquisa aprimora e 

produz novos conhecimentos, os quais são difundidos por meio do ensino e da extensão, fazendo 

com que esses três pilares balizadores da formação universitária tornem-se complementares e 

interdependentes, atuando de forma sistêmica. 

A qualidade e o sucesso dos profissionais formados pelas FAF dependem, em grande parte, 

do nível de interação e articulação entre esses três pilares do conhecimento uno e multidimensional. 

O desenvolvimento de competências profissionais interativas, associativas e socialmente 

responsáveis, implica necessariamente um conhecimento capaz de articular o ensino, a pesquisa 

e a extensão. A formação de competências profissionais para fazer frente à complexidade dos 

problemas sociais emergentes, implica um processo de aprendizagem que perpassa pela inserção na 

realidade social. 

Implica atitudes reflexivas e questionadoras que decorrem da interação com a comunidade 

(projetos de extensão e ações sociais), a fim de apreender as reais necessidades e, a partir delas, 

protagonizar ações proativas e transformadoras. Acredita-se que, dessa maneira, criam-se condições 

para que a formação profissional transcenda os aspectos técnicos, instrumentais ou meramente 

teóricos, passando à contextualização a partir de uma visão ampliada, proporcionada pela 

integração dos aspectos técnico-científicos, éticos, políticos, econômicos e socioculturais. 

A IES vislumbra, em suma, a formação integral a partir da estimulação e integração de novas 

metodologias de ensino e aprendizagem, as quais direcionam e se agregam às Diretrizes da 

formação acadêmica. 

Entendem-se como atividades de Magistério Superior, aquelas que são adequadas ao sistema 

indissociável do ensino, pesquisa e extensão e sejam exercidas na Faculdade, com o objetivo de 

ampliar e transmitir o saber. Essa integração se fará por meio de docentes capacitados e em tempo 

de trabalho nos regimes: parcial e integral. 

A Biblioteca como um órgão suplementar da estrutura organizacional da instituição e 

também uma unidade de apoio importante ao ensino, pesquisa e extensão, vem se preparando para 

integrar e se adequar com referências atualizadas como apoio e auxílio aos alunos. Um 
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aspecto de inovação para apoiar o ensino, a pesquisa e a extensão é a aquisição da Biblioteca Virtual, 

que vem somar e contribuir com a integração destes três aspectos importantes para o acadêmico. 

Assim, acredita-se que esse perfil formativo, conforme a experiência delineada pode ser 

conquistada por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão. Transcendendo o discurso 

e usufruindo de uma prática real, contextualizada e interdisciplinar, vislumbram-se, efetivamente, 

processos de ensino e aprendizagem geradores de novos saberes e novos fazeres no campo da 

Administração. 

 
3.6.3. Matriz Curricular 

 
 

Os conteúdos curriculares vão ao encontro dos objetivos do curso de Administração da FAF, 

visando à qualidade do curso e do ensino na instituição. 

Para formar profissionais com ética e responsabilidade social as disciplinas com o mesmo 

titulo vem para somar junto as diciplinas básicas e que são de formação essenciais aos 

Administradores contidas no 1º. Período, 2º. Período e 4º. período. 

Em todos os períodos, do 1º. ao 8º. semestre, ofertam-se disciplinas que visam preparar o 

discente para ações do ciclo administrativo composto por planejar, organizar, dirigir e controlar. 

Para saber desenvolver empreendimentos, criar uma nova empresa, formalizar empresas e 

fazer com que as já existentes obtenham cada vez mais sucesso, é preciso trabalhar disciplinas de 

empreededorismo, jogos empresariais, estratégia organizacional, gestão de projetos, entre outras. 

Para criar um novo empreendimento deve-se ter visão de futuro, visão empreendedora e visão do 

todo na empresa, por isso as diciplinas tratam desde administração geral, como também as áreas 

contábeis, financeiras e comportamentais. 

Um Administrador deve saber administrar não só os recursos organizacionais que estão em 

forma de capitais, mas também os recursos humanos em disposição, desta forma a psicologia 

organizacional, a gestão de pessoas e as interações humanas nas organizações, abrangem uma grande 

parte das disciplinas essenciais, recursos humanos, marketing, comunicação, entre outras. 

Ao longo do curso de Administração o discente desenvolve e dignostica problemas de gestão 

e com isso busca apresentar as soluções, sendo elas criativas, eficientes, eficazes e inovadoras, até 

porque o mercado muda rapidamente e constantemente e o Administrador deve estar atento à essas 

mudanças para adaptar-se o mais rápido possível e se sobressair dos seus 
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concorrentes. A aliança entre a teoria e prática é fundamental para que o Administrador seja 

excelente em suas funções no mercado de trabalho, pois a sua visão muda e se abre para novos 

caminhos e novas oportunidades ao passo que ele estuda a teoria e posteriormente tem contato 

com prática, resolver problemas, tomar decisões, planejar, controlar, criar e gerir, para contribuir 

com essas qualificações o Curso de Administração tem o Estágio Curricular Supervisionado o qual 

contribui e auxilia o acadêmico à realidade do mercado atual. 

A forte base e consistente formação humana, permitem ao egresso do curso de Administração 

da FAF, facilidade de comunicação e integração em grupo, bem como o bom relacionamento 

interpessoal e trabalho em equipe. 

As disciplinas básicas do curso de Administração que estão alocadas no 1º., 2º e 4º. Período, 

tem o fito de formar um profissional ético, moral e com responsabilidade social que sabe trabalhar 

com pessoas, também são tratados temas ligados a cultura Afro-Brasileira e Indígena, bem como a 

sua história, estão alocadas em algumas disciplinas do curso, o que é fundamental e básico para o 

bom desempenho profissional e humano, lembrando que a formação humana é primordial, pois antes 

de profissional em Administração, o discente é cidadão. 

Após essa formação humana, a estrutura curricular fornece uma formação sólida, extensa e 

profunda, com disciplinas voltadas à formação profissional. Acrescenta-se, ainda, uma formação 

profissional-regional, fazendo com que todos os egressos conheçam e levam em consideração as 

peculiaridades, as necessidades, bem como as riquezas da nossa região. Dessa maneira, estudar a 

política e o desenvolvimento regional e também o meio ambiente se faz essencial em nossa região. 

Assim, todos os egressos têm a oportunidade de desenvolver habilidades essenciais à 

prática da administração, desenvolvendo os conhecimentos essenciais para aplicação da teoria e a 

prática no ambiente de trabalho. 

Além das premissas acima citadas, que se encerram como instrumentos norteadores para o 

projeto pedagógico, as Diretrizes Curriculares sugerem outros indicadores de orientação, que são 

essenciais para a composição dos conteúdos curriculares do curso de Administração modalidade 

EAD da FAF: 

• Eleger conteúdos curriculares compatíveis com o perfil do egresso desejado, baseado 

em conhecimentos, habilidades, competências e atitudes; 

• Formação discente em conformidade com o projeto pedagógico; 

• Evitar o prolongamento desnecessário do currículo, tendo em vista o paradigma da 

formação continuada; 
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• Assegurar ampla liberdade na distribuição da carga horária, obedecendo aos conteúdos 

de formação; 

• Promover práticas voltadas ao desenvolvimento da autonomia intelectual e 

profissional do estudante; 

• Aproximação entre IES/escola-empresa-comunidade, como parte integrante do 

processo de formação; 

• Flexibilização curricular e atualização de conteúdos disciplinares com vistas a 

acompanhar as transformações contemporâneas; 

• Fortalecer uma articulação entre ensino, iniciação científica e extensão de maneira a 

criar uma relação dialética entre teoria e prática; 

• Adoção de alternativas diferentes de tecnologia educacional, criando um clima 

favorável de aprendizagem; 

• Realização de avaliação institucional, docente e discente. A avaliação discente deve 

contemplar critérios multi e interdisciplinar, evitando-se avaliações isoladas, por 

disciplina; 

• Concepção e composição das atividades complementares de forma a propiciar aos 

estudantes o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências 

adquiridas fora do ambiente escolar. 

No tocante aos conteúdos do curso de Administração modalidade EAD da FAF, as Diretrizes 

Curriculares estabelecem quatro campos interligados de formação, conforme demonstra o quadro a 

seguir: 

 

 
 

SEM DISCIPLINA TEÓRICA 
ATIVIDADES 

PRESENCIAIS 

 

 

 
 

1º 

Introdução à Administração 60  

Economia 90  

Sociologia Geral 30  

Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico 60  

Comunicação Empresarial 60  

Gestão da Inovação e Competitividade 60  

Total do Semestre 360 0 

 

2º 
Matemática Elementar I 60  

Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 30  
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 Filosofia 60  

Psicologia das Organizações 60  

Motivação e Liderança 60  

Comportamento do Consumidor 60  

Total do Semestre 330 0 

 

 

 

 

 
3º 

Matemática Elementar II 30  

Contabilidade Geral 90  

Gestão de Pessoas 60  

Legislação Trabalhista, Previdenciária e 
Contratos 

60 
 

Planejamento Estratégico 60  

Gestão do Conhecimento nas Organizações 60  

Total do Semestre 360 0 

 

 

 

 
 

4º 

Matemática Financeira 60  

Métodos Quantitativos Estatísticos 60  

Ética nas Organizações 30  

Administração de Material e Patrimônio 90  

Administração de Mercado Exterior 60  

   

Total do Semestre 300 0 

 

 

 

 

 

5º 

Teorias da Administração 60  

Noções Gerais de Direito 60  

Contabilidade Pública 30  

Estratégia de Marketing 30  

Logística Empresarial 60  

Administração Financeira e Orçamentária 60  

Cultura Africana e Indígena 30  

Total do Semestre 330 0 

 

 

 

 
 

6º 

Contabilidade e Análise de Custos 60  

Empreendedorismo 60  

Gestão de Marketing 60  

Organização, Sistemas e Métodos 60  

Administração de Vendas 30  

Estágio Supervisionado I  100 

Total do Semestre 270 100 
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7º 

Direito Tributário 60  

Sistemas de Informações Gerenciais 60  

Direito do Trabalho 60  

Língua Brasileira de Sinais – Libras 60  

Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC) 60  

Estágio Supervisionado II  100 

Total do Semestre 300 100 

 

 

 

 
 

8º 

Direitos Humanos 30  

Administração de Produção 60  

Mercado de Capitais 60  

Elaboração e Análise de Projetos 60  

Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC) 60  

Estágio Supervisionado III  100 

Total do Semestre 270 100 

 

 

 
QUADRO RESUMO FINAL 

 

(A) CH ATIVIDADES 

TEÓRICAS (EAD) 

(B) CH 

ATIVIDADES 

PRESENCIAIS 

(A + B) CH 

TOTAL horas 

(60 min) 

Carga Horária de Disciplinas e TCC 
(Atividades Formativas) 

2520 
 

2520 

Estágio Supervisionado  300 300 

Atividades Complementares  180 180 

Carga Horária Total do Curso 2520 480 3000 

 

 

 

3.6.4. Planos de Disciplinas 

 
 

Os planos das disciplinas que compõem a Matriz Curricular do Curso de Administração 

EAD da Faculdade de Alta Floresta - FAF estão disponíveis em material anexo, ao final deste Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC). 

 
3.6.5. Coerência dos Conteúdos Curriculares com o Perfil do Egresso 

 
 

As disciplinas do curso de Administração foram comcebidas com o objetivo de formar um 

profissional ético, moral e com responsabilidade social que sabe trabalhar com pessoas, também 

assuntos e temas ligados a cultura Afro-Brasileira e Indígena, bem como a sua história, estão 
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alocadas em algumas disciplinas do curso, o que é fundamental e básico para um profissional, 

lembrando que a formação humana é primordial, pois antes de profissional em Administração, o 

discente é cidadão. 

Junto a essa formação humana, a estrutura curricular fornece uma formação sólida, extensa 

e profunda, com disciplinas voltadas à formação profissional. Acrescenta-se, ainda, uma formação 

profissional-regional, fazendo com que todos os egressos conheçam e levam em consideração as 

peculiaridades, as necessidades, bem como as riquezas da nossa região. Dessa maneira, estudar a 

política e o desenvolvimento regional e também o meio ambiente se faz essencial em nossa região. 

Assim, todos os egressos são capazes de desenvolver habilidades e obter maior 

conhecimento para aplicar a teoria e a prática no mercado de trabalho. 

Toda prática educativa apresenta determinado conteúdo que norteia a aprendizagem de 

seus alunos. A questão maior é saber escolhê-lo, ou seja, como será o procedimento desta escolha: 

bibliografia, livro texto, profissionais envolvidos e, ainda, a favor de quem, como será o ensino e a 

distribuição das disciplinas que evolvem o processo de ensino e aprendizagem do egresso. 

Os docentes do curso de Administração modalidade EAD da FAF tomam como referência 

a prática profissional e suas qualificações para analisar criticamente as formas de seleção e 

organização dos objetivos e conteúdos, assim como o seu significado no processo de ensino, 

identificando qual a concepção de homem, mundo e educação que estão orientando essa prática. 

Discutem a importância dos objetivos como elementos que orientam este processo. 

Nessa ótica, ocorre a seleção do ementário, dos conteúdos, dos procedimentos, da avaliação 

e a definição do tipo de relação pedagógica a ser estabelecida. Para isso, é fundamental saber que o 

ementário e o conteúdo só adquirem significado quando se constitui em um instrumental teórico-

prático para a compreensão da realidade do aluno, tendo em vista a sua transformação. Dessa forma, 

ao selecionar o ementário e os conteúdos, os professores trabalham conforme suas visões de mundo, 

suas ideias, suas práticas, suas representações sociais, sempre respeitando o conceito de profissional 

que o curso de Administração da FAF pretende formar. 

Sabedora também que as Diretrizes Curriculares têm por objetivo servir de referência para 

a IES na organização de seus programas de formação, o curso de Administração da FAF modalidade 

EAD permite a flexibilidade na construção dos currículos plenos e privilegia a indicação de áreas 

do conhecimento a serem consideradas de extrema importância para a formação do seu egresso, 

respeitando a cultura local e a legislação vigente. O curso de Administração modalidade EAD da 

FAF, por meio de seu colegiado de curso, procura atender as diretrizes 
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curriculares definidas pelo Conselho Nacional de Educação – CNE para o curso de Administração, 

por meio do Parecer Nº CNE/CES 438/2020, de 10 de julho de 2020, transcritas abaixo: 

• O docente que irá ministrar aulas para esse aluno deverá ter um novo perfil. Além 

da profundidade de conhecimento técnico, esse profissional de Ensino deve ter alto 

nível de letramento digital, ser capaz de aprender a aprender novas competências 

técnicas em ambientes digitais, para poder orientar e ajudar os alunos usando a 

mesma linguagem que estes utilizam - a linguagem digital. 

• Programas de graduação em administração foram reorganizados para se tornar 

semelhantes aos programas de Master of Business Administration (MBA) ensinados 

nas escolas de negócios hoje, e assim possam atender o bacharelado de forma 

adequada, deixando os MBAs responsáveis por instrumentalizar pessoas em 

disciplinas de administração de empresas que estejam fazendo a transição de carreira. 

• A articulação entre teoria e prática estão sob intensa demanda tanto de alunos, como 

de empresas. A aquisição de competências emocionais na gestão e solução de 

problemas complexos é o principal impulsionador desta demanda. Por esse motivo, 

metodologias ativas de Ensino, bem como o aprender fazendo (learn by doing) são 

metodologias importantes de Ensino. 

• Todas as disciplinas deverão ser ministradas considerando a onipresença dos meios 

digitais, a formalidade e a disciplina da linguagem das tecnologias, o uso de dados, 

o ambiente de mudança de cadeias de valor e formas de geração de valor. 

• Na metodologia ativa, o jovem é convidado a participar com suas opiniões e ideias 

para promover transformações na sociedade. O professor deixa de ser o ator principal 

em sala de aula e se torna um mediador do conhecimento. Ele trabalha em conjunto 

com a turma para compartilhar conceitos e estimular o pensamento crítico. 

Por possuir uma formação humana consistente, o egresso do curso de Administração na 

modalidade à distância da FAF, apresenta facilidade de comunicação e integração em grupo, 

apresentando assim um bom relacionamento interpessoal e trabalho em equipe. 

As disciplinas básicas contribuem para a formação de um profissional ético e moral, com 

responsabilidade social, consciente de suas ações e atitudes sustentáveis, que sabe trabalhar em 
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equipe. Temas ligados a cultura Afro-Brasileira e Indígena, bem como a sua história, estão alocadas 

em algumas disciplinas do curso, o que é fundamental um profissional consciente, lembrando que a 

formação humana é primordial, pois antes de profissional, o discente é cidadão. 

Após essa formação humana, a estrutura curricular fornece uma formação sólida, extensa e 

profunda, com disciplinas voltadas à formação profissional, fazendo com que todos os egressos 

conheçam e levam em consideração as peculiaridades, as necessidades, bem como as riquezas da 

nossa região, do nosso estado, porém, não deixando de pensar no Brasil e no mundo. Desta forma, 

todos os egressos são capazes de desenvolver habilidades e obter maior conhecimento para aplicar 

a teoria e a prática no mercado de trabalho exigente na atualidade, seja no contexto regional, nacional 

ou mundial. 

O planejamento curricular é sempre atualizado, para oferecer ao estudante a visão mais 

contemporânea possível da Administração, sem deixar de considerar as áreas afins, frutos de estudos 

e pesquisas dos mais renomados autores, pesquisadores, pensadores, filósofos, sociólogos. Para 

complementar, as atividades de pesquisa e extensão no âmbito do curso de administração já 

acontecem para o curso presencial e atualmente em processo de desenvolvimento e criação de novos 

projetos. Entre as atividades já realizadas destacam-se curso de finanças domésticas, importância do 

atendimento, LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, oratória: técnicas de apresentação e postura, 

atendimento a comunidade para a elaboração do IRPF junto ao curso de Ciências Contábeis, entre 

outros. Estas atividades dão um enfoque mais dinâmico ao conteúdo estudado e preparam com mais 

eficácia o profissional que o mercado de trabalho espera receber. 

 
 

3.6.6. Coerência do PPC com as Diretrizes Curriculares 

 
 

O currículo do Curso de Administração na modalidade à distância da FAF, encontra-se 

aderente as Diretrizes Curriculares Nacionais e aos demais intrumentos legais relacionados, bem 

como as disciplinas foram distribuídas de forma que atendem aos campos de conteúdos interligados, 

que constituem os eixos articuladores na formação do Administrador. 

O Curso de Administração à distância consiste em aplicar princípios e métodos pedagógicos 

em aulas, na fundamentação teórica e na condução de assuntos referentes à gestão, para formar um 

profissional que, além da base específica consolidada, esteja apto a atuar, interdisciplinarmente, em 

áreas afins. Deverá ter, também, a capacidade de resolver problemas, 
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tomar decisões, trabalhar em equipe e comunicar-se dentro da multidisciplinaridade das diversas 

atividades que compõem a formação universitária em Administração. O profissional Administrador 

deverá, ainda, estar compromissado com a ética, com a responsabilidade social e moral, bem como 

com as consequências de sua atuação no mundo do trabalho. Finalmente, deverá ampliar o senso 

crítico necessário para compreender a importância da busca permanente da educação continuada e 

do desenvolvimento profissional, o curso de Administração na modalidade EAD respeita os 

métodos, práticas pedagógicas, teorias e estágio supervisionado para formar administradores, 

conforme a Parecer Nº CNE/CES 438/2020, de 10 de julho de 2020. A disciplina de Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS veio para facilitar o acesso das pessoas surdas à educação, sendo que 

Em cada vídeo-aula disponível no AVA para os acadêmicos é possível ter a libras. 

O oferecimento de um curso com disciplinas direcionadas, adequadas e focadas no curso 

de Administração, visando à formação profissional do Administrador de forma geral e específica, 

sendo de extrema importância para o seu futuro profissional administrador e gestor. 

O Curso de Administração tem a finalidade de preparar profissionais comprometidos com a 

ética e o desenvolvimento socioeconômico, capacitados para desenvolver pesquisas e alternativas 

para a gestão de empreendimentos diversos. Para o alcance do objetivo proposto, deverá ter uma 

sólida formação interdisciplinar, capacidade de liderança e de gestão democrática, bem como de 

busca permanente do conhecimento. Deve ser um profissional com capacidade de construção de 

conhecimentos que lhe permita atuar como administrador consciente de suas responsabilidades 

como agente de mudança sócio econômica. 

Em acordo com o Conselho Federal de Administração os campos de atuação do 

administrador são as organizações públicas, privadas ou de economia mista, com ou sem fins 

lucrativos. Também atua em organizações não governamentais. Além das atividades relacionadas 

diretamente ao ciclo administrativo, os administradores podem elaborar pareceres, relatórios, planos, 

projetos e laudos. Arbitragens, perícias assessoria e consultoria em geral, pesquisas, estudos, 

análises, interpretações. Ainda pode exercer o magistério em matérias técnicas dos campos da 

Administração e Organizações. 

No desenho da proposta curricular que vem se construindo em 2020, destaca-se: 
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a) flexibilização de conteúdos e práticas pedagógicas que permitam a permanente discussão 

de questões emergentes e garantam a atualização de conteúdos, em debates interdisciplinares e 

abertos à participação de segmentos importantes do ambiente empresarial; 

b) integração de conteúdos dos núcleos previstos: Núcleo de Estudos Básicos, Núcleo de 

Estudos Específicos e Núcleo de Estudos Integradores, distribuídos de forma a possibilitar a adoção 

de atividades inovadoras e participativas; 

c) qualificação da formação profissional, assegurada pelo rigor teórico metodológico no 

trato da realidade social, educacional e empresarial; 

d) respeito à Ética Profissional, exercício do pluralismo como elemento próprio da natureza 

da vida acadêmica e profissional, respeitando-se as divergências e diferenças próprias das questões 

sociais e educacionais; 

e) indissociabilidade entre supervisão acadêmica e profissional na atividade de estágio 

curricular supervisionado. 

Assim sendo, há a preocupação de se contemplar temas transversais do cotidiano do perfil 

do profissional de Administração, desenvolvendo habilidades e competências que o capacite para 

o exercício da profissão e à formação de uma visão holística da realidade global e regional, em toda 

sua complexidade de relações. 

 
 

3.6.7. Organização de Ofertas das Atividades 
 

 
 

 
ORGANIZAÇÃO DE OFERTA E DISTRIBUIÇÃO DE 
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COMPONENTE CURRICULAR 

 
1 

Introdução à Administração 60 4 10 4 4   38 

Economia 90 4 10 4 4   38 

Sociologia Geral 30 4 10 4 4   38 
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 Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico 60 4 10 4 4   38 

Comunicação Empresarial 60 4 10 4 4   38 

Gestão da Inovação e Competitividade 60 4 10 4 4   38 

 

 

 

2 

Matemática Elementar I 60 2 10 4 4   10 

Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 30 2 10 4 4   38 

Filosofia 60 2 10 4 4   10 

Psicologia das Organizações 60 4 10 4 4   38 

Motivação e Liderança 60 4 10 4 4   38 

Comportamento do Consumidor 60 4 10 4 4 
  

38 

 

 

 

 
3 

Matemática Elementar II 30 4 10 4 4   38 

Contabilidade Geral 90 4 10 4 4   38 

Gestão de Pessoas 60 4 10 4 4   38 

Legislação Trabalhista, Previdenciária e Contratos 60 4 10 4 4   38 

Planejamento Estratégico 60 4 10 4 4 
  

38 

Gestão do Conhecimento nas Organizações 60 4 10 4 4 
  

38 

 

 

 
4 

Matemática Financeira 60 4 10 4 4 
  

38 

Métodos Quantitativos Estatísticos 60 4 10 4 4   38 

Ética nas Organizações 30 4 10 4 4   38 

Administração de Material e Patrimônio 90 4 10 4 4 
  

38 

Administração de Mercado Exterior 60 4 10 4 4   38 

 

 

 

 

 
5 

Teorias da Administração 60 4 10 4 4 
  

38 

Noções Gerais de Direito 60 4 10 4 4 
  

38 

Contabilidade Pública 30 4 10 4 4   38 

Estratégia de Marketing 30 4 10 4 4   38 

Logística Empresarial 60 4 10 4 4   38 

Administração Financeira e Orçamentária 60 2 10 4 4 
  

60 

Cultura Africana e Indígena 30 50 4 10 10   22 

 

 

 

6 

Contabilidade e Análise de Custos 60 4 10 4 4   38 

Empreendedorismo 60 4 10 4 4   38 

Gestão de Marketing 60 4 10 4 4   38 

Organização, Sistemas e Métodos 60 4 10 4 4   38 

Administração de Vendas 30 4 10 4 4   38 

Estágio Supervisionado I 100 2 10 4 4 100 
 

60 

 
7 

Direito Tributário 60 4 10 4 4   38 

Sistemas de Informações Gerenciais 60 4 10 4 4   38 

Direito do Trabalho 60 4 10 4 4   38 
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Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 60 2 10 4 4 

  
10 

Trabalho de Conclusão de Curso I (TTC) 60 4 10 4 4 
 

20 38 

Estágio Supervisionado II 100 50 4 10 10 100 
 

22 

 

 

 

8 

Direitos Humanos 30 4 10 4 4   38 

Administração da Produção 60 4 10 4 4 
  

38 

Mercado de Capitais 60 4 10 4 4   38 

Elaboração e Análise de Projetos 60 4 10 4 4   38 

Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC) 60 4 10 4 4  20 38 

Estágio Supervisionado III 100 2 10 4 4 100  10 

 

3.6.8. Atividades Articuladas ao Ensino 

 

 
As atividades permanentes de prática profissional (laborativas) são aquelas que colocam o 

aluno em condições de articulação direta com o contexto de trabalho. Diante disso, a FAF deve 

oportunizar situações concretas vinculadas à prática profissional dos discentes, visando à melhor 

formação profissional destes. 

O professor está hoje sendo levado a entender que não é mais a única fonte legítima de 

conhecimento para seu aluno. Daí a necessidade de atividades de prática profissional, de estágios e 

atividades complementares, no sentido de oportunizar ao aluno uma formação que atenda tanto o 

saber teórico, quanto o prático. Essas formas de atividades práticas fortalecem o papel que o 

professor sempre teve, ou seja, de ajudar o aluno a dar sentido às informações, avaliando, criticando, 

compreendendo, julgando a pertinência e aplicando-as na vida prática. 

 
 

3.6.9. Estágio Curricular Supervisionado 

 

 
 

O estágio curricular supervisionado previsto para o Curso de Administração modalidade à 

distância da FAF está devidamente regulamentado, contemplando sua carga horária, a previsão de 

convênios, as formas de apresentação, entrega, orientação, supervisão e coordenação. A FAF 

mantém uma estrutura que tem por objetivo organizar, acompanhar, supervisionar e orientar o 
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estágio curricular supervisionado de seus cursos. O aluno estagiário deverá ficar atento ao 

calendário, para realizar as postagens no sistema MOODLE. 

O estágio curricular supervisionado do Curso de Administração na modalidade à distância 

é uma atividade didático-pedagógica que se caracteriza como etapa obrigatória para formação do 

profissional Administrador, indispensável a consolidação dos desempenhos profissionais esperados. 

O estágio curricular supervisionado é realizado no 6º, 7º e 8º. semestres do Curso, totalizando 300 

horas, dividido em 100 horas em cada semestre. 

O Estágio Supervisionado é uma atividade curricular obrigatória do curso de Administração 

na modalidade à distância proposto pela Faculdade de Alta Floresta - FAF, conforme estabelece a 

legislação por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Administração, instituídas pela Resolução CNE/CP nº 4, de 13 de julho de 2005. Academicamente, 

as disciplinas de Estágio Supervisionado têm o mesmo tratamento operacional das demais 

disciplinas curriculares. 

O Estágio Supervisionado é uma atividade básica do processo de aprendizagem, integrante 

da formação profissional do Administrador, realizado, ao longo do curso, de modo a assegurar aos 

graduandos experiência de exercício profissional, em ambientes organizacionais que ampliem e 

fortaleçam atitudes éticas, conhecimentos e competências. 

O estágio curricular supervisionado possibilita discutir os processos operacionais adotados 

pelas Empresas, Órgãos Públicos e em Eventos, avaliando os pontos negativos e positivos de cada 

Organização. Desta forma o estudante tem subsídios para analisar criticamente a metodologia 

utilizada em cada processo. 

O estágio conscientiza os futuros Administradores da importância da qualidade nos serviços 

que haverão de prestar ou nos produtos que irão comercializar. A carga horária é essencial e se faz 

muito importante, pois além de valorizar o profissional, melhora o nível do ensino-aprendizagem 

dos processos de forma geral, princípios, métodos e técnicas aplicados em diferentes ramos e 

situações, onde a tomada de decisão deve ser eficiente e eficaz para que os resultados sejam 

satisfatórios e proporcionando maior rentabilidade. 

O estudante tem um acompanhamento do estágio na empresa e em aula com o professor da 

disciplina, e cada professor-orientador possui no máximo 10 orientandos durante os três semestres 

que requer o estágio curricular supervisionado. 

O acompanhamento do estágio é de extrema importância, pois o relatório do supervisor da 

empresa onde o estudante realiza o estágio fornece informações que possibilitam o professor 
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responsável pela disciplina, realinhar e reorganizar se preciso toda a forma de estagiar do estudante 

para que tenha êxito e bons resultados. 

A execução do estágio na área de Administração, com o registro das atividades em relatórios 

que descrevam suas atribuições diárias junto com a carga horária de cada atividade executada, 

deverá ser entregue ao professor responsável pela disciplina, e uma ficha de avaliação do 

desempenho do estudante na empresa é feita pelo supervisor que o acompanha, contendo: 

• Assiduidade; 

• Conhecimento teórico e prático; 

• Criatividade, organização, qualidade, produtividade, cooperação, dedicação; 

• Sequência lógica de execução entre outros itens relevantes para avaliação. 

 
Outro relatório que é exigido é o relatório da empresa, ele deve apresentar uma visão geral 

da organização, ou seja, um relatório que apresente a história da empresa, todos os departamentos, 

descrevendo o funcionamento de cada um, organograma e/ou fluxograma da instituição, descrição 

de cada cargo, texto explicando sobre fornecedores, clientes, estrutura física, visão missão, valores, 

princípios, políticas, entre outros tópicos importantes para o desenvolvimento do acadêmico como 

futuro Administrador. 

Após esse relatório realizado pelo estudante na empresa, o acadêmico visualiza um problema 

ou oportunidade que pode ser abordado por meio de pesquisas bibliográficas, estudos e pesquisas 

por meio de entrevista e/ou questionários. Diante de um problema de pesquisa selecionado, o 

estudante elabora um projeto de estágio com introdução, objetivos: geral e específicos, tema, 

delimitação do tema, justificativa, problema, hipóteses: básica e secundárias, metodologia, 

descrevendo o método de abordagem utilizado, as técnicas, procedimento e embasamento teórico 

composto pela teoria de base e revisão de literatura, ao término do estudo ou da pesquisa, fazem-se 

as considerações finais, expondo os resultados obtidos e algumas sugestões, como forma de 

melhorar o problema outrora levantado. 

Desta forma, as atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo 

com os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo estudante, até que os responsáveis 

pelo estágio curricular possam considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de qualidade, 

os domínios indispensáveis ao exercício da profissão. 

Os estágios desenvolvidos pelos acadêmicos são orientados e acompanhados pelo 

professor/tutor à distância responsável, analisados e autorizados pelos gestores e pelos professores 
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responsáveis pelas turmas ou disciplinas onde os mesmos serão aplicados. São desenvolvidos de 

acordo com o Parecer de nº 4/2005 do Conselho Nacional de Educação, que trata das Diretrizes 

Curriculares para o Curso de Administração, descrito a seguir: 

Art. 7º O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular direcionado à 

consolidação dos desempenhos profissionais desejados inerentes ao perfil do formando, devendo 

cada instituição, por seus Colegiados Superiores Acadêmicos, aprovar o correspondente 

regulamento, com suas diferentes modalidades de operacionalização. 

§ 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria instituição de ensino, 

mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens práticas correspondentes aos diferentes 

pensamentos das Ciências da Administração. 

§ 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de acordo com os 

resultados teórico-práticos, gradualmente reveladas pelo aluno, até que os responsáveis pelo 

acompanhamento, supervisão e avaliação do estágio curricular possam considerá-lo concluído, 

resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício da profissão. 

§ 3º Optando a instituição por incluir no currículo do Curso de Graduação em Administração 

o Estágio Supervisionado de que trata este artigo deverá emitir regulamentação própria, aprovada 

pelo seu Conselho Superior Acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e 

mecanismos de avaliação, observado o disposto no parágrafo precedente. 

Destaca-se ainda parte do regulamento do Estágio Curricular Supervisionado do curso de 

Administração da FAF: 

CAPÍTULO IX - DA INSCRIÇÃO 

 

 
Art. 28.º O Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado é que determina o período 

de inscrição para seus alunos que pretendem candidatar-se ao estágio curricular supervisionado. 

Parágrafo Único. O tutor presencial pode contribuir no auxílio e na indicação de empresas 

para que os alunos realizem os estágios. 

Art. 29.º O aluno, ao inscrever-se para o estágio curricular supervisionado, deverá: 

I - preencher formulários fornecidos pelo docente responsável pelo estágio curricular 

supervisionado. 

Art. 30.º A inscrição do aluno como estagiário dar-se-á com a aprovação do seu pedido 

pelo Coordenador do respectivo curso. 
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Art. 31.º Uma vez aceita a sua inscrição, o aluno estagiário deverá: 

I - Procurar o supervisor que lhe houver sido designado, para entrevista e assinatura da 

anuência em formulário; 

II - Assinar o termo de compromisso com a Faculdade e com a instituição escolhida para a 

realização do estágio; 

III - elaborar, previamente, de comum acordo com o seu supervisor, seu plano de estágio; 

IV - Receber a documentação necessária, bem como orientação referente ao estágio e aos seus 

deveres como estagiário; 

V – Aguardar, a autorização formal para dar início a suas atividades no campo de estágio. „ 

Art. 32.º Os documentos de estágio iniciais estarão disponíveis no portal AVA e o aluno 

deverá preencher atentamente, assinar e recolher a assinatura da Instituição Concedente. O aluno 

deverá fazer a postagem no sistema AVA com até 30 (trinta) dias após o início das aulas. 

Art. 33.º Os documentos de estágio finais estarão disponíveis no portal AVA. O aluno e o 

supervisor da Instituição deverão preencher atentamente e assinar. O aluno deverá fazer a postagem 

no sistema AVA com até 15 (quinze) dias antes do encerramento das aulas. 

Parágrafo Único – O aluno estagiário deverá ficar atento ao calendário, para realizar as 

postagens no sistema MOODLE. 

 
 

CAPÍTULO X - DA SUPERVISÃO 

 

 
Art. 34.º Entende-se, por supervisão, o processo segundo o qual um professor/tutor à distância 

do curso acompanha, corrige, orienta, treina e esclarece os discentes no exercício de suas 

atividades práticas pertinentes a seu estágio, bem como a seu futuro desempenho como profissional. 

Art. 35.º o professor/tutor presencial irá realizar supervisões e acompanhamento do estagiário 

até a Instituição, podendo reportar à IES FAF sobre acontecimentos específicos dos alunos 

estagiários. Realizará o acompanhamento para o preenchimento dos documentos iniciais e finais 

do estágio, que se encontram ao final deste regulamento e também estará disponível no portal AVA 

do aluno. 
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Art. 36.º Eventualmente, poderá co-assumir as funções e responsabilidades supervisionar 

um profissional lotado no campo de estágio, para a tarefa, de comum acordo entre a instituição a 

que pertence e a Faculdade. 

Art. 37.º A supervisão dos estágios curriculares externos tem os seguintes objetivos: 

I – Auxiliar e orientar o aluno na aplicação e prática dos conhecimentos teóricos obtidos, 

de modo a fazê-lo conseguir a adequada formação profissional; 

II – Verificar a aplicação, pelo estagiário, de procedimentos, princípios, métodos, 

processos e técnicas do respectivo curso; 

III – desenvolver, no aluno, a responsabilidade para com a atividade profissional, 

atendendo aos princípios éticos; 

IV – Articular as diversas técnicas e conhecimentos da área de modo a levar o estagiário a 

conhecer e utilizar todos os recursos das áreas que se fizerem necessários; 

V – Acompanhar o trabalho realizado e o desenvolvimento pessoal do supervisionado; 

VI – Contribuir para ampliar, no discente, seu grau de responsabilidade e de interesse pela 

profissão; 

VII – Colaborar com o aluno para o desenvolvimento de sua capacidade para o trabalho; 

VIII – acompanhar a capacidade, demonstrada pelo supervisionado, de gerir as situações 

assemelhadas em que vier a atuar profissionalmente; 

IX – Avaliar o estagiário quanto à assiduidade, pontualidade, sociabilidade, interesse, 

participação, responsabilidade, aptidão para solucionar problemas, ética profissional, empatia, 

capacidade de decisão, inteligência emocional, domínio de métodos e técnicas, e desempenho 

global. 

 
 

CAPÍTULO XI - DA AVALIAÇÃO 

 

 
Art. 39.º Entende-se por avaliação o processo contínuo de análise das tarefas realizadas pelo 

aluno e que permite ao supervisor trabalhar no sentido da revisão de atividades e métodos 

empregados, de modo a ensejar a conscientização, pelo estagiário, dos seus pontos positivos e 

negativos e sua maior capacitação para a prática profissional. 
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Art. 40.º A avaliação constitui parte integrante da aprendizagem, dela participando o tutor, 

o aluno e, eventualmente, pessoal da instituição onde estagia o supervisionado. 

Art. 41.º Tendo em vista a avaliação, é obrigatória a apresentação do relatório de estágio 

elaborado pelo aluno. 

Art. 42.º Ao término do estágio o aluno receberá uma nota, de acordo com a avaliação feita 

pelo supervisor, levando em consideração os critérios abaixo relacionados: 

I – assiduidade; 

II – pontualidade; 

III – interesse; 

IV – participação; 

V – sociabilidade; 

VI – responsabilidade; 

VII – aptidão para resolver problemas; 

VIII - ética profissional; 

IX – capacidade de decisão; 

X – empatia; 

XI – inteligência emocional; 

XII – domínio de métodos e técnicas; 

XIII – desempenho global. 

Parágrafo Único – O tutor presencial acompanhará as atividades de estágios e fará 

orientações e intervenções quando pertinentes. 

43.º - A avaliação do Estágio Supervisionado se realizará durante e ao final de cada etapa, 

sendo: 

I – Avaliação por meio dos documentos iniciais e finais de estágio (termos, convênio, 

permissão formalização etc); 

II – Avaliação da frequência realizada pelo supervisor da Instituição e pelo professor/tutor 

presencial; 

III – Atividades de observação. A cada observação o aluno entregará um relatório. 

IV – Atividades de regência. A cada regência o aluno entregará um relatório. 
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V – Relatório final de estágio conforme modelo anexo e disponível no portal AVA; 

 

 
CAPÍTULO XII - DAS ATRIBUIÇÕES 

 

 
Art. 44.º Terão atribuições relativas ao estágio curricular supervisionado, além dos dirigentes 

da Faculdade, os supervisores e alunos nele envolvidos, bem como as instituições que receberem 

estagiários. 

Art. 45.º O supervisor de estágio terá as seguintes atribuições: 

I - Orientar os estagiários, em grupo ou individualmente; 

II – Realizar reuniões semanais com os estagiários; 

III - Supervisionar todas as atividades desenvolvidas pelos alunos; 

IV - Acompanhar o desenvolvimento do aluno no campo de estágio; 

V - Proceder à avaliação do estagiário e do campo de estágio; 

VI - Manter em dia a documentação referente aos estágios curriculares supervisionados 

que lhe dizem respeito; 

VII – computar a frequência do estagiário às atividades obrigatórias; 

VIII - participar das reuniões programadas pela Coordenação; 

IX – Cumprir e fazer cumprir as normas do estágio. 

Art. 46.º As atribuições do estagiário são as seguintes: 

I - Cumprir as exigências regulamentares do estágio curricular supervisionado; 

II - Aceitar a supervisão e dela utilizar-se; 

III - executar as tarefas que lhe forem atribuídas no campo de estágio, considerando não 

somente os interesses do aprendizado, mas, também, os da instituição que o recebe e os do Curso; 

IV - Apresentar os relatórios de estágio externo nos prazos fixados e de conformidade com 

as normas emanadas presente Regulamento; 

V - Obedecer aos estatutos, regimentos e outras normas que regem a instituição onde estagiar; 

VI - Manter em dia a documentação exigida pela Coordenação e pelo professor-supervisor; 
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VII - preparar e apresentar, com antecedência, o material necessário às entrevistas de 

supervisão; 

VIII - selecionar e providenciar o material necessário à elaboração de seus trabalhos no 

estágio externo; 

IX – Responsabilizar-se pelos materiais e equipamentos que lhe forem confiados na 

instituição onde estagiar; 

X – Assinar o termo de compromisso referente ao estágio externo; 

XI – comunicar, por escrito, à Coordenação do Curso e ao tutor presencial qualquer 

ocorrência que possa influenciar no andamento do estágio; 

XII – comparecer, quando solicitado, para prestar informações concernentes ao estágio; 

XIII - guardar absoluto sigilo profissional - durante e após o estágio - sobre todos os 

assuntos atinentes à instituição onde estagiar; 

XIV – entregar à Coordenação do Curso, até quinze dias após o encerramento do estágio, 

cópia do respectivo relatório final de atividades. 

Art. 47.º A instituição que conveniar com a Faculdade para funcionar como campo de 

estágio tem as seguintes atribuições: 

I – Designar um supervisor, do seu quadro de pessoal, para dar assistência ao estagiário; 

II – Assinar o termo de compromisso com o estagiário; 

III – informar, com a máxima brevidade, à Coordenação do Curso ou ao tutor presencial 

qualquer anormalidade ocorrida durante o estágio externo; 

IV – Providenciar a emissão de apólice de seguro de prevenção de acidentes em benefício 

do estagiário; 

V - Prestar informações ao tutor presencial sobre o desempenho do estagiário; 

VI – Promover a integração do estagiário no ambiente de trabalho; 

VII – remanejar o estagiário, possibilitando-lhe experiências variadas no âmbito dos 

diversos setores ou serviços da instituição. 

 

 

 
Das Disposições Gerais 



EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – EAD FAF 

64 

 

 

 

 

Art. 48.º Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Conselho Superior da 

Faculdade a que pertence o curso do estagiário. 

Art. 49.º Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

 
3.6.10. Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

 
 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) está previsto e regulamentado para o Curso de 

Administração na modalidade à distância da FAF, considerando-se sua carga horária, suas formas 

de apresentação, orientação e coordenação. O acadêmico deve estar atento aos prazos e ao calendário 

acadêmico que estará fixado no seu portal AVA. 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresenta-se como instrumento de aprendizagem 

e oferece liberdade para o aluno extrapolar os conhecimentos adquiridos durante o curso. O primeiro 

objetivo é capacitá-lo a utilizar métodos de pesquisa, compreender determinados aspectos do 

aprendizado e colocar em prática a teoria vivenciada no curso. Destaque-se a oportunidade do TCC 

também para os alunos desenvolverem competências e habilidades para criar novos conceitos, novas 

respostas para problemas do campo escolar, de gestão e aspectos específicos. 

A FAF optou por incluir no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o artigo científico no 

sétimo e oitavo semestres, sendo dividido em 60 horas por semestre. O TCC proporciona visão de 

futuro e contribui para a comunidade científica, e também, como forma de incentivo para a iniciação 

científica e outros projetos. Beneficia os acadêmicos e futuros profissionais na escrita, na 

argumentação, na leitura e no vocabulário. Os professores e orientadores dos artigos estimularão a 

publicação dos artigos e procurarão demonstrar o valor dessas práticas para os acadêmicos. 

A FAF e o curso de Administração na modalidade à distância consideram requisito 

fundamental para a formação do Administrador, pela proposta pedagógica deste projeto. A 

elaboração de um trabalho científico demanda uma postura crítica de seu autor, uma postura de 

revisão da literatura existente, de contribuição única e individual para a evolução de um determinado 

ramo do conhecimento. Com as práticas curriculares ao longo de todos os semestres e o estágio 

durante três semestres que os acadêmicos de Administração irão realizar, eles poderão 
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externalizar tais conhecimentos, conceitos e técnicas por meio do artigo científico, abrindo um 

campo de conhecimento para os demais acadêmicos e professores. 

O trabalho final de graduação do acadêmico do Curso de Administração na modalidade à 

distância é realizado sob orientação de um professor da disciplina e de tutores, dentro de um tema 

de livre escolha do estudante, relacionado aos temas específicos e complementares da 

Administração. Ao final do semestre, o Trabalho de Conclusão do Curso deve ser entregue ao 

professor e ao tutor por meio eletrônico postado por meio do AVA. 

Conforme o regulamento de TCC - A versão final do TCC, atendendo data fixada em 

cronograma específico deverá ser entregue à Coordenação do TCC, por meio da postagem no 

sistema MOODLE, até 30 (trinta) dias que antecedem a data do final do semestre letivo para 

encaminhamento das correções e os responsáveis emitirão parecer conclusivo e nota final. Essa 

entrega do TCC pelo aluno via Moodle deve ser acompanhada por um parecer de plágio, ou seja, 

antes da entrega do TCC cada aluno deverá passar o seu trabalho no programa de plágio e anexar 

uma cópia dos resultados do programa. Será avaliado pelo professor e tutor ao final do semestre 

letivo e os artigos ficarão disponíveis no banco de dados do AVA para acesso da comunidade 

acadêmica e interessados pela área a partir do próximo semestre após a entrega, conforme 

regulamento de TCC no Art. 21º. 

A carga horária das disciplinas tem um total de 60 horas no 7º e 60 horas 8º semestres. O 

professor-orientador é especialista, mestre ou doutor e possui experiência na área escolhida pelo 

estudante, assim pode orientá-lo, indicar caminhos, indicar referências bibliográficas etc. 

Os objetivos gerais que norteiam a feitura e a apresentação do artigo no curso de 

Administração na modalidade à distância da FAF são: 

• Propiciar ocasião de demonstrarem o grau de habilitação adquirido; 
 

• Ensejar o aprofundamento temático; 
 

• Estimular a produção científica; 
 

• Promover a consulta de bibliografia especializada; 
 

• Aprimorar a capacidade de interpretação e crítica do formando; 
 

• Externalizar os conhecimentos adquiridos com as Práticas Curriculares e Estágio 

realizados ao longo do curso; 

• Contribuir para a desenvoltura na apresentação oral de suas ideias; e 
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• Concorrer para a aplicação de conhecimentos adquiridos de metodologia, tanto da 

pesquisa quanto do trabalho científico. 

 

 
CAPÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

 

Art. 1.° O presente Regulamento normatiza as atividades de apresentação e entrega do 

Trabalho de Conclusão de Curso TCC, indispensável para a colação de grau. 

Art. 2.° O trabalho de conclusão de curso consiste em um artigo científico referente a 

qualquer ramo do curso de Administração, desenvolvido sob a orientação de um professor do curso. 

É atividade de natureza acadêmica e pressupõe a alocação de parte do tempo de ensino dos 

professores à atividade de orientação, na forma prevista nas normas internas da Faculdade. 

Art. 3.° Os objetivos gerais que norteiam a feitura do TCC são: 
 

I – Propiciar, ao aluno, ocasião de demonstrar o grau de habilitação adquirido; 

II - Ensejar o aprofundamento temático; 

III - Estimular a produção científica; 
 

IV – Promover a consulta de bibliografia especializada; 

V – Aprimorar a capacidade de interpretação e crítica; 

VI – Propiciar a externalizar os conhecimentos adquiridos com as Práticas Curriculares e 

Estágio realizados ao longo do curso; 

VII – Contribuir para a desenvoltura na apresentação oral de suas ideias; 
 

VIII – Concorrer para a aplicação de conhecimentos adquiridos de metodologia, tanto da 

pesquisa quanto do trabalho científico. 

 

 
CAPÍTULO II 

 

DA ORGANIZAÇÃO GERAL 
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Art. 4.° Compete à Coordenadoria do Curso, no tocante à elaboração e entrega do TCC, 

ouvidos os Departamentos integrantes do curso: 

I - Tomar, em primeira instância, todas as decisões e medidas necessárias ao efetivo 

cumprimento deste Regulamento; 

II - Indicar os professores orientadores e avaliadores; 
 

III - Determinar datas de entregas, para que sejam inseridas no MOODLE, no calendário, 

no site, no blog e outras mídias sociais; 

Art. 5.° Compete ao Conselho Departamental: 
 

I - Sugerir alterações neste Regulamento; 
 

II - Resolver os casos omissos neste Regulamento e interpretar seus dispositivos; 
 

III - Analisar, em grau de recurso, as decisões da Coordenadoria do Curso em matéria 

atinente ao TCC. 

Art. 6.° Pode o Coordenador do Curso convocar, quando necessárias, reuniões com os 

professores orientadores e avaliadores, buscando cumprir e fazer cumprir este Regulamento e 

disposições legais pertinentes à matéria. 

Parágrafo Único - A Organização Geral, forma de apresentação e formatação do Artigo 

Científico deverá seguir as Normas da ABNT e as normas da Revista Eletrônica de Alta Floresta – 

REFAF. 

 

 
CAPÍTULO III 

 

DA SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 

 

 
Art. 7.º - A supervisão e o acompanhamento das atividades relacionadas ao TCC são de 

responsabilidade, da Coordenação de Trabalhos de Conclusão de Curso, cabendo a essa 

coordenação: 
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I. O estabelecimento das instruções para a elaboração e avaliação do TCC, as quais, 

atendendo as normas deste Regulamento, devem detalhar as particularidades do trabalho final do 

discente, conforme a área de conhecimento e as especificidades do curso; 

II. O acompanhamento, junto aos professores-orientadores, do andamento das atividades de 

orientação do TCC, quanto aos prazos para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e entrega 

da versão final, buscando evitar qualquer prejuízo quanto às datas de diplomação dos concluintes; 

III. A identificação de instituições/escolas públicas ou da iniciativa privada para a 

celebração de parcerias, convênios e/ou autorização que permitam o desenvolvimento do artigo 

científico pelos discentes inscritos na atividade Trabalho de Conclusão de Curso ou componente 

curricular similar; 

Parágrafo Único – A realização de atividades abertas à comunidade acadêmica (reuniões, 

encontros, palestras, seminários, entre outros), envolvendo os professores-orientadores e seus 

orientandos para, num processo de socialização, promover a troca de experiências, divulgação dos 

temas trabalhados e das fases de desenvolvimento dos projetos no decorrer do processo de 

elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso. 

Art. 8.º - Na ausência da Coordenação de Trabalhos de Conclusão de Curso, as atribuições 

a ela destinadas serão realizadas pela Coordenação do Curso de Administração na modalidade à 

distância. 

 

 
CAPÍTULO IV 

 

DO PROFESSOR-ORIENTADOR 

 

 
Art. 9.º - O professor-orientador do Trabalho de Conclusão de Curso, nos termos previstos 

no Art. 6º, deverá ter formação acadêmica na área do projeto de pesquisa do discente-orientando, 

titulação mínima em nível de especialização e com reconhecida experiência profissional no campo 

temático em que se enquadra o referido projeto. 

Art. 10.º - Na elaboração do TCC, desde que com a anuência do professor-orientador, da 

Coordenação do TCC e da Coordenação de Curso, o discente poderá contar com um coorientador, 

docente com reconhecida experiência na área específica do projeto de pesquisa, pertencente ou 

não ao quadro de professores da Instituição; 
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Parágrafo Único - Para as funções de coorientador do trabalho acadêmico, cuja inserção se 

dará por indicação do discente e a convite de representante da Faculdade, não se depreende qualquer 

compensação financeira ou vínculo com a FAF. 

Art. 11.° - A distribuição de encargos de orientação de cada discente, de acordo com as 

normas internas da Faculdade, deverá ser feita, preferencialmente, por área temática dentre os 

docentes qualificados para tal função, devendo observar a carga horária do docente e as condições 

para a orientação dos estudantes sob sua responsabilidade. 

Art. 12.° - O professor-orientador terá como sua responsabilidade: 
 

I. Definir junto com o orientando, quando necessário, o tema do Trabalho de Conclusão de 

Curso, acompanhando-o até a etapa final do estudo; 

II. Manter contatos com a Coordenação do TCC para esclarecimentos e orientações relativas 

ao seu trabalho, quando necessário; prestar atendimento ao(s) discente(s)-orientando(s), distribuindo 

as horas-aula/semestre, na forma do Art. 11°, conforme cronograma de orientação, observando o 

prazo para o desenvolvimento dos projetos e respectiva data final para a entrega e avaliação do 

Trabalho de Conclusão de Curso; 

III. Encaminhar à Coordenação do TCC, nos prazos determinados, devidamente 

preenchidos e assinados os documentos referentes ao controle de frequência e avaliações do 

discente-orientando, conforme as normas internas do Curso para esta etapa do trabalho acadêmico; 

IV. Participar, obrigatoriamente, das avaliações dos trabalhos; 
 

Parágrafo Único – Cumprir e fazer cumprir este Regulamento e outras normas específicas 

da Coordenação de Curso sobre o assunto. 

Art. 13.° - A substituição do professor-orientador, em qualquer etapa da elaboração do TCC, 

poderá ser permitida, por motivo de força maior e sob o aval da Coordenação do TCC, referendado 

pela Coordenação de Curso, observando-se, rigorosamente, a coincidência de datas do afastamento 

do então titular e do compromisso formal de assunção como orientador por outro docente. 

 

 
CAPÍTULO V 

 

DOS DISCENTES-ORIENTANDOS 
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Art. 14.° - O discente, no desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, deverá: 
 

I. Submeter ao professor-orientador o Projeto de Pesquisa, na forma do Capítulo IV deste 

Regulamento e o consequente plano para execução do TCC; 

Atender ao cronograma elaborado em conjunto com o seu orientador para discussão, análise 

e adoção de medidas necessárias, visando o aprimoramento do trabalho; 

III. Comparecer às reuniões por convocação do professor-orientador, da Coordenação do 

TCC ou da Coordenação de Curso; 

III. Elaborar a versão final do TCC para fins de avaliação, de acordo com as normas internas 

do Curso, atendendo às instruções específicas e correlatas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT para a apresentação de trabalhos acadêmicos. 

 

 
CAPÍTULO VI 

 

DO PROJETO DE PESQUISA – Artigo Científico 

 

 

Art. 15.º - O projeto de pesquisa, de plena responsabilidade do discente, para o seu 

desenvolvimento, está sujeito à aprovação pelo professor-orientador, desde que atendidos os critérios 

estabelecidos pela Coordenação do TCC, inclusive o cronograma definido e aprovado para o 

semestre acadêmico. 

Art. 16.º - A fim de garantir o ineditismo da pesquisa, a aprovação do projeto está 

condicionada à inexistência de trabalho já apresentado com uma abordagem similar, ressalvando- 

se o caso, quando, com o aval do professor-orientador, se caracterize um tratamento diferenciado 

para o mesmo tema. 

Art. 17.º - A alteração da proposta inicial poderá ser acatada, desde que a(s) mudança(s) 

solicitada(s) pelo discente e aceita(s) pelo seu professor-orientador, permita(m) a finalização do 

TCC e/ou produção da monografia no prazo estabelecido. 

 

 
CAPÍTULO VII 
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DA ENTREGA E AVALIAÇÃO DO TCC 

 

 

Art. 18.º - O produto final do TCC a ser enviado para avaliação, na sua composição como 

Artigo Científico (AC) deverá ser elaborado, expressamente de acordo com estas disposições, com 

as normas internas da Faculdade e instruções correlatas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT em vigor e as normas da Revista Eletrônica de Alta Floresta – REFAF. 

Art. 19.º - De acordo com a especificidade do projeto de pesquisa e respectiva abordagem do 

tema/problema, o produto final do TCC é o AC que pode resultar em teorização sobre o tema 

pesquisado nas diversas fontes de referência bibliográfica e/ou eletrônica; Base teórica e aplicação 

prática em trabalho de campo, de laboratório ou de sala de aula, desde que atendidas à abrangência 

e compatibilidade do trabalho quanto à área de estudo e tempo destinado à realização do TCC; 

Análise de situação caracterizada como estudo de caso; desenvolvimento de teoria ou de doutrina 

referente a determinado objeto de estudo. 

Art. 20.º - O Coordenador do TCC deverá elaborar calendário, fixando os prazos para a 

entrega do trabalho final para avaliação e correção do TCC, quando previsto este evento nas normas 

internas de cada Curso. 

Parágrafo Único - As datas de que trata o caput deste artigo deverão ser comunicadas à 

Coordenação de Curso para inserção no calendário da Faculdade, sem prejuízo de outras atividades 

ou eventos já programados. 

Art. 21º - A versão final do TCC, atendendo data fixada em cronograma específico deverá 

ser entregue à Coordenação do TCC, por meio da postagem no sistema MOODLE, até 30 (trinta) 

dias que antecedem a data do final do semestre letivo para encaminhamento das correções e os 

responsáveis emitirão parecer conclusivo e nota final. Essa entrega do TCC pelo aluno via Moodle 

deve ser acompanhada por um parecer de plágio, ou seja, antes da entrega do TCC cada aluno deverá 

passar o seu trabalho no programa de plágio e anexar uma cópia dos resultados do programa. Será 

avaliado pelo professor e tutor ao final do semestre letivo e os artigos ficarão disponíveis no banco 

de dados do AVA para acesso da comunidade acadêmica e interessados pela área a partir do próximo 

semestre após a entrega. 

Parágrafo Único - Compete à Coordenação do TCC estabelecer cronograma para: 
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I. Devolução do TCC pelo professor responsável e, por esta, consequentemente 

encaminhado ao discente para acréscimos ou alterações ao texto, se necessários; 

II. Cumprimento pelo discente das recomendações dos professores avaliadores 

responsáveis, sem prejuízo da data de encerramento do semestre letivo. 

Art. 22.º – Os professores responsáveis deverão dispor de orientação para aplicação 

uniforme dos critérios de avaliação dos TCCs, abordando entre outros aspectos: 

I. Conteúdo, fidelidade ao tema e metodologia adotada no desenvolvimento do trabalho; 
 

II. Coesão e coerência do texto e atendimento à norma padrão da língua portuguesa; 
 

III. Estrutura formal do Artigo Científico, conforme as normas da ABNT e da Revista 

Eletrônica da Faculdade de Alta Floresta (REFAF), quando for o caso, de acordo com as normas 

técnicas para o trabalho acadêmico. 

IV. Estruturação dos trabalhos produzidos na forma do Art. 18.º deste Regulamento. 
 

Parágrafo Único. Projetos e Artigos Científicos (seja na entrega inicial ou final do semestre) 

que contenham plágio de outros autores poderão ser reprovados automaticamente. 

Art. 23.º - Será aprovado o discente que obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete), valor 

obtido pela aplicação da média aritmética das notas individuais atribuídas ao seu trabalho pelos 

professores avaliadores. 

Art. 24.º - O resultado da avaliação do TCC, de acordo com as normas específicas do 

curso, deverá ser registrado, conforme as seguintes condições: 

I. Após o encerramento da etapa de arguição, individualmente, levando em consideração o 

trabalho escrito e as respostas às arguições do professor avaliador. 

II. A nota final do acadêmico será o resultado da média aritmética das notas atribuídas em 

cada item pelos professores avaliadores; 

III. A nota deverá ser registrada diretamente no diário de disciplina pelo Professor do TCC 

II com base nos pareceres dos avaliadores, arquivando-se esses documentos como prova documental 

da avaliação efetuada. 
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Parágrafo Único - Para os fins previstos no caput deste artigo, as normas internas do Curso 

deverão definir o estilo da capa do TCC e, mesmo, quando inserida qualquer diferenciação, devem 

ser observados os critérios de economia e simplicidade. 

Art. 25.º - O discente que não conseguir aprovação no Trabalho de Conclusão de Curso ou 

em componente curricular afim deverá matricular-se no semestre seguinte na disciplina 

correspondente, podendo, no caso de Projeto de Pesquisa ou TCC manter o mesmo tema que vinha 

sendo desenvolvido ou pesquisado. 

Art. 26.º - A colação de grau e o recebimento do respectivo diploma pelo discente ficam 

condicionados, irrevogavelmente, à entrega da versão final do TCC no prazo estipulado e à obtenção 

da nota mínima para aprovação, conforme se estabelece no Art. 23.º deste Regulamento. 

 

 
CAPÍTULO VIII 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 

Art. 27.º - O presente Regulamento obedece integralmente ao que dispõe o Regimento Geral 

da Faculdade de Alta Floresta – FAF. 

Art. 28.º - Compete à Coordenação do TCC a elaboração de normas internas para a 

apresentação do trabalho acadêmico. 

Art. 29.º - Na forma da Lei nº 9.610/98, são reservados à Faculdade todos os direitos 

referentes à produção científica dos discentes, decorrentes da execução do Trabalho de Conclusão 

de Curso. 

Parágrafo Único - Ressalvando-se aspectos do direito autoral, excetuam-se das 

recomendações inscritas no caput deste artigo, os trabalhos desenvolvidos pelo discente com total 

independência em relação ao suporte da Faculdade. 

Art. 30.º - O discente deve ter conhecimento das normas que regem a propriedade intelectual, 

assumindo a responsabilidade civil e criminal decorrente, por qualquer ato ilícito praticado quando 

da elaboração do trabalho acadêmico em suas fases de fundamentação teórica e/ou de execução 

prática. 
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Art. 31.º - A solução de casos especiais ou considerados em regime de exceção, por 

solicitação do discente, sem exclusão das demais instâncias da Faculdade, em princípio, é de 

competência da Coordenação do TCC, juntamente com a Coordenação de Curso, para análise e 

parecer sobre o requerido, desde que comprove que o disposto neste Regulamento e nas normas 

específicas do Curso e demais aspectos legais foram atendidos. 

Parágrafo Único – O fato gerador da solicitação seja caracterizado como de força maior; as 

requisições que demandem ajustes ou prorrogação de prazo na condução do processo de produção 

do TCC sejam devidamente justificadas pelo discente e/ou pelo seu professor-orientador. 

 

 
CAPÍTULO IX 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 

 

Art. 32.º - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Coordenação de 

Curso. 
 

Art. 33.º - Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

 
3.6.11. Atividades Complementares (AC) 

 

 
As atividades complementares estão previstas e devidamente regulamentadas para o Curso 

de Administração na modalidade à distância da FAF, considerando-se sua carga horária, a 

diversidade de atividades e as diversas formas de aproveitamento. A carga horária total das AC é de 

120 horas. O aluno ao longo dos semestres e do curso realizará as AC conforme a tabela na Seção 

VIII – Da tabela de conversão presente no regulamento de AC e também neste PPC. Para avaliar as 

AC, em anexo ao regulamento há uma tabela em que o coordenador de curso preencherá para saber 

se o aluno cumpriu com as 120 horas de AC. A tabela das AC demonstrando as opções que o aluno 

pode fazer e se inscrever para obter o total das AC será disponibilizado no portal AVA, com acesso 

facilitado além de deixar disponível no site o regulamento e o PPC. 

Todos os documentos das AC deverão ser entregues ao final do curso, cópias frente e verso, 

devidamente assinados antes de efetuar a cópia. Quando surgem eventos internos ou 
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externos a comunicação aos acadêmicos é imediata, para que todos possam participar. A instituição 

oferece programas consolidados de monitoria, nivelamento, iniciação cientifica, extensão, eventos, 

cursos de formação, promove palestras, cursos, projetos sociais e culturais e outros. Os eventos 

programados constarão no calendário acadêmico. 

Consideram-se Atividades Teórico-Práticas e Complementares aquelas que, desenvolvidas 

pelo aluno ao longo do curso, se constituam como instrumentos para o aperfeiçoamento da formação 

básica e profissional dos licenciados. Tais atividades objetivam o aprofundamento em áreas 

específicas de interesse dos alunos por meio da iniciação científica, da extensão e da monitoria. Essas 

atividades devem promover a discussão sobre temas em administração e propor a organização de 

grupos de pesquisas centrados em eixos temáticos e aprofundamento de estudos; compreendem as 

atividades de iniciação científica, pesquisa e extensão; devem proporcionar aos estudantes situações 

de aprendizagem e de produção de conhecimentos culturais, por meio da reflexão e da observação 

de situações práticas e de contextos históricos e não históricos; compreendem a realização de visitas, 

participação em representação estudantil, estágio extracurricular, monitorias, entre outras 

atividades. 

As atividades complementares completam a formação acadêmica, oportunizando a 

flexibilização curricular do Curso por meio da oferta de seminários temáticos, atividades de extensão 

e outros afins, que permitem ao corpo discente a escolha de áreas e/ou tópicos, nos quais o estudante 

queira aprofundar seus conhecimentos e habilidades. 

Abrange também a participação dos estudantes em eventos acadêmicos tais como cursos de 

extensão, palestras, seminários, oficinas, visitas técnicas, laboratório de práticas, eventos culturais 

e sociais, participação no Programa de Monitoria e Nivelamento entre outros, bem como em estudos 

e atividades independentes, fora do ambiente escolar, relacionadas com o mundo do trabalho e que 

favorecem o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades do futuro profissional. 

As atividades complementares além de obrigatórias para a formação do profissional, servem 

de complemento a grade curricular. Quando os eventos são realizados pela própria FAF há 

participação efetiva dos estudantes, com ideias, sugestões, opiniões, momento em que alguns 

estudantes ficam encarregados de verificar determinados itens que foram solicitados pelo professor 

responsável e pela Coordenação e também o acadêmico acompanha todo o processo de organização 

do evento. 

Dentre os principais objetivos das atividades complementares destacam-se: 
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• Complementar a formação profissional, cultural e cívica do estudante pela 

realização de atividades extracurriculares obrigatórias, presenciais ou à distância; 

• Contribuir para que a formação do futuro Administrador seja generalista, 

humanista, crítica e reflexiva; 

• Despertar o interesse dos estudantes para temas sociais, ambientais e culturais; 

• Estimular a capacidade analítica do estudante no estudo e na avaliação de 

situações novas; 

• Auxiliar o estudante na identificação e resolução de problemas, com uma visão 

ética e humanista; 

• Integrar estudantes de cursos distintos e ampliar o escopo de interesses dos 

mesmos; 

• Incentivar o estudante na participação de projetos e ações sociais; 

• Promover situações que exijam posturas de tomadas de iniciativas e revelem o 

espírito empreendedor dos estudantes; 

• Dispor o conhecimento e a vivência acadêmica com as comunidades externa e 

interna; 

• Incentivar procedimentos de investigação científica. 

As atividades complementares ampliam os conteúdos das disciplinas que integram a matriz 

curricular em sentido estrito permitindo de forma mais efetiva a interdisciplinaridade e 

multidisciplinaridade necessárias ao profissional. 

A possibilidade de frequentar cursos, seminários e outros eventos viabilizam a comunicação 

entre as diversas áreas do conhecimento, cuja importância é evidente quando se deseja fazer uma 

leitura profissional não só no contexto global, mas, sobretudo, no contexto social. A proposta 

também permite ao discente a participação na formação do seu currículo, atendendo à crescente 

demanda do conhecimento no tempo de conclusão do curso. 

O acompanhamento das 120 horas de atividades complementares é periódico, solicitando a 

cada fim de semestre os respectivos certificados, assim tem-se um relatório das atividades 

complementares que o acadêmico participa extraclasse, há supervisão constante para que o 

acadêmico se adeque às propostas oferecidas pelo curso. 

Quando surgem eventos internos ou externos a comunicação aos acadêmicos é imediata, para 

que todos possam participar. A instituição oferece programas consolidados de monitoria, 
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nivelamento, iniciação cientifica, extensão, promove palestras, cursos, projetos sociais e culturais 

e outros eventos. Os eventos programados constam no calendário acadêmico e para que haja 

participação efetiva dos estudantes a FAF disponibiliza transporte caso seja necessário. 

a) Cursos de Ampliação Cultural 
 

Aumentar o conhecimento geral e cultural das pessoas (sobre um assunto determinado), 

independentemente de sua formação específica, seja profissional ou não. São cursos voltados para 

o objetivo de capacitar melhor a população em geral para usufruir do conhecimento já disponível 

(entender, acompanhar, utilizar, procurar, etc.). 

b) Cursos de Ampliação Universitária 
 

Ampliar (complementar, suplementar, etc.) a formação obtida em qualquer curso 

universitário (sequencial, de graduação ou de pós-graduação), em relação a aspectos que, 

usualmente, não fazem parte do currículo desses cursos. Geralmente tem como perspectiva a 

ampliação da formação para aspectos de interesse ou opção pessoal, mas não necessariamente 

fundamentais para a formação básica no campo de atuação profissional do interessado. 

c) Cursos de Aperfeiçoamento Profissional 
 

Desenvolver uma reformulação (geralmente parcial), um aprofundamento ou uma 

complementação de habilidades e conhecimentos que compõem o perfil (e a formação) profissional 

em uma determinada parte do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que compõem um 

campo de atuação profissional. Em geral, são voltados para o restrito atendimento de uma 

necessidade, na realização de um trabalho, tal como ela se apresenta em um dado momento. 

d) Eventos científicos e técnicos (Congressos, mesas-redondas, simpósios, encontros, 

seminários, palestras, conferências ou teleconferências) 

Promover atividades organizadas para que a sociedade tome conhecimento da produção 

intelectual nas diversas áreas do conhecimento, a partir de contato direto com os indivíduos que 

produzem, sistematizam ou criticam esses conhecimentos, acompanhando o próprio processo de 

produção desse conhecimento ou conhecendo os resultados do mesmo. 

e) Eventos esportivos, artísticos, culturais ou sociais 

 
Promover atividades que coloquem a sociedade em contato com o patrimônio cultural da 
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humanidade (por exemplo: peças de teatro, apresentações de corais, shows musicais, sessões de 

cinema ou vídeo, jogos ou promoções desportivas, de lazer, etc.) de modo que as pessoas possam 

ter acesso a ele. 

As Atividades Complementares, de livre escolha do aluno, são disciplinadas por regulamento 

próprio e realizadas sob orientação docente, e correspondem às seguintes atividades: 

 

 

ITEM DISCIPLINAS/ATIVIDADES 

I Disciplinas extracurriculares, oferecidas pelo curso. 

II Disciplinas extracurriculares, ofertados pela Instituição, em áreas afins. 

III Participação em projetos de pesquisa ou iniciação científica. 

IV Participação em programas de extensão. 

V Cursos de extensão na área de interesse do curso ou de atualização cultural ou científica. 

VI Eventos diversos na área do curso. 

 

VII 
Assistência a defesas de monografias, de dissertações de mestrado ou teses de doutorado, na 

área do curso. 

 
VIII 

Participação em atividades extracurriculares de assistência ou assessoria, na área do curso, a 

populações carentes ou de baixa renda, diretamente ou por intermédio de associações ou 

sindicatos, mediante convênio com a Faculdade de Alta Floresta - FAF. 

IX Atividades de voluntariado e ações sociais. 

X Participação dos Programas de Monitoria ofertados pela IES. 

 
 

As Atividades Complementares integram o currículo de todos os cursos superiores de 

graduação e licenciaturas ofertados pela Faculdade de Alta Floresta - FAF, e são caracterizadas pelo 

reconhecimento de atividades e aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, por 

meio de estudos e práticas independentes presenciais ou a distância, tais como, monitorias, estágios, 

programas de iniciação científica ou de extensão, estudos complementares e cursos realizados em 

outras áreas afins, voluntariado entre outros. Possibilitam, ainda, o reconhecimento, por avaliação, 

de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, adquiridas no trabalho ou na educação 

profissional. 

Art. 3º. As Atividades Complementares compõem o currículo de todos os cursos oferecidos 

pela FAF, com carga horária estabelecida no Projeto Pedagógico de cada curso (PPC). 

Art. 4º. São consideradas atividades que podem ser validadas como Atividades 

Complementares - AC as contidas nas seções I a VII deste Capítulo. 
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Atividades de iniciação científica 

 
Art. 5.º A validação da iniciação científica como Atividades Complementares se dará 

mediante supervisão docente, da seguinte forma: 

I - Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados na Instituição (extra- 

salas de aula e extra-disciplinas específicas), em eventos científicos específicos ou seminários 

multidisciplinares; 

II - Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados em eventos científicos 

específicos ou seminários e publicados em anais, mencionando o nome da Instituição; 

III - trabalhos científicos publicados em revista de circulação nacional, registrando o nome 

da Instituição; 

IV - Trabalhos científicos publicados em periódicos científicos, registrando o nome da 

Instituição; 

V - Livros ou capítulos de livros publicados, registrando o nome da Instituição. 

 
Nas atividades de monitoria 

Art. 6.º As atividades de monitorias em disciplinas pertencentes aos currículos dos cursos 

da Instituição, serão contempladas para efeito dos registros como Atividades Complementares. 

Nas atividades de extensão 

 
Art. 7.º Atividades de extensão, sob coordenação docente, na forma de cursos ou serviços, 

aprovados pelo colegiado de curso conforme segue: 

I – Participação em eventos promovidos pela Instituição; 

II - Participação em eventos externos à Instituição; 

III - organização, coordenação, realização de cursos e/ou eventos internos ou externos à 

Instituição, de interesse desta ou da comunidade; 

IV - Participação em programas sociais tais como: comunidade solidária, escola solidária, 

projeto amigos da escola ou afins; 

V - Participação em viagens científicas; 

VI - Participação em programas de intercâmbio institucional, nacional e/ou internacional; 

VII - participação na organização em campanhas comunitárias; 

VIII - participação na organização em campanhas da Instituição; 

a) semana da profissão; 

b) trote solidário; 
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c) doação de sangue; 

d) outros eventos a serem disponibilizados pela Instituição; 

IX - Participação ou trabalho na organização de núcleo de empreendedores, incubadora, 

agência ou escritório experimental/modelo, jornal do curso e/ou da Instituição, diretório ou centro 

acadêmico; 

X - Participação, com frequência e aprovação em cursos de idiomas, comunicação e 

expressão e de informática, cujas cargas horárias não tenham sido objeto de validação de 

disciplina ou aproveitamento de estudos. 

Do estágio extracurricular 

 

Art. 8.º Estágios extracurriculares desenvolvidos com base em convênios firmados pela 

Instituição. Estes estágios que contam como AC são permitidos pelo PDI. 

Parágrafo Único. O estágio não obrigatório pode ser feito a partir do terceiro semestre. 

O contrato do estágio não obrigatório pode ser remunerado e nos casos deste tipo de estágio (não 

obrigatório) o contrato fica uma cópia na IES, não sendo obrigatório pelo aluno, neste caso, entregar 

relatórios e acompanhamento de estágio ou outras atividades, a não ser que a empresa solicite e o 

acadêmico também, a IES oferecerá esse suporte. Porém, nada impede, que o aluno faça estágio 

não obrigatório desde que a empresa/escola/instituição/escritório aceite, caso contrário esse 

incentivo ao estágio como forma complementar ao curso e não obrigatória se inicia a partir do 

terceiro semestre, onde o aluno possui mais interação e familiarização com o curso e com 

determinados assuntos da área (aspectos básicos e de formação inicial) e por isso, mesmo não sendo 

obrigatório não deixa de ser uma prática relevante, uma vez que as Atividades Complementares 

integram a Matriz Curricular do curso. Os estágios curriculares supervisionados constantes na matriz 

curricular dos cursos são obrigatórios, porém, não pode contar como Atividade Complementar. O 

estágio aqui considerado é somente extra que não compõem a matriz curricular dos cursos. Os 

estágios obrigatórios têm regulamentação própria. 

Dos eventos científicos ou culturais 

 
Art. 9.º Eventos científicos ou culturais diversos (seminários, simpósios, congressos, 

conferências e similares) como segue: 

I - Participação em eventos científicos ou culturais promovidos pela Instituição; 

II - Participação em eventos científicos ou culturais externos à Instituição; 
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III - Organização e/ou trabalho em eventos científicos ou culturais promovidos pela 

Instituição. 

Art. 10.º Visitas à museus, exposições de artes e mostras de vídeos; Visitas técnicas, não 

previstas nos Programas de Disciplina; Produções e/ou atividades artísticas (óperas, espetáculos, 

teatro, dança, concerto). 

Das disciplinas pertencentes a outros cursos superiores 

 
Art. 11.º Disciplinas pertencentes a outros cursos da Instituição ou de outras instituições de 

ensino superior, frequentadas e aprovadas. 

Parágrafo único. O aluno poderá optar pela disciplina de Libras, pertencente às matrizes 

curriculares dos cursos de licenciatura oferecidos pela Instituição, que terá a carga horária definida 

na matriz curricular de origem integralmente considerada para compor o total das horas destinadas 

às Atividades Complementares, ou poderá optar por outras disciplinas que a matriz do seu curso não 

oferece. 

Dos estudos desenvolvidos em organizações empresariais 

 

Art. 12.º Estudos desenvolvidos em organizações empresariais ou em organismos públicos, 

escolas, associações, cooperativas e outras instituições, correlatos aos conteúdos de disciplinas e 

atividades profissionais do curso, sob orientação docente, apresentados na Instituição (extra-sala de 

aula); 

Art. 13.º Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados na Instituição 

(extra-sala de aula), em organizações não governamentais, de assistência social ou recuperação, 

cooperativas e similares, de trabalho comunitário ou junto à comunidade e de relevância social; 

Art.14.º Para os registros acadêmicos, o estudante deve apresentar, ao coordenador de 

curso as atividades complementares, documento original ou cópia autenticada, no qual seja 

discriminado o conteúdo dos estudos, a duração, o período e a organização ou professor 

responsável. 

Obs.: Há uma Tabela de Conversão das Atividades Complementares (AC) no regulamento 

para orientar o acadêmico, assim como a forma de comprovação em cada item. 

As DISPOSIÇÕES GERAIS no regulamento integram assuntos de orientações à 

coordenação e outros órgãos da IES 
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Institui as normas para as Atividades Complementares do Curso de Administração 

na modalidade à distância da Faculdade de Alta Floresta - FAF 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º. O presente conjunto de normas da Faculdade de Alta Floresta – FAF, adiante apenas 

FAF tem por finalidade normatizar o registro acadêmico das Atividades Complementares, para os 

cursos que as incluem no seu currículo, sendo o seu integral cumprimento indispensável para a 

colação de grau. 

Art. 2º. A FAF define as Atividades Complementares como sendo a introdução de inovações 

tecnológicas, pedagógicas e metodológicas na operacionalização dos projetos pedagógicos dos 

cursos de graduação, ampliando as possibilidades da interação acadêmica, flexibilização curricular, 

criação, produção e compartilhamento do conhecimento. 

Parágrafo único: As Atividades Complementares permitem o aproveitamento dos 

conhecimentos adquiridos pelo estudante, em atividades de monitoria, iniciação científica, extensão, 

nas escolas, interação nas salas de aulas, participação em eventos científicos, culturais, sociais ou 

em programas ou cursos oferecidos pelas escolas privadas e públicas ou secretaria da educação. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

Art. 3º. As Atividades Complementares compõem o currículo de todos os cursos oferecidos 

pela FAF, com carga horária estabelecida no Projeto Pedagógico de cada curso. 

Art. 4º. São consideradas atividades que podem ser validadas como Atividades 

Complementares as contidas nas seções I a VII deste Capítulo. 

 

 
Seção I 

 

Atividades de iniciação científica 
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Art. 5º A validação iniciação científica como Atividades Complementares se dará mediante 

supervisão docente, da seguinte forma: 

I - Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados na Instituição (extra sala 

de aula e extra disciplina específica), em eventos científicos específicos ou seminários 

multidisciplinares; 

II - Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados em eventos científicos 

específicos ou seminários e publicados em anais, mencionando o nome da Instituição; 

III - Trabalhos científicos publicados em revista de circulação nacional, registrando o nome 

da Instituição; 

IV - Trabalhos científicos publicados em periódicos científicos, registrando o nome da 

Instituição; 

V - Livros ou capítulos de livros publicados, registrando o nome da Instituição. 

 

 

Seção II 
 

Nas atividades de monitoria 
 

Art. 6º As atividades de monitorias em disciplinas pertencentes aos currículos dos cursos da 

Instituição, serão contempladas para efeito dos registros como Atividades Complementares. 

 

 

 

 

 

Seção III 
 

Nas atividades de extensão 
 

Art. 7º Atividades de extensão, sob coordenação docente, na forma de cursos ou serviços, 

aprovados pelo colegiado de curso conforme segue: 

I – Participação em eventos promovidos pela Instituição; 

II - Participação em eventos externos à Instituição; 
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III - organização, coordenação, realização de cursos e/ou eventos internos ou externos à 

Instituição, de interesse desta ou da comunidade; 

IV - Participação em programas sociais tais como: comunidade solidária, escola solidária, 

projeto amigos da escola ou afins; 

V - Participação em viagens científicas; 
 

VI - Participação em programas de intercâmbio institucional, nacional e/ou internacional; 

VII – Participação na organização em campanhas comunitárias e ações sociais; 

VIII - participação na organização em campanhas da Instituição; 
 

a) semana da profissão; 
 

b) trote solidário; 
 

c) doação de sangue; 
 

d) outros eventos a serem disponibilizados pela Instituição; 
 

IX - Participação ou trabalho, ou escrita para os jornais dos cursos e/ou da Instituição, 

diretório ou centro acadêmico; 

X - Participação, com frequência e aprovação em cursos de idiomas, comunicação e 

expressão e de informática, cujas cargas horárias não tenham sido objeto de validação de disciplina 

ou aproveitamento de estudos. 

 

 

 

 

 

Seção IV 
 

Do estágio extracurricular 
 

Art. 8º Estágios extracurriculares desenvolvidos com base em convênios firmados pela 

Instituição, cujas cargas horárias não tenham sido objeto de validação de disciplina ou 

aproveitamento de estudos. 

 

 
Seção V 
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Dos eventos científicos ou culturais 
 

Art. 9º Eventos científicos ou culturais diversos (seminários, simpósios, congressos, 

conferências e similares) como segue: 

I - Participação em eventos científicos ou culturais promovidos pela Instituição; 

II - Participação em eventos científicos ou culturais externos à Instituição; 

III - Organização e/ou trabalho em eventos científicos ou culturais promovidos pela 

Instituição. 

Art. 10º Visitas à museus, exposições de artes e mostras de vídeos; Visitas técnicas, não 

previstas nos Programas de Disciplina; Produções e/ou atividades artísticas (óperas, espetáculos, 

teatro, dança, concerto). 

 

 
Seção VI 

 

Das disciplinas pertencentes a outros cursos superiores 
 

Art. 11º. Disciplinas pertencentes a outros cursos da Instituição ou de outras instituições de 

ensino superior, frequentadas e aprovadas. 

Parágrafo único. O aluno poderá optar por outras disciplinas, pertencente às matrizes 

curriculares dos cursos de licenciatura oferecidos pela Instituição, que terá a carga horária definida 

na matriz curricular de origem integralmente considerada para compor o total das horas destinadas 

às Atividades Complementares. 

 

 
Seção VII 

 

Dos estudos desenvolvidos em escolas ou centros educacionais 
 

Art. 12º. Estudos desenvolvidos em escolas ou centros educacionais, sendo privado ou 

público, correlatos aos conteúdos de disciplinas e atividades profissionais do curso, sob orientação 

docente, apresentados na Instituição (extra-sala de aula); 

Art. 13º. Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados na Instituição 

(extra-sala de aula), em organizações não governamentais, de assistência social ou recuperação, 
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cooperativas, associações e similares, de trabalho comunitário ou junto à comunidade e de 

relevância social; 

Art. 14º. Para os registros acadêmicos, o estudante deve apresentar (frente e verso), ao 

coordenador de curso as atividades complementares, documento original ou cópia autenticada, no 

qual seja discriminado o conteúdo dos estudos, a duração, o período e a organização ou professor 

responsável. 

 

 
Seção VIII 

 
Do Quadro de Conversão das Atividades Complementares 

 

MODALIDADE ATIVIDADE COMPROVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 
 

Iniciação Científica 

Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, 

apresentados na Instituição (extra-sala de aula e extra- 

disciplinas específicas), em eventos científicos específicos 

ou seminários multidisciplinares. 

 

Certificado ou declaração 

do professor orientador 

Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, 

apresentados  em eventos  científicos específicos ou 
seminários e publicados em anais, mencionando o nome da 

Instituição. 

 
Cópia da publicação 

Trabalhos científicos publicados em revista de circulação 

nacional, registrando o nome da Instituição, com temas na 

área da educação. 

 

Cópia da publicação 

Trabalhos científicos publicados em periódicos científicos, 

registrando o nome da Instituição, com temas ligados à área 

da educação 

 

Cópia da publicação 

Livros ou capítulos de livros publicados, registrado o nome 
da Instituição, com temas ligados à área da educação. 

Cópia da publicação 

Monitoria 
Atividades de monitorias em disciplinas pertencentes ao 
currículo dos cursos da Instituição. 

Certificado ou declaração 
do professor orientador 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extensão 

Participação em eventos promovidos pela Instituição. Certificado da Instituição 

Participação em eventos externos à Instituição. Certificado ou declaração 

Organização, coordenação, realização de cursos e/ou eventos 

internos ou externos à Instituição, de interesse desta ou da 
comunidade. 

 

Projeto do Evento 

Participação nos programas comunidade solidária, escola 
solidária, projeto amigos da escola ou afins. 

Certificado ou declaração 

Participação em viagens científicas. 
Certificado ou declaração 
do professor responsável 

Participação em programas de intercâmbio institucional, 
nacional e/ou internacional. 

Certificado ou declaração 

Participação ou trabalho na organização em campanhas 
comunitárias. 

Certificado ou declaração 

Participação ou trabalho na organização em campanhas da 

Instituição – (semana da profissão, trote solidário, doação de 
sangue ou outros eventos). 

Certificado ou 

Comprovante de 
participação 

Participação, trabalho, ou escrita para os jornais dos cursos 

e/ou da Instituição, diretório ou centro acadêmico. 

Certificado ou 

Comprovante de 

participação 
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MODALIDADE ATIVIDADE COMPROVAÇÃO 

 Participação, com frequência e aprovação em cursos de 

idiomas, comunicação e expressão (Língua Portuguesa) e de 

informática, cujas cargas horárias não tenham sido objeto de 
validação de disciplina ou aproveitamento de estudos. 

 
Certificado de Conclusão 

 

Estágio 

Extracurricular 

Estágios extracurriculares desenvolvidos com base em 

convênios firmados pela Instituição, cujas cargas horárias 
não tenham sido objeto de validação de disciplina ou 

aproveitamento de estudos. 

 

Atestado de Exercício e 

Documentação. 

 
 

Eventos Científicos ou 

Culturais 

Participação em eventos científicos ou culturais promovidos 
pela Instituição. 

Certificado ou declaração 
do professor responsável 

Participação em eventos científicos ou culturais externos à 
Instituição. 

Comprovante de 
participação 

Organização e/ou   trabalho   em   eventos   científicos   ou 
culturais promovidos pela Instituição. 

Comprovante de 
participação 

Visitas à museus, exposições de artes e mostras de vídeos; 

Visitas técnicas, não previstas nos Programas de Disciplina; 

Produções e/ou atividades artísticas (óperas, espetáculos, 
teatro, dança, concerto). 

 

Comprovante de 

participação 

 
 

Disciplinas 

pertencentes a outros 

cursos superiores 

Disciplinas pertencentes a outros cursos superiores, de 

graduação ou sequenciais, da própria Instituição ou de outras 
instituições de ensino superior, frequentadas e aprovadas. 

 

Declaração da IES 

Disciplina de Libras, Direitos Humanos, Cultura Afro- 

brasileira e Indígena, e outras (culturais ou sociais) 
integrante das matrizes curriculares dos cursos de 

licenciatura oferecidos pela Instituição. 

 
Declaração da IES 

 

 

 

 

 
Estudos desenvolvidos 

em escolas ou centros 

educacionais 

Estudos desenvolvidos em escolas ou centros educacionais, 

sendo privado ou público, correlatos aos conteúdos de 

disciplinas e atividades profissionais do curso, sob orientação 

docente, apresentados na Instituição (extra-sala de 
aula). 

 
Projeto Desenvolvido e 

Atestado da Empresa 

Estudos desenvolvidos em organizações empresariais ou em 

organismos públicos, correlatos aos conteúdos de disciplinas 

e atividades profissionais do curso, com orientação docente, 
apresentados na Instituição (extra- sala de aula). 

 

Projeto Desenvolvido e 

Atestado da Empresa 

Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, 

apresentados na Instituição (extra- sala de aula), em 

organizações não governamentais, de assistência social ou 

recuperação, cooperativas, associações e similares, de 

trabalho comunitário ou junto à comunidade e de relevância 
social. 

 
 

Comprovante de 

participação 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 15º. A coordenação do curso compete avaliar os estudos ou atividades realizadas pelo 

aluno, acompanhar e controlar junto ao setor competente (secretaria e/ou centro de processamento 

de dados), o registro no Histórico Escolar do aluno, das Atividades Complementares realizadas. 
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Art. 16º. As atividades e estudos que integram as atividades complementares podem ser 

desenvolvidos ao longo do curso, não podendo, portanto, ser realizadas integralmente em um ano 

ou série. 

Art. 17º. O presente conjunto de normas só pode ser alterado mediante voto da maioria 

absoluta dos membros do Colegiado de Curso. 

Art. 18º. Compete ao conselho de curso, dirimir dúvidas referentes à interpretação destas 

normas, bem como suprir as suas lacunas, expedindo os atos complementares que se fizerem 

necessários. 

Art. 19º. Estas normas entram em vigor após sua aprovação pelo Colegiado de Curso. 

 
 

ANEXO 

 
 

FICHA DE PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES - AC 

 
 

Discente:    
 

 

Período:    
 

 

Data da entrega: / /   
 
 

 

MODALIDADE 

 

ATIVIDADE 
COMPROVAÇÃO E 

CARGA HORÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 
Iniciação Científica 

Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, 

apresentados na Instituição (extra-sala de aula e extra- 

disciplinas específicas), em eventos científicos específicos ou 

seminários multidisciplinares. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, 

apresentados em eventos científicos específicos ou seminários 

e publicados em anais, mencionando o nome da 
Instituição. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

Trabalhos científicos publicados em revista de circulação 

nacional, registrando o nome da Instituição, com temas na 

área da educação. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

Trabalhos científicos publicados em periódicos científicos, 

registrando o nome da Instituição, com temas ligados à área 

da educação 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 
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MODALIDADE 

 

ATIVIDADE 
COMPROVAÇÃO E 

CARGA HORÁRIA 

  

Livros ou capítulos de livros publicados, registrado o nome 

da Instituição, com temas ligados à área da educação. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

 
Monitoria 

 

Atividades de monitorias em disciplinas pertencentes ao 

currículo dos cursos da Instituição. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extensão 

 
Participação em eventos promovidos pela Instituição. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

 
Participação em eventos externos à Instituição. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

Organização, coordenação, realização de cursos e/ou eventos 

internos ou externos à Instituição, de interesse desta ou da 

comunidade. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

 

Participação nos programas comunidade solidária, escola 

solidária, projeto amigos da escola ou afins. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

 
Participação em viagens científicas. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

 

Participação em programas de intercâmbio institucional, 

nacional e/ou internacional. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

 

Participação ou trabalho na organização em campanhas 

comunitárias. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

Participação ou trabalho na organização em campanhas da 

Instituição – (semana da profissão, trote solidário, doação de 

sangue ou outros eventos). 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

 

Participação, trabalho, ou escrita para os jornais dos cursos 

e/ou da Instituição, diretório ou centro acadêmico. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

Participação, com frequência e aprovação em cursos de 

idiomas, comunicação e expressão (Língua Portuguesa) e de 

informática, cujas cargas horárias não tenham sido objeto de 

validação de disciplina ou aproveitamento de estudos. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

 
Estágio 

Extracurricular 

Estágios extracurriculares desenvolvidos com base em 

convênios firmados pela Instituição, cujas cargas horárias 

não tenham sido objeto de validação de disciplina ou 

aproveitamento de estudos. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

 

Eventos Científicos ou 

Culturais 

 

Participação em eventos científicos ou culturais promovidos 

pela Instituição. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 
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MODALIDADE 

 

ATIVIDADE 
COMPROVAÇÃO E 

CARGA HORÁRIA 

  

Participação em eventos científicos ou culturais externos à 

Instituição. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

 

Organização e/ou trabalho em eventos científicos ou 

culturais promovidos pela Instituição. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

Visitas à museus, exposições de artes e mostras de vídeos; 

Visitas técnicas, não previstas nos Programas de Disciplina; 

Produções e/ou atividades artísticas (óperas, espetáculos, 
teatro, dança, concerto). 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

 

 
Disciplinas 

pertencentes a outros 

cursos superiores 

Disciplinas pertencentes a outros cursos superiores, de 

graduação ou sequenciais, da própria Instituição ou de outras 

instituições de ensino superior, frequentadas e aprovadas. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

Disciplina de Libras, Direitos Humanos, Cultura Afro- 

brasileira e Indígena, e outras (culturais ou sociais) integrante 

das matrizes curriculares dos cursos de 
licenciatura oferecidos pela Instituição. 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

 

 

 

 

 

 
Estudos desenvolvidos 

em escolas ou centros 

educacionais 

Estudos desenvolvidos em escolas ou centros educacionais, 

sendo privado ou público, correlatos aos conteúdos de 

disciplinas e atividades profissionais do curso, sob 
orientação docente, apresentados na Instituição (extra-sala de 

aula). 

 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

Estudos desenvolvidos em organizações empresariais ou em 

organismos públicos, correlatos aos conteúdos de disciplinas 

e atividades profissionais do curso, com orientação docente, 
apresentados na Instituição (extra- sala de aula). 

( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, 

apresentados na Instituição (extra- sala de aula), em 

organizações não governamentais, de assistência social ou 

recuperação, cooperativas, associações e similares, de 

trabalho comunitário ou junto à comunidade e de relevância 
social. 

 
( ) Comprovação Aceita 

 
  Carga Horária 

 

Data do Parecer: / /   
 

 

Carga Horária Total:    

Observações: 

 
 

 

 
 

Parecer da Coordenação: 
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Coordenação do Curso de Administração 

 

 

 
3.6.12. Educação das Relações Étnico-Raciais 

 
 

O Curso de Administração da Faculdade de Alta Floresta - FAF observa e contempla, nos 

conteúdos e metodologias de suas unidades curriculares, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 

e Indígena, em atendimento à Lei nº 10.639 de 2003, Lei n° 11.645 de 10/03/2008, e à Resolução 

CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004. 

As diversas disciplinas do curso contemplam a Educação das Relações Étnico-raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena por meio de atividades didático 

pedagógicas, bem como aplicação e análise de textos com conteúdos pertinentes. 

As principais disciplinas do curso que contemplam a Educação das Relações Étnico-raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena são: 

• Filosofia; 

• Sociologia Geral; 

• Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; 

• Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico; 

• Ética nas Organizações; 

• Cultura Africana e Indígena; 

• Direitos Humanos; 

• Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 

Além do conteúdo fazer parte e integrar as disciplinas citadas, o Curso de Administração 

da FAF a cada evento realizado insere na programação diversas apresentações culturais, como teatro, 

coral, dança, canto etc; Preocupada com as relações Étnico Raciais e da Cultura Afro- brasileira a 

FAF oferece projetos de extensão em parceria com Instituições, Assistência Social e outras, a fim 

de informar a legislação nacional; a política do Estado sobre a educação indígena, antropologia, 

diversidade e etnocentrismo; mostrar a geopolítica da sociedade indígena nos Estados, a arte e a 

linguagem visual; informar sobre a cultura Afro-brasileira e Indígena nos seus aspectos históricos e 

culturais. 
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O curso de Administração da FAF realiza junto com os professores e acadêmicos, 

seminários, sobre a cultura Afro-Brasileira e Indígena, aberto ao público e egressos. Esses 

seminários também podem ser realizados em conjunto com outros cursos da FAF, para que haja 

maior interação. 

3.6.13. Política de Educação Ambiental 

 

 

Da mesma forma, o projeto pedagógico do Curso de Administração da Faculdade de Alta 

Floresta - FAF integra a Educação Ambiental nos conteúdos e metodologias das disciplinas 

ofertadas, de modo transversal, contínuo e permanente, em atendimento à Lei nº 9.795, de 27 de 

abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002. 

As diversas disciplinas do curso contemplam a Educação Ambiental por meio de atividades 

didático pedagógicas, bem como aplicação e análise de textos com conteúdos pertinentes. 

As principais disciplinas do curso que contemplam Educação Ambiental são: 

• Sociologia Geral; 

• Filosofia; 

• Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico; 

• Comunicação Empresarial; 

• Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; 

• Comportamento do Consumidor; 

• Planejamento Estratégico; 

• Ética nas Organizações; 

• Administração de Material e Patrimônio; 

• Administração de Mercado Exterior; 

• Noções Gerais do Direito; 

• Teorias da Administração; 

• Estratégia de Marketing; 

• Logística Empresarial; 

• Empreendedorismo; 

• Administração da Produção; 

• Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 
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É essencial e faz parte do curso de Administrçaão na modalidade à distância integrar as 

disciplinas na Educação Ambiental, além de cursos de extensão sobre Gestão do Meio Ambiente, 

o lixo reciclável e sobre arborização urbana. O curso de extensão sobre esse tema considerado pela 

FAF muito importante é realizado anualmente, com o objetivo de capacitar o aluno a relacionar as 

atividades profissionais com as questões ambientais. 

O curso de Administração na modalidade à distância da FAF realiza junto com os professores 

e acadêmicos, seminários, sobre gestão do meio ambiente, aberto ao público e egressos. Esses 

seminários também podem ser realizados em conjunto com outros cursos da FAF, para que haja 

maior interação. 

As Políticas de Educação Ambiental são: 
 

• Contribuir para a formação consciente do Administrador no que se refere ao Meio 

Ambiente; 

• Considerar as especificidades da comunidade local na articulação de ações e programas 

com ações ambientais; 

• Executar ações que promovam a melhoria do desempenho ambiental; 
 

• Sensibilizar e capacitar os acadêmicos quanto às suas responsabilidades com o meio 

ambiente, bem como com o público que irá desempenhar suas atividades; 

• Incentivar a separação do lixo, a reciclagem e o desenvolvimento sustentável. 

 
3.6.14. Política de Direitos Humanos 

 

 

O projeto pedagógico do Curso de Administração da Faculdade de Alta Floresta - FAF 

integra a temática Direitos Humanos nos conteúdos das disciplinas ofertadas, de modo transversal, 

contínuo e permanente, em conformidade com a Resolução CNE/CP nº 1/2012. 

As diversas disciplinas do curso contemplam a temática Direitos Humanos por meio de 

atividades didático pedagógicas, bem como aplicação e análise de textos com conteúdos pertinentes. 

As principais disciplinas do curso que contemplam Direitos Humanos são: 

• Sociologia Geral; 

• Filosofia; 
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• Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico; 

• Psicologia das Organizações; 

• Motivação e Liderança; 

• Gestão de Pessoas; 

• Legislação Trabalhista, Previdenciária e Contratos; 

• Ética nas Organizações; 

• Noções Gerais de Direito; 

• Empreendedorismo; 

• Direito do Trabalho; 

• Direitos Humanos; 

• Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 

 

 
3.7. Oferta do Curso na Modalidade a Distância (EAD) 

 

 
3.7.1. Fundamentação Metodológica e Concepção de EAD 

 
 

As novas Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs inauguraram um novo patamar 

de inovação para a educação nos vários níveis de formação. Nesse contexto, a Educação a Distância 

- EAD surgiu como uma experiência de aprendizagem flexível, dinâmica e conectada, que permite 

utilizar multimeios de aprendizagem e recursos de interação, tratando-se de um aprendizado 

colaborativo e conectado com o conhecimento em rede. 

De acordo com o Decreto Nº 9.057, de 25 de maio de 2017, Artigo 1º, 

 
 

Considera-se educação à distância a modalidade educacional na qual a 

mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 

ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 

acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva 

atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que 

estejam em lugares e tempos diversos (BRASIL, 2017). 

 

A concepção para EAD adotada pela Instituição é coerente com as bases legais, e encontra- 

se em conformidade com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto Pedagógico 
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Institucional (PPI), resultando da construção de um processo educativo fortemente baseado em 

novas tecnologias e metodologias apoiadas na modalidade web-based. 

No modelo web-based o processo educativo é realizado com base na aprendizagem 

colaborativa e significativa mediada por docentes e tutores, por meio das TICs. O objetivo é 

proporcionar uma relação de aprendizagem que supere as dimensões de espaço/tempo e que 

desenvolva competências, habilidades e atitudes necessárias para a formação dos futuros 

profissionais. 

Com base nessa concepção foram estruturadas as metodologias de planejamento, design e 

acompanhamento de atividades de aprendizagem, tendo como valores essenciais a autonomia do 

estudante para estudar e o exercício constante de articulação entre teoria e prática, currículo e vida 

profissional. 

É entendimento institucional que a melhor forma de garantir a qualidade dos processos 

pedagógicos depende de uma metodologia que sirva de referência para a construção paulatina de 

recursos de ensino e de aprendizagem. A opção da Instituição é pelo uso da metodologia ativa, não 

apenas em suas disciplinas e cursos presenciais, mas também nas disciplinas e cursos oferecidos 

na modalidade a distância. 

Nesse âmbito, a força motriz se baseia na problematização, na curiosidade, nos 

conhecimentos prévios e na capacidade de pesquisar e de interagir com ideias e pessoas. Daí a 

importância da mediação didático-pedagógica que inclui a participação ativa pela busca do 

conhecimento por meio de experiências reais ou simuladas, com o objetivo de desenvolver a 

capacidade de resolver problemas com sucesso. Alinhada com esse pressuposto, na Instituição a 

modalidade a distância está alicerçada nos seguintes pilares pedagógicos: 

• Estudo Individualizado: apoiado no conjunto de materiais didáticos que permitem 

ao estudante ter acesso aos fundamentos necessários para pesquisar, estudar e resolver 

problemas com autonomia, tendo seu ritmo de aprendizagem respeitado; 

• Estudo Mediado: a interação entre estudantes, docentes e tutores auxilia no processo 

de aprendizagem com trocas síncronas e assíncronas. Nesse sentido, educador e 

educando aprendem juntos, numa relação dinâmica na qual a prática, orientada pela 

teoria, reorienta essa teoria, num processo de constante aperfeiçoamento; 

• Estudo Colaborativo: a interação e socialização de conhecimentos construídos nas 

disciplinas permitem uma troca constante entre estudantes, docentes e tutores, 
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corroborando que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens 

se educam entre si, mediatizados pelo mundo; 

• Estudo Ludopedagógico: a “gamificação” e os games educacionais estimulam 

processos cognitivos e atividades lúdicas, proporcionando o engajamento e a 

distensão do aprendizado formal, tornando o processo de aprendizagem mais 

dinâmico e divertido; 

• Estudo Mobile: dispositivos móveis ampliam as oportunidades de participação e 

interação na construção do conhecimento e, consequentemente, melhores resultados 

de aprendizagem e de pesquisa. 

 

 
3.7.1.1. Metodologia EAD 

 

 
O Curso de Administração na modalidade à distância da FAF adota uma metodologia de 

ensino dinâmica, que considera contextos concretos. Esse método misto, cuja dinâmica visa abarcar 

formas variadas de ensinar, aprender e agir, busca proporcionar ao acadêmico a vivência de diversas 

situações que enfrenta ao longo de sua vida, onde, em determinadas situações, terá que agir sozinho, 

e em outras, deverá agir articulado com outras pessoas ou grupos. A crítica e a reflexão permanente 

permeiam as atividades docente e discente num compromisso entre professores, instituição e 

acadêmicos. Ensinando-se sob as ordens conceituais, atitudinais e procedimentais. 

A metodologia do curso de Administração na modalidade à distância da FAF está baseada 

nos princípios a seguir: o primeiro princípio do curso de Administração é a organização curricular 

na forma à distância de conteúdos e disciplinas, distribuídos semestralmente no decorrer do ano 

letivo. E no portal AVA as disciplinas do semestre serão divididas por módulo com período de início 

e fim. Tais conteúdos são relativos ao conhecimento identificador da área e do conhecimento 

identificador do tipo de aprofundamento de cada disciplina que atendem à formação básica, 

específica e complementar, de modo a permitir o amadurecimento do acadêmico. 

O segundo diz respeito ao desenvolvimento de projetos interdisciplinares de iniciação à 

pesquisa e extensão. Em conformidade com as novas diretrizes curriculares, o curso de 

Administração desenvolve-se, efetivamente, com a articulação de ensino, iniciação à pesquisa e 
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extensão de uma forma integrada e, dentro de suas possibilidades, com outros cursos da 

Mantenedora. 

O terceiro princípio consiste em integrar a teoria à prática, permitindo uma participação ativa 

nos processos comunitários, tomando como referência a realidade da sociedade em constante 

mudança e os significativos avanços tecnológicos, com as práticas curriculares, estágios 

curriculares, atividades complementares e trabalho de conclusão de curso. 

O quarto princípio é focalizar o ensino e aprendizagem nas ações. Nesta concepção, as 

metodologias ativas são ferramentas essenciais para alcançar o que se considera o elemento central, 

ou seja, o sujeito ativo, crítico, capaz de transformar e ser transformador de seu contexto. Assim, as 

técnicas de ensino, traduzidas pelas formas de condução do processo, devem ser as que permitam 

trabalhar a representação do conjunto das questões, as que exercitem a comunicação, o trabalho em 

equipe, os contatos e as formas de convivência do e com o diferente. 

O quinto princípio, no processo de ensino, fundamenta-se em não alienar o contexto próximo 

ou local do contexto regional, com suas carências sociais, culturais, econômicas e vitais. 

O sexto princípio é o respeito ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável, 

respeitando o indivíduo, a natureza e as próximas gerações. 

Além disso, o desenvolvimento metodológico dos conteúdos requer estratégias que 

mobilizem e desenvolvam várias competências cognitivas básicas, como a observação, 

compreensão, argumentação, organização, análise, síntese, comunicação de ideias, planejamento, 

memorização, e valorização do ser humano, dentre outros. Nesse sentido, o uso de metodologias 

ativas é primordial. 

De acordo com Moran (2017, p.2) “metodologias ativas são estratégias de ensino centradas 

na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível 

e interligada”. Nesse sentido, é importante perceber que as metodologias ativas são inerentes ao 

contexto atual, uma vez que as aulas remotas exigem que os estudantes esquematizem os caminhos 

da sua aprendizagem, e que, também, requerem, por parte do professor, estratégias que possam 

propiciar o interesse e a permanência dos estudantes no processo de ensino e, por conseguinte, o 

desenvolvimento de aprendizagens. 

A partir dessas colocações, na proposta dos cursos de graduação, os alunos de Administração 

na modalidade à distância irão construir significados e práticas para sua profissão e atuação, a partir 

de múltiplas e diferentes interações, que são essenciais à socialização e a aprendizagem da ética 

profissional. Assim, a metodologia de trabalho proposta pelo curso irá 
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basear-se na reflexão contínua dos conteúdos metodológicos; análise de situações da prática 

administrativa e de gestão articulados com os componentes curriculares, práticas, estágio, TCC, 

estudos integradores, ligação entre a escola e as empresas, sempre buscando o desenvolvimento da 

autonomia do futuro Administrador, para que possa refletir sobre sua formação, tomar decisões, 

fazer opções e construir novas práticas. 

A escolha dessas metodologias acontece em função das características de cada disciplina. 

No curso de Administração à distância, os discentes são acompanhados diretamente pelo tutor a 

distância da disciplina e por seus tutores presenciais, quando a turma demandar agentes adicionais. 

A busca de interação entre a comunidade educativa acontece por meio do Sistema AVA – 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (MOODLE), no qual professores responsáveis, tutores e alunos, 

síncrona ou assincronamente, constroem o conhecimento de forma colaborativa, partilhada e 

dialogada. 

O MOODLE instiga a produção social coletiva do conhecimento rompendo o isolamento e 

o individualismo na construção do conhecimento. É espaço comunitário, coletivo e social de 

desenvolvimento dos estudos, e nele todos os participantes devem colaborar para construção do 

conhecimento, pois é por meio do estudo e da interação que se dá o conhecimento no modelo de 

EAD da FAF. 

O curso disponibiliza um conjunto de recursos e serviços telemáticos, ancorados no sistema 

de Gestão Acadêmico-Administrativa (SOFHIA) e no Sistema Gerenciador de Aprendizagem - 

Ambiente Virtual, indispensáveis para a sua realização, o sistema de gestão Sophia faz 

integração com o MOODLE: 

a) Sistema Gerenciador de Aprendizagem: 
 

• Ferramentas de Apoio ao Discente. 
 

• Sala de Aula Virtual. 
 

b) Áudio e vídeos. 
 

A aprendizagem a distância pode acontecer por meio de mídia digital, pela internet ou por 

um mix de mídias. Algumas ferramentas de comunicação facilitam o processo de aprendizagem, o 

acompanhamento dos alunos e a interação entre alunos e tutores. 
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No Sistema Gerenciador de Aprendizagem – Sala de Aula Virtual (MOODLE) estão 

disponíveis as seguintes ferramentas: 

• Orientações: página de entrada da disciplina no Ambiente Virtual. Local em que serão 

disponibilizadas uma apresentação do tutor a distância e orientações gerais da disciplina. 

• Material de Apoio: espaço destinado para o material didático do curso: Guia de disciplina 

e Caderno de referência de conteúdo, Guia de estudos da disciplina (ou outros) e referencial 

complementar. 

• Lista: é uma forma de e-mail. 
 

• Fórum: ferramenta que possibilita a discussão de um assunto em grupo. Será um dos 

instrumentos da avaliação continuada. 

• Bate-Papo: também chamado de chat. 
 

• FAQ: sigla de Frequently Asked Questions (Perguntas mais frequentes). É uma ferramenta 

que poderá conter perguntas e respostas básicas a respeito das disciplinas e do curso. 

Portfólio: ferramenta na qual podem ser compartilhadas as atividades com o tutor ou com 

um grupo autorizado. No caso desse curso, o Portfólio será utilizado para a avaliação continuada 

das disciplinas. Nesta ferramenta o aluno ainda realizará: 

• Trabalho individual ou em grupo; 
 

• Atividades de orientação de Prática; 
 

• Atividades de Projeto de Pesquisa ou artigos (Iniciação a Pesquisa); 
 

• Outras atividades que necessitem de uma orientação e de coordenação específica e 

individual. 

• Mural: funciona como um post-it, ou seja, um local no qual poderão colocar pequenos 

recados. 

• Referências: ferramenta destinada à criação de uma biblioteca de links e de referências 

bibliográficas (livros, revistas etc.). 

• Informativo: nesta ferramenta, serão disponibilizadas todas as informações durante o 

curso. 
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• Links Úteis: oferece atalhos para configuração de navegadores (Internet Explorer, Firefox, 

Mozilla) e download de alguns programas (Plugin Java, Flash e Acrobat Reader), para uma melhor 

utilização da MOODLE. 

• Recados: permite a visualização de todos os recados enviados à turma pela equipe 

organizadora e tutores. 

• Mensagens em Turmas Antigas: em caso de transferência de curso o aluno tem acesso, por 

meio dessa ferramenta, as mensagens enviadas no Fórum e na Lista na turma anterior. 

A metodologia descrita neste PPC prevê o ensino à distância, com ênfase numa ação que 

proporcione a aprendizagem dinâmica, voltada para a efetivação do perfil do egresso. Prevê a 

utilização de ferramentas virtuais como o chat, os fóruns, os exercícios, leitura de textos, listas, 

proposição de trabalhos interdisciplinar, de investigação e intervenção. Além de todos esses suportes, 

a turma também terá à disposição um grupo de whatsapp, o que facilitará a comunicação e a 

proximidade entre alunos, professores, tutores e equipe gestora. Destaca-se que o diferencial curso 

de Administração EAD da FAF consiste em proporcionar semanalmente aulas ao vivo com o 

professor responsável pela disciplina em vigência, além das aulas no AVA. As aulas ocorrerão por 

meio do aplicativo Meet, sendo disponibilizado, de forma antecipada, o link no grupo de whatsapp 

e no AVA. Essa metodologia, já ocorre em outros cursos EAD da FAF. Nesse contexto, observou-

se que ela possibilita que os alunos estabeleçam contato direto com o professor, participem da aula 

ampliando a interação, apresentem trabalhos e tirem as suas dúvidas, o que tem proporcionado a 

satisfação, o interesse, o desenvolvimento da aprendizagem, e a permanência dos alunos no curso e, 

por conseguinte, resultados avaliativos satisfatórios. 

Consta um procedimento de planejamento ao professor, para assim, padronizar a quantidade 

de atividades para as disciplinas de 30, 60 e 90 horas. Essa padronização na quantidade de atividades, 

a IES entende ser necessária para que haja um equilíbrio e para que professores não fazem de menos, 

ou muito ou até mesmo nada, e para que não se perca a qualidade no atendimento ao discente e nas 

atividades elaboradas. Por outro lado, a IES entende que cada disciplina tem suas características e 

que a metodologia para cada disciplina o professor responsável poderá escolher, uma vez que, as 

disciplinas são diferentes (algumas mais teóricas, outras com mais cálculos e outras mistas), ou seja, 

a forma metodológica é diferente para cada disciplina. O que é aplicado em uma disciplina pode ser 

que não dê certo para a outra disciplina. 
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Nossos professores (conforme o lattes) têm formação pedagógica por meio de cursos de 

formação, com pós-graduação em didática do ensino superior ou ainda experiência prática em 

docência. Dessa forma, a padronização na quantidade de atividades se faz necessária para termos 

um padrão a seguir, porém, a metodologia não pode ficar “engessada”, pois nossos professores têm 

habilidades e competências para defini-las conforme as características de cada disciplina. 

 

 
3.7.1.2. Metodologias Ativas 

 

 
O processo de metodologias criativas e exitosas tem como objetivo a inserção do 

aluno/estudante como agente principal responsável pela sua aprendizagem, comprometendo-se com 

seu aprendizado, atender esse conceito oferecer ao aluno concepções e metodologias para a 

promoção de práticas educativas inovadoras, no intuito de desenvolver um olhar crítico/criativo para 

tais práticas considerando as singularidades dos alunos. Para isto, promover situações de 

aprendizagem voltadas para o compartilhamento de saberes entre vários domínios: materiais 

didáticos, vivências pedagógicas coletivas, articulações de atividades entre disciplinas e troca de 

repertórios entre os alunos, incluindo uma perspectiva interdisciplinar. 

O docente deve estar preparado para “ensinar a aprender” e desenvolver no aluno a 

habilidade de “aprender a aprender” caracteriza-se em metodologias de ensino. A metodologia 

expositiva deve estar aliada a metodologia de ensino ativa, estimular o aluno a construir uma relação 

ao que está sendo estudado, isso se deve a elaboração de materiais complementares que o docente 

fará, colocando as suas experiências e vivências e trazendo para a realidade do aluno, por meio de 

textos, artigos e vídeos realizados pelo docente, além dos estudos de casos que podem ser inseridos 

na região. 

Na proposição metodológica para o curso de Administração pode-se ser destacar a 

abordagem de Design Thinking, inclusa nas metodologias ativas. O termo e os conceitos da 

abordagem do Design Thinking vêm sendo absorvidos e utilizados na Educação, no meio acadêmico 

e empresarial. De forma que o Design Thinking tem se popularizado como uma abordagem 

diferenciada para auxiliar as pessoas, as empresas e as instituições a serem inovadoras em diversos 

segmentos de negócio. O termo pode ser traduzido como “pensar como um designer pensa”, não 

configurando uma abordagem exclusiva para solução de problemas de design. É mais

 bem retratado 
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como “[...] um conjunto de princípios que podem ser aplicados por diversas pessoas a uma ampla 

variedade de problemas” (BROWN, 2010, p. 6). 

Boschi (2012) assinala que as pesquisas realizadas pelo HPI-Stanford Design Thinking 

Research Program em 2011, sobre o sucesso da utilização do Design Thinking para gerar inovação 

apontam para quatro regras básicas no processo, assim ele expõe: 

 
a primeira está relacionada ao ser humano e determina que toda a atividade de design, em 

última análise, é de natureza social, sendo imperativo buscar a solução dos problemas a 

partir de uma visão centrada no ser humano e nas suas necessidades. A segunda regra é a 

da ambiguidade: os Design Thinkers devem preservar a ambiguidade. A inovação exige 

experimentação nos limites de nosso conhecimento e liberdade de ver as coisas de forma 

diferente. A terceira é a regra do Re-design – todo design é um Re-design. As necessidades 

humanas que procuramos satisfazer mudam constantemente em função das circunstâncias 

sociais e tecnológicas; entender como estas necessidades foram satisfeitas no passado nos 

ajuda a lidar melhor com as perspectivas de solução no futuro. A última é a regra de 

tangibilidade: tornar as ideias tangíveis sempre facilita a comunicação. (BOSCHI, 2012, 

p. 50). 

 
Para Pinheiro (2018, p. 27), trata-se da “espinha dorsal de uma cultura de inovação centrada 

no ser humano”. E Boschi (2011) postula como uma alternativa, relevante a um contexto que é 

dominado por incertezas e pela multiplicidade de relações, e que requer ferramentas e profissionais 

flexíveis, capazes de inovar e que tenham habilidade de trabalhar em equipes multi e 

interdisciplinares, com disposição a se arriscarem para encontrar novos caminhos, e que, por isso, 

o Design Thinking atende a diversas necessidades demandadas pelo mercado. 

A metodologia Design Thinking propõe inovação e solução de problemas colocando o ser 

humano no centro do processo, unindo o pensamento crítico com o pensamento criativo. Começa 

com a empatia buscando juntar as necessidades e a motivação das pessoas, é também colaborativo, 

pois considera diversas perspectivas, é otimista e experimental proporcionando liberdade de errar e 

aprender com os erros. 

Por meio dessa abordagem, procura-se resolver os problemas de inovação em produtos e 

serviços levando em consideração as necessidades dos clientes. E isso será desenvolvido, durante 

o curso de Administração EAD da FAF, mediante parceria entre o IES e diversos setores econômicos 

do Estado e região. Assim, considera-se que além da junção entre teoria e prática, o nosso Estado e 

nossa região, também, carecem desse auxílio, considerando que somos o “celeiro do país”, e com 

grande potencial de crescimento na região no que tange: agroindústria, turismo, piscicultura, 

economia criativa e polo joalheiro. Mediante essa abordagem, inserida nas metodologias ativas, os 

alunos irão trabalhar com informações e ideias que serão testadas e 
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refinadas possibilitando uma solução. Essa metodologia pode ser aplicada nas disciplinas de 

metodologia, projetos, práticas, estágios, TCC e também em conjunto com outras disciplinas. 

Outros métodos que podem ser utilizados pelos docentes: estudo de caso, seminário, painel, 

resolução de lista de exercícios, jogos de empresa e simulações, exposições e visitas registradas com 

fotos e projetos, grupo de verbalização e de observação (atividade onde um grupo verbaliza o tema 

enquanto o outro grupo observa e analisa, depois realizam as discussões com intermédio do tutor 

e/ou docente), Phillips 66 (atividade realizada em grupos que serve para analisar e discutir sobre 

temas do contexto dos estudantes), solução de problemas (apresenta-se um tema/assunto ou 

problema e mobiliza os alunos a buscar soluções, exigindo deles a criatividade, a reflexão e o 

pensamento crítico), lista de discussão por meios informatizados, estudo dirigido (estudo de assunto 

específico, dirigido pelo docente e/ou tutor que pode ser realizado por meio de leituras, resolução 

de exercícios ou debates sobre o tema em questão), mapa conceitual (construção de diagrama 

buscando demonstrar as relações hierárquicas de conceitos relativos ao conteúdo), portfólio 

(acompanhamento da construção do conhecimento por meio de registros, cuja forma é combinada 

entre o docente/tutor e os estudantes, estudo de texto (estudo crítico para explorar as ideias de um 

autor, possibilitando construir um conhecimento), e aula expositiva dialogada (é uma proposta com 

a finalidade de beneficiar as aulas EAD onde ocorre a exposição do conteúdo e com a participação 

ativa dos alunos). Outro método a ser utilizado é problematização, onde será exposto problemas 

empresariais reais, para que os alunos através da base de seus conhecimentos nas disciplinas, 

elaborem uma solução possível real, sendo incentivados a pesquisar sobre situações semelhantes e 

suas resoluções. 

O curso adota como prática pedagógica a atividade integradora, onde os docentes do mesmo 

semestre organizam uma atividade na qual os alunos devem aplicar os conhecimentos de suas 

respectivas disciplinas para a resolução de um caso ou problema proposto. Assim, além de 

oportunizar a busca ativa por soluções com base nos temas abordados em aula, os graduandos têm 

a oportunidade de experimentar o caráter interdisciplinar de seu curso, compreendendo que os 

campos do conhecimento administrativo se apresentam de forma interdependente e 

interrelacionados. 

A sala de aula invertida é uma metodologia de ensino que depende do acesso à internet. Nela, 

o aluno aprende a teoria em casa, acessando o ambiente virtual de aprendizagem pelo computador, 

assistindo à vídeo aulas e fazendo exercícios e atividades individualmente. Essa etapa individual e 

remota o prepara para os encontros online e presenciais no qual ele poderá interagir 
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com seus tutores, docentes e colegas. Nesse momento, ele tirará suas dúvidas a respeito do que 

aprendeu sozinho e passará a trabalhar e cooperar com seus pares em projetos práticos. 

Promover um sistema de estudo de caso em que os alunos se engajam em um desafio abstrato, 

definido por regras, interatividade e feedback, que resulta em uma saída quantificável e 

frequentemente provoca uma reação emocional com aprendizado. 

A base do estudo é na utilização de mecanismos que estimulem a resolução de problemas 

de empresas privadas, públicas, escolas etc, e em qualquer área. Interagindo com os alunos em 

diferentes plataformas (web, consoles, PC, dispositivos móveis, etc) para vivenciar a lógica do 

estudo e compreender as diferentes mecânicas, relacionando com os conteúdos estudados. 

O Modelo de metodologia ativa de ensino propõe que o aluno tenha mais participação e 

interação no processo de aprendizagem, que saia da condição de apenas ouvinte. Desta forma, 

buscamos a construção didática que vai colocar o aluno cognitivamente engajado no processo de 

aprendizagem. Deixar mais o humano falar, a empatia é fundamental, assim como os vídeos dos 

docentes explicando e contextualizando o referido tema/assunto trabalhado. E utilizar de recursos 

visuais, auditivos, que seja instigador para o estudante, inovar, ser criativo. 

 
3.7.2. Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino e Aprendizagem 

 

 
A Instituição acredita que o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

favorece a geração de novos conhecimentos e a viabilização de novos negócios e oportunidades. Ao 

discorrer sobre suas diretrizes pedagógicas, o Plano de Desenvolvimento Institucional da Instituição 

enfatiza o ensino em bases tecnológicas - sem prescindir de valores referentes à formação integral e 

humanística do indivíduo - destacando a “competência tecnológica”. 

A concepção institucional e oferta de EAD e o próprio ambiente virtual de aprendizagem 

Modle estão solidamente estruturados segundo as novas tecnologias da informação e comunicação, 

e são inspirados por cinco conceitos norteadores do EAD atual: 

• Acessibilidade: materiais didáticos acessados a qualquer tempo; 

• Mobilidade: conteúdos acessados por meio de tabletes, smartphones e computadores, 

além de e-books para impressão; 

• Interatividade: objetos de aprendizagem interativos, baseados em um intenso 

processo que envolve dialogismo, hipertextualidade e multimediatização, garantindo 

a transmissão de conteúdos de forma mais intuitiva e dinâmica; 
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• Interação: conjunto de ferramentas que garante a possibilidade de comunicação e 

interação entre estudantes e docentes, permitindo retorno imediato por meio de 

ferramentas textuais e audiovisuais; 

• Cooperação: incentivo aos estudantes para que compartilhem materiais e produzam 

conhecimentos de forma colaborativa. 

Tais premissas são responsáveis diretas pela otimização e qualidade do processo de ensino 

e aprendizagem, conferindo um conjunto de características e qualidades que atendem ao perfil dos 

estudantes da atualidade. 

Para potencializar o processo educativo das disciplinas oferecidas na modalidade a distância, 

há mecanismos efetivos de interação e comunicação que permitem executar em profundidade o 

projeto pedagógico do curso, garantindo acessibilidade digital e comunicacional e cooperação entre 

seus usuários: coordenadores, docentes, tutores e estudantes assegurando acesso aos seus recursos 

didáticos 24/7, com segurança do registro de seus dados. 

Os principais mecanismos de comunicação adotados são: 

• Trilhas de Aprendizagem: hipertexto que apresenta os links e acessos aos conteúdos 

de forma dinâmica e contextualizada. 

• Avisos semanais: publicados no ambiente da disciplina e encaminhados via e-mail 

aos estudantes, onde os professores e tutores destacam os conteúdos das aulas e 

atividades; 

• E-mail: comunicados enviados ao endereço eletrônico dos estudantes, com 

informações sobre as atividades de cada unidade de aprendizagem, links, avisos, 

orientações e esclarecimentos; 

• Fórum Fale com o(a) Professor(a): onde ocorre a interação assíncrona entre docentes 

e estudantes, com prazo de retorno em até 48 horas (2 dias úteis); 

• Contatos: informações sobre os contatos com profissionais envolvidos no 

atendimento ao estudante para esclarecimento de dúvidas técnicas, financeiras, 

administrativas e acadêmicas; 

• Telefone: contato da Central de Atendimento disponibilizado aos estudantes; e 

• Comunidade do curso: espaço no ambiente virtual de aprendizagem, que permite ao 

acadêmico interagir com a coordenação do curso. 

Os principais recursos de interação são: 
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• Fórum Temático: fórum para interação entre docentes, tutores e estudantes acerca de 

temas pertinentes aos conteúdos das disciplinas; 

• Fórum fale com o professor/tutor: fórum onde ocorre a interação assíncrona entre 

Docentes, Tutores e Estudantes, com prazo de retorno em até 48 horas (2 dias úteis); 

• Blog: mural virtual de compartilhamento de postagens, notícias, artigos, argumentos, 

conteúdos e multimeios entre estudantes e docentes; 

• Encontros presenciais: ainda que realizados nas provas finais precisam ser citados, 

pois reforçam a interação entre os atores da EAD, materializados em aulas 

inaugurais, atividades práticas, palestras, seminários, atividades pedagógicas e 

avaliação das disciplinas. 

Esses canais de interação e comunicação seguem um padrão em todas as disciplinas, 

facilitando a apropriação pelos estudantes a respeito do AVA e seus recursos, e do modelo 

educacional operado. Igualmente o padrão é importante para guiar os professores em seu trabalho, 

ao mesmo tempo em que definem requisitos mínimos de qualidade válidos para a IES facilitando a 

gestão da EAD. 

Coordenador, docentes, tutores web e tutores presenciais, todos, prestam suporte pedagógico 

aos estudantes EAD, além disso, a IES provê também aos alunos atendimento psicopedagógico para 

aqueles com deficiências ou necessidades especiais. Além da ouvidoria e da CPA – Comissão 

Própria de Avaliação. 

Como parte do processo de avaliação institucional a oferta de disciplinas EAD, incluindo 

as TICs utilizadas são periodicamente avaliadas pelos estudantes e equipe pedagógica. Relatórios 

de avaliação estão disponíveis para consulta. 

O atendimento ao discente consta em inúmeros programas e canais de atendimento 

disponibilizados pela IES. Em relação ao espaço de atendimento ao discente tem-se a sala do 

coordenador de curso que é privativa e pode atender os alunos em particular e para reuniões e 

discussões em grupo. Caso seja toda a turma, o coordenador irá até a sala de aula para realizar a 

reunião e se for grupos menores o coordenador tem à sua disposição o salão nobre que comporta até 

200 pessoas, que pode ser fechado e é privativo oferecendo conforto e espaço amplo e adequado. O 

coordenador também possui como opção de espaço de atendimento ao discente a sala da coordenação 

do NEAD que é ampla, confortável e privativa atendendo com excelência. 
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3.7.3. Sistema Tutorial 

 
 

Os discentes contarão com a assistência de tutores presenciais e a distância, bem como com 

o professor da disciplina que serão responsáveis pelo conteúdo e avaliação. 

Para o desenvolvimento de um projeto de educação voltado para uma aprendizagem 

consistente e significativa, dentro de um ideal de cidadania, formador da sensibilidade social, da 

cooperação e de um desenvolvimento cognitivo relacionado com a vida, as relações tutores- 

discentes são o âmago da organização do projeto pedagógico. 

Considerando as especificidades do público alvo e a organização do próprio projeto, as 

interações entre discente/instituição; discente/gestão; discente/tutor; discente/conteúdo; 

discente/discente, essenciais à aprendizagem mediada pela tecnologia, serão oportunizadas por uma 

infraestrutura que inclui equipe de coordenação geral do curso, professor de disciplina, tutores, 

líderes, serviços de secretaria, suporte técnico e suporte operacional. 

Complementando as interações midiáticas, os momentos presenciais estabelecidos no projeto 

serão importante instrumento de conexão social e do sentido de pertencimento. A sensação de 

pertencimento é necessária, para que os discentes possam criar ativamente o conhecimento e o 

significado pela experimentação e, de forma interativa, possam balizar a pertinência de sua criação 

com os outros. Esta ligação da convivência na produção, no convívio com os outros discentes e com 

os tutores, forma elos necessários à permanência da interação quando o tempo e espaço voltam a ser 

dificultadores. 

A atuação do tutor é, em grande parte, responsável pelo sucesso do projeto. O tutor deve atuar 

de forma pró-ativa, tomando a iniciativa de comunicação com os alunos. Cada tutor ficará 

responsável por acompanhar em torno de 150 pessoas. Para tal contará com um  sistema de 

monitoramento da produção e participação dos alunos em atividades. Também deverá monitorar os 

intervalos de tempo de acesso dos discentes à plataforma, estabelecendo, se necessário, contato 

telefônico e via e-mail com os alunos, identificando aqueles que estão se afastando do curso. 

A abordagem e o acompanhamento dos alunos deverão ser conduzidos de forma que os 

mesmos se sintam acolhidos, mas não deve ser paternalista. O discente deve ser orientado, auxiliado 

em suas dificuldades e dúvidas. Também deve ser induzido a agir de forma responsável quanto às 

tarefas, prazos e tempo de dedicação ao estudo e à pesquisa. 
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a) Requisitos para ocupação da função de tutor presencial: A tutoria presencial será 

desempenhada por profissionais que demonstrem competência para trabalhar com grupos, 

orientação, estimular estudos, acompanhamento, responsabilidade para lidar com a parte burocrática 

e de documentos. 

1- Constituem condições gerais para o exercício da tutoria presencial: 

 
a) Ser graduado, de preferência em Administração, em cursos reconhecidos pelo MEC. 

 

b) De preferência ter no mínimo um ano de experiência comprovada em magistério de 

qualquer nível de ensino regular ou ser aluno regular de curso de pós-graduação lato sensu ou stricto 

sensu. 

c) De preferência ter experiência em tutoria presencial e conhecimento da plataforma 

MOODLE; 
 

Constituem condições obrigatórias para o exercício da tutoria presencial: 
 

• Domínio no uso de computadores e recursos de conectividade, tais como internet, e-mail e 

chats; 

• Residentes no local do polo. 
 

Os tutores serão selecionados pela FAF, considerando também a afinidade do professor com 

a disciplina vigente. 

2- Requisitos para ocupação da função de tutor à distância: 

 
A tutoria a distância será desempenhada por profissionais com conhecimento específico na 

área, selecionado pela coordenação FAF e coordenação de curso, atendendo às seguintes condições 

gerais: 

a) Ter graduação em Administração, em cursos reconhecidos pelo MEC; 
 

b) De preferência ter no mínimo um ano de experiência comprovada em magistério de 

qualquer nível de ensino regular ou ser aluno regular de curso de pós-graduação lato sensu ou stricto 

sensu; 

c) Domínio no uso de computadores e recursos de conectividade, tais como internet, e-mail 

e chats; 

Além disso, constitui condição desejável para o tutor à distância: 
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- Experiência em Tutoria presencial e/ou à distância. 

 
 

3.7.3.1. Atribuições 

 
 

A comunicação com os estudantes envolve todos os atores partícipes do modelo pedagógico 

EAD adotado pela Instituição, porém, a assistência direta aos estudantes depende da boa mediação 

pedagógica, que ocorre com o apoio permanente de docentes, tutores web e tutores mediadores 

(presenciais). 

O docente é responsável pelo planejamento e desenvolvimento das disciplinas, precisa criar 

estratégias de mediação pedagógica que sejam significativas para o estudante, responsabilizando- se 

por acompanhar o andamento dos estudantes, intervir quando necessário, contribuir, incentivar e 

somar esforços em prol da construção da aprendizagem. 

Nesse contexto os tutores web colaboram com as discussões no AVA, publicam os avisos 

semanais, acompanham o programa de qualidade e estimulam a participação dos estudantes. 

As atividades de tutoria garantem que o estudante tenha um acompanhamento permanente, 

auxiliado por meio de encontros midiatizados ao longo do processo educativo. A tutoria web garante 

a efetividade da interação, do atendimento, do suporte aos estudantes e do estímulo ao aprendizado, 

estabelecendo-se uma relação de proximidade aos docentes no que compete ao planejamento e à 

condução das disciplinas. 

Para apresentação dos materiais instrucionais, organizados em referenciais e 

complementares, o docente e o tutor trabalham juntos na composição das trilhas de aprendizagem. 

Aos tutores web cabe apoiar a estruturação das trilhas de aprendizagem de acordo com o 

planejamento e orientação conferida pelo docente. Da mesma forma ocorre no desenvolvimento e 

compilação de materiais complementares convergentes aos materiais referenciais. Além disso, o 

tutor web apoia o docente nos eventos síncronos e assíncronos, mantém os estudantes informados 

sobre os eventos da disciplina e faz o acompanhamento dos fóruns e de outras atividades. 

Conta-se ainda com a participação do tutor presencial, que é um interlocutor acadêmico 

presencial a quem cabe organizar, desenvolver e manter a organização das atividades de 

acompanhamento pedagógico, do encontro presencial e das atividades que promovem a interação 

entre os estudantes. 

Uma questão crucial é a clareza dos papéis e atribuições de cada um dos atores do modelo 

pedagógico EAD da Instituição, conforme delimitado a seguir. 
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1- A coordenação do curso tem como atribuições: 

 
 

• Auxiliar os docentes do curso na organização das metodologias de ensino, mantendo 

como referência a metodologia ativa; 

• Desenvolver referenciais de qualidade para o planejamento das disciplinas; 

• Liderar reuniões do Colegiado de Curso, NDE, equipe Multidisciplinar, reunindo 

docentes e tutores do curso, para manter o alinhamento dos processos educativos, 

construção e revisão contínua dos Planos de Ensino, Projetos e Regulamentos; 

• Motivar os docentes ao compartilhamento das melhores práticas; 

• Receber e endereçar as demandas de produção, revisão e revitalização de conteúdos 

instrucionais; 

• Auxiliar na validação dos conteúdos instrucionais do curso; 

• Verificar o cumprimento dos Planos de Ensino, da assiduidade e qualidade das 

interações no AVA; 

• Construir de maneira colaborativa relatórios analíticos que permitam identificar as 

oportunidades de inovação metodológica e tecnológica; 

• Oferecer o atendimento com qualidade ao discente; 

• Gerir as demandas de melhorias acadêmicas do curso a partir dos indicadores 

fornecidos pela CPA; e 

• Prestar orientação e suporte aos docentes, tutores e estudantes sempre que 

necessário. 

2- O corpo docente tem como atribuições: 

 

• Atender às demandas da coordenação de curso; 

• Incentivar a participação dos alunos na CPA; 

• Participar das reuniões de planejamento, colegiado e NDE, quando convocado e/ou 

designado; 

• Orientar os tutores à distância sobre o planejamento da disciplina, conteúdos e 

recursos de interação; 

• Desenvolver os Planos de Ensino, conforme diretrizes institucionais, tendo como 

referência a metodologia ativa; 
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• Produzir e validar conteúdos e materiais instrucionais da disciplina de sua 

responsabilidade; 

• Oferecer um atendimento com qualidade e atenção ao discente; 

• Elaborar questões e suas respectivas rubricas para composição das avaliações de 

aprendizagem virtuais e presenciais; 

• Desenvolver roteiros para a produção de objetos de aprendizagem, tais como 

vídeos, listas, atividades, trabalhos, leituras; 

• Gravar vídeos instrucionais e complementares aos conteúdos da disciplina, sempre 

que considerar necessário. 

3- O tutor web/à distância tem como atribuições: 

 

• Prestar informações, sanar dúvidas dos estudantes, e registrá-las; 

• Encaminhar ao setor competente os pedidos, as solicitações de informação e as 

dúvidas dos estudantes; 

• Incentivar a participação dos alunos na CPA; 

• Incentivar os estudantes a participarem do encontro presencial, dos eventos, dos 

fóruns, chats e das demais atividades, assim como assistir aos vídeos das aulas, ler 

o material didático e outras leituras complementares, o acesso à biblioteca virtual e 

física; 

• Auxiliar os estudantes na interlocução com o docente da disciplina; 

• Mediar os recursos de interação, seguindo as orientações fornecidas pelo docente da 

disciplina; 

• Alertar os estudantes sobre o cumprimento do cronograma de realização e sobre a 

entrega das atividades de aprendizagem; 

• Orientar os estudantes na realização das atividades de estudo, de interação e de 

avaliação; 

• Oferecer um atendimento com qualidade e atenção ao discente; 

• Ter uma atitude proativa de estímulo à aprendizagem, ao sucesso escolar e à 

permanência; 

• Ter participação ativa nas ações direcionadas ao sucesso acadêmico, à permanência 

acadêmica e à contenção da evasão; e 
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• Sob orientação dos docentes, auxiliar na correção de avaliações e de outros 

materiais instrucionais quando solicitado. 

4- O tutor presencial tem como atribuições: 

 

• Organizar e desenvolver atividades e encontros presenciais, registrando-as; 

• Planejar, desenvolver e orientar ações pedagógicas que contribuam para o 

desenvolvimento acadêmico; 

• Incentivar e mobilizar a participação dos alunos na CPA; 

• Encaminhar ao setor competente os pedidos, as solicitações de informação e as 

dúvidas apresentadas pelos estudantes; 

• Aplicar as avaliações presenciais; 

• Oferecer um atendimento com qualidade e atenção ao discente; 

• Dar suporte aos estudantes nas dúvidas de utilização do AVA e de seus recursos de 

aprendizagem; 

• Acompanhar as práticas curriculares, estágio supervisionado, TCC e frequência do 

encontro presencial. 

 

5- O Líder de cada polo tem como atribuições: 

 

• Organizar e auxiliar atividades e encontros presenciais; 

• Acompanhar o desenvolvimento dos acadêmicos; 

• Incentivar e mobilizar a participação dos alunos na CPA, e todos os outros canais 

que a IES possui; 

• Manter contato sempre que necessário com a direção e coordenação; 

• Auxiliar os acadêmicos em relação aos setores competentes dos pedidos, as 

solicitações de informação e as dúvidas apresentadas; 

• Acompanhar a aplicação das avaliações presenciais; 

• Dar suporte aos estudantes nas dúvidas em geral e encaminhar aos setores 

responsáveis; 

• Oferecer um atendimento com qualidade e atenção ao discente; 

• Acompanhar as práticas curriculares, estágio supervisionado, TCC e frequência do 

encontro presencial junto com o tutor presencial; 

• Trabalhar em conjunto com o tutor presencial de cada polo. 
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3.7.3.2. Conhecimentos, Habilidades e Atitudes necessárias à Tutoria 

 
 

Docentes e tutores, são os atores que mais interagem com os estudantes no ambiente virtual 

de aprendizagem daí a importância de terem formação acadêmica na área da disciplina; 

conhecimento especializado dos temas abordados; e disposição didática para a EAD o que engloba 

o uso adequado de estratégias de comunicação, metodológicas e de relacionamento, além do próprio 

domínio de uso do Moodle. O qual a própria IES já disponibilizou duas capacitações, sendo possível 

mais capacitações, havendo a necessidade. 

Para que correspondam às expectativas e potencializem suas competências docentes e tutores 

são capacitados para atuar em EAD e para utilizar o ambiente virtual. Essa capacitação orientada 

para fins educacionais contempla: TICs; potencialidades da Internet incluindo ferramentas e recursos 

web disponíveis; especificidades do ambiente virtual; e estratégias de ensino e aprendizagem e 

indicadores de qualidade na EAD. Além disso, docentes e tutores participam de reuniões, recebem 

suporte técnico e pedagógico e têm oportunidade de trocar informações sobre melhores práticas o 

que facilita a identificação e adoção de práticas inovadoras de retenção e sucesso acadêmico dos 

estudantes. E ainda dispõem de uma área virtual de apoio que disponibiliza materiais diversos: 

manuais e tutoriais, modelos, recursos digitais (objetos de aprendizagem, bancos de questões e de 

atividades, animações, etc). 

De modo a garantir a melhoria contínua das atividades de mediação pedagógica, todos os 

atores são avaliados periodicamente pelos estudantes e equipe pedagógica. Relatórios de avaliação 

estão disponíveis para consulta. Os resultados da avaliação subsidiarão a identificação da 

necessidade de capacitação de tutores, docentes, corpo técnico-administrativo, bem como, outras 

necessidades, pois o formulário dos alunos abrange todas as dimensões da IES e do curso. 

 

 
3.7.4. Sistema de Comunicação 

 

 
Os recursos tecnológicos atualmente disponíveis diminuem as dificuldades existentes pela 

distância física entre alunos e professores. A tecnologia da informática permite criar um ambiente 

virtual em que alunos e professores sintam-se próximos, contribuindo para o aprendizado 

colaborativo. Além disso, possibilitam o armazenamento, distribuição e acesso às informações 



EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – EAD FAF 

114 

 

 

independentemente do local. 

Os avanços tecnológicos oferecem aos usuários de mídias em geral, várias ferramentas de 

comunicação disponibilizadas na Internet. Em alguns sistemas hospedados na rede, encontram-se 

ferramentas reunidas e organizadas em um único espaço virtual, visando oferecer ambiente 

interativo e adequado à transmissão da informação, desenvolvimento e compartilhamento do 

conhecimento. Nos processos de educação à distância (EAD) da FAF, as ferramentas de 

comunicação são adotadas com o objetivo de facilitar o processo de ensino e aprendizagem e 

estimular a colaboração e interação entre os participantes, bem como necessários para a busca de 

novos domínios e novos públicos em EAD. 

Na educação à distância utiliza-se o meio tecnológico como ferramenta de apoio para o 

aprendizado. A tecnologia assume um papel fundamental de mediadora do conhecimento, ao 

possibilitar a troca de informações. A internet é largamente usada em EAD, por diversos recursos 

de comunicação e interação além de possibilitar a utilização de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVA). Por meio deles é possível disponibilizar um conjunto de ferramentas de 

comunicação e cooperação entre os participantes, apoiando o processo de conhecimento coletivo e 

ferramentas administrativas que apoiam o processo de gestão e acompanhamento dos cursos. 

 

 
3.7.5. Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 

 

 
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que permite estruturar o modelo pedagógico 

para EAD na Instituição é o “Moodle”, que se destaca pela sua flexibilidade pedagógica, amplitude 

de funções e pelas suas características simples e intuitivas para o aprendizado à distância e apoio 

ao ensino presencial. 

Observação: No Ambiente Virtual de Aprendizagem do aluno, ao acessar com o seu login 

e senha, terão fácil acesso às informações consideradas importantes: como eventos e ações 

realizadas pela IES, CPA, Ouvidoria, APE, datas de avaliações presenciais, de fóruns, chats, 

avaliações on line, entre outras informações, além do calendário acadêmico com fácil acesso no 

AVA. 

O Moodle é utilizado por milhares de usuários e é referência em educação a distância no 

mundo. Sua escolha se valeu pela viabilidade de integração com o sistema acadêmico e pela 

acessibilidade e escalabilidade. Nesse sentido, a plataforma assegura a regularidade de registros 
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acadêmicos, garante o acesso às pessoas com deficiências e suporta um grande número de cursos e 

usuários simultâneos, além de oferecer funcionalidades de publicação de conteúdos em diferentes 

formatos e sob diferentes condições adaptáveis. 

Para convergir com os propósitos pedagógicos institucionais alinhados com o uso de 

metodologias ativas, o Moodle foi customizado e estruturado com recursos de comunicação, 

interação, aprendizagem, avaliação e acompanhamento. 

É também favorecida a utilização de recursos para realização e entrega de atividades 

individuais e coletivas, com os respectivos registros de participação dos estudantes, de 

acompanhamento dos docentes e de exibição de resultados de avaliação, viabilizando o uso das 

funções gerenciais importantes para correção de quaisquer desvios eventuais. 

Todas as disciplinas oferecidas contam com acesso ao Moodle constituindo o ambiente 

virtual de apoio às aulas ministradas presencialmente e a distância. Há oferta frequente de programas 

de capacitação para uso do Moodle em diferentes níveis. Todos os docentes utilizam, em graus 

variados, o ambiente virtual de aprendizagem. Essa possibilidade alinha a velocidade de 

comunicação e acesso às informações aos padrões de exigência atuais do perfil dos estudantes. 

Com vistas a garantir acessibilidade, há ferramentas que contribuem com o desenvolvimento 

do processo de ensino e aprendizagem, comunicação e superação metodológica, dos estudantes com 

deficiência visual e/ou auditiva. Para isso, estão disponíveis no próprio Moodle o ProDeaf, 

software de tradução de texto e voz para LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais, que possibilita 

a comunicação entre os surdos e ouvintes, facilitando a troca de experiências com a comunidade 

surda e o Dosvox que possibilita a comunicação com o deficiente visual por meio da síntese de voz, 

viabilizando o uso de computadores por deficientes visuais. Tais aplicativos impactam diretamente 

no desenvolvimento dos discente, proporcionando uma independência nos estudos, motivação e 

interação com a comunidade acadêmica. 

As práticas de avaliação institucional e o constante processo de atualização tecnológica 

permite ações permanentes de melhoria contínua. 

Além disso, o Moodle passa por avaliações em âmbito mundial, que resultam em 

atualizações que viabilizam a melhoria contínua da plataforma, impactando positivamente na 

atuação dos tutores, docentes e discentes. 

A incorporação de novas tecnologias computacionais de comunicação possibilitou o 

desenvolvimento dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) como novos meios de apoio ao 

aprendizado à distância. 
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A diferença básica entre educação presencial e a distância é que na EAD o aluno tem acesso 

ao conhecimento e desenvolve hábitos, habilidades e atitudes relativos ao estudo, à profissão e à sua 

própria vida, no tempo e local que lhe são adequados, não com a ajuda em tempo integral da aula 

de um professor, mas com a mediação de professores (orientadores ou tutores), atuando ora a 

distância, ora em presença e com o apoio de materiais didáticos sistematicamente organizados, 

apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, por 

meio dos diversos meios de comunicação. 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) fornecem aos participantes as principais 

ferramentas de comunicação a ser utilizado durante um curso, para facilitar o compartilhamento de 

materiais de estudo, manter discussões, coletar e revisar tarefas, registrar notas, promover a interação 

entre outras funcionalidades. Eles contribuem para o melhor aproveitamento da educação e 

aprendizagem na EAD, pois oferece diversos recursos para a realização das aulas e interações entre 

professores e alunos. 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) são sistemas educacionais baseados na rede 

internet, destinados a apoiar as atividades de educação à distância. Estes softwares oferecem um 

conjunto de tecnologias de informação e comunicação, que permitem desenvolver as atividades no 

tempo, espaço e ritmo de cada participante. 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem podem ser utilizados em: atividades presenciais, 

possibilitando aumentar as interações para além da sala de aula; em atividades semipresenciais, 

nos encontros presenciais e nas atividades à distância; oferecendo suporte para a comunicação e 

troca de informações e interação entre os participantes. Em qualquer situação de aprendizagem, a 

interação entre os participantes é de extrema importância. É por meio das interações que se torna 

possível a troca de experiências, o estabelecimento de parcerias e a cooperação. O uso do AVA 

oferece as seguintes vantagens: 

a) A interação entre o computador e o aluno; 
 

b) A possibilidade de se proporcionar atenção individual ao aluno; 
 

c) A possibilidade de o aluno controlar seu próprio ritmo de aprendizagem, 

assim como a sequência e o tempo; 

d) A apresentação dos materiais de estudo de modo criativo, atrativo e 

integrado, estimulando e motivando a aprendizagem; e 

e) A possibilidade de ser usada para avaliar o aluno. 
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Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem agregam várias tecnologias encontradas na Web 

para prover comunicação, disponibilização de materiais e administração de cursos. O conjunto de 

funcionalidades que cada ambiente possui é estabelecido pelos requisitos definidos em cada 

ambiente. As funcionalidades dos ambientes virtuais de aprendizagem podem ser organizadas em 

quatro grupos de ferramentas: 

a) De Coordenação; 
 

b) De Comunicação; 
 

c) De Produção dos Alunos ou de Cooperação; e 
 

d) De Administração. 
 

- Ferramentas de coordenação: servem de suporte para a organização de um curso e são 

utilizadas pelo professor para disponibilizar informações aos alunos, tanto informações das 

metodologias do curso (procedimento, duração, objetivos, expectativa, avaliação) e estrutura do 

ambiente (descrição dos recursos, dinâmica do curso, agenda, etc), quanto informações pedagógicas: 

material de apoio (guias, tutoriais), material de leitura (textos de referência, links interessantes, 

bibliografia e etc) e recurso de perguntas frequentes (“FAQ”, que reúne as perguntas mais comuns 

dos alunos e as respostas correspondentes do professor). 

- Ferramentas de Comunicação: englobam fóruns de discussão, bate-papo, correio 

eletrônicos e conferência entre os participantes do ambiente, com o objetivo de facilitar o processo 

de ensino e aprendizagem e estimular a colaboração e interação entre os participantes e o 

aprendizado contínuo. 

- Ferramentas de Produção dos Alunos ou de Cooperação: oferecem o espaço de 

publicação e organização do trabalho dos alunos ou grupos, por meio do portfólio, diário, mural e 

perfil (de alunos e/ou grupos). 

- Ferramentas de Administração: oferecem recursos de gerenciamento, do curso 

(cronograma, ferramentas disponibilizadas, inscrições, etc), de alunos (relatórios de acesso, 

frequência no ambiente, utilização de ferramentas, etc) e de apoio a tutoria (inserir material didático, 

atualizar agenda, habilitar ferramentas do ambiente, etc). Por meio delas é possível fornecer ao 

professor formador informações sobre a participação e progresso dos alunos no decorrer do curso, 

apoiando-os e motivando-os durante o processo de construção e compartilhamento do 

conhecimento. 
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Entre as ferramentas de comunicação destacam-se: o correio eletrônico, listas de discussões, 

newsgroup e chat. Nas ferramentas de disponibilização de materiais, podendo ser inseridas por 

alunos ou professores estão: vídeos, editor de texto coletivo, bibliotecas digitais, fórum e outros. 

 
 

3.7.5.1. MOODLE 

 
 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) adotado pela Faculdade de Alta Floresta - 

FAF, e consequentemente aplicado ao seu Curso de Administração Bacharelado na modalidade à 

distância (EAD) é o MOODLE. 

Há previsão de mecanismos de familiarização dos alunos com a modalidade a distância e 

especificamente com a plataforma MOODLE, neste PPC possui instruções. É destacado sobre o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), assim o acadêmico também pode entender como 

funcionará esse ambiente e os quais ferramentas existentes. Além de constar tais informações neste 

PPC, também temos o manual do acadêmico. Neste manual a IES coloca algumas dicas de estudo o 

sobre o que o MOODLE oferece. Ainda assim, se o aluno tiver dúvidas ficará disponibilizado um 

vídeo de instrução ao sistema. Ainda, no manual do acadêmico constam o seguinte texto: “Por fim, 

cabe lembrar-lhe que todas as instruções sobre o uso do MOODLE estão disponíveis no material que 

será entregue com este documento. Você também terá todas essas informações on-line, no próprio 

ambiente. Portanto, não deixe de conferir” (p.27). 

Por se constituir como plataforma gratuita, o MOODLE vem sendo utilizado por várias 

instituições educacionais em todo o mundo e possui uma grande quantidade de colaboradores 

acadêmicos contribuindo para o desenvolvimento de novas ferramentas, assim, como a discussão 

sobre metodologias pedagógicas de usabilidade. Este ambiente virtual de apoio à aprendizagem à 

distância trabalha com vários níveis hierárquicos de usuários: 

1) Administrador: é responsável pela estrutura do ambiente, realiza instalação e 

configuração do sistema e cadastro dos usuários, ou seja, todo o gerenciamento para o 

funcionamento do ambiente; 

2) Criador de cursos: é responsável pelo funcionamento dos cursos, ele cadastra, configura 

e gerencia os cursos disponíveis no ambiente; 

3) Professor/Docente: é responsável pelo acompanhamento de alunos dos cursos de sua 
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responsabilidade, insere e elabora as tarefas ou atividades, vídeos ou textos de 

apresentações, responde as dúvidas e questionamentos, corrige as atividades extras além de 

motivar a participação dos alunos. Pode participar e intermediar fóruns e chats; 

4) Tutor Presencial: Poderá encaminhar dúvidas para os departamentos específicos da FAF, 

será incentivador e motivador para os alunos quanto às participações on line e encontro 

presencial; 

5) Tutor à Distância: Acompanha o aluno, orienta, auxilia, corrige atividades. Pode 

intermediar os chats e fóruns. 

6) Líder de cada polo: Acompanha, auxilia e orienta os acadêmicos e poderá juntamente 

com o tutor presencial encaminhar dúvidas para os departamentos específicos da FAF. Será 

um motivador e incentivador para que os acadêmicos possam participar on line e do 

encontro presencial; 

7) Aluno: é o usuário que realiza (frequenta) o curso, tem disponível no ambiente virtual 

vários recursos que contribui para o seu aprendizado e realiza as atividades designadas pelo 

professor tutor; e 

8) Visitante: é o usuário que pode acessar o ambiente e as informações disponibilizadas na 

tela de abertura do sistema; pode visitar disciplinas que permitem o acesso de visitantes e 

ver seu conteúdo, mas não pode participar de atividades formais avaliativas. 

A preferência da Faculdade de Alta Floresta - FAF pelo MOODLE se dá pela possibilidade 

de adequação das necessidades da Instituição e dos usuários, devido a ser um ambiente open source 

que, ao ser utilizado e modificado por várias pessoas do mundo, recebe colaborações de melhorias 

e novas ideias de funcionalidade, contribuindo para o aperfeiçoamento do sistema. 

A IES adota, portanto, o sistema MOODLE para os cursos em EAD da FAF. As inscrições 

para o vestibular e as rematrículas podem ser feitas online. Requerimentos administrativos, reservas 

de livros e a renovação de livros da biblioteca também podem ser feitas online. No portal do aluno 

fica disponível para consulta: boletins, acompanhamento das faltas, grade curricular, avisos e 

informações importantes. Essas ações garantem a acessibilidade digital e promove a interatividade 

entre docentes, discentes e tutores. Além de outras informações e ferramentas disponíveis no portal 

do aluno. 
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3.7.6. Métodos e Técnicas de Ensino 

 

 

Existem três tipos de planejamentos que são indispensáveis quando se pensa o ensino e a 

aprendizagem: 

• Planejamento de curso – É a previsão dos conhecimentos que se quer alcançar durante 

um determinado tempo ou período. O que estabelece o êxito da atividade é o 

conhecimento pormenorizado da demanda a ser trabalhada, o objetivo geral e a clareza da 

avaliação no final do processo. 

• Planejamento de unidade didática – É o desenrolar dos conteúdos gerais, em blocos, que 

possam facilitar a compreensão e aprofundamento daquilo que se quer ensinar. 

• Planejamento de aula – É o recurso que o professor tem ao prever os objetivos imediatos 

ou específicos, os itens e os subitens do assunto, os procedimentos, os recursos didáticos 

e a avaliação. O sucesso do que se quer ensinar e aprender depende da coerência que se 

dá a cada etapa do ensino, com esclarecimentos de dúvidas, aulas expositivas para melhor 

entendimento da turma como um todo. 

Como proceder para a execução do planejamento: 
 

a) Esclarecer o tema central da aula; 
 

b) Expor os objetivos gerais da aula; 
 

c) Indicar o conteúdo que será o objeto de estudo; 
 

d) Estabelecer os procedimentos e/ou os recursos didáticos necessários; 
 

e) Avaliar ou proporcionar feedback para esclarecimentos e debates para maior aquisição de 

experiência e conhecimento. 

O termo método origina-se no grego das palavras meta (meta = meta) e hodos = (caminho), 

resultando no latim na palavra methodus. Então, método significa o caminho para se chegar a algum 

lugar. Método é a “organização racional e bem calculada dos recursos disponíveis e dos 

procedimentos mais adequados para se atingir determinado objetivo da maneira mais segura 

possível” (MATTOS, 1963, p.117). 

Método é ordenamento sistematizado das ações a serem desenvolvidas num planejamento de 

uma disciplina. É o caminho utilizado pelo professor para colocar o aluno em contato com o 



EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – EAD FAF 

121 

 

 

conteúdo da sua disciplina. Esses caminhos referem-se à seleção das atividades ou experiências de 

aprendizagem planejadas para o aluno e os modos particulares de organização das situações de 

ensino. Trata-se de um conjunto de procedimentos de ensino sistematizados pelo professor, para 

apresentar o conteúdo da sua disciplina ao aluno. 

3.7.7. Abordagens Metódicas 

 

 

As abordagens referem-se à forma de organização dos conteúdos esquematizados 

metodicamente para facilitar a aprendizagem do aluno e de como esses conteúdos serão trabalhados 

pelo professor, por meio das atividades e ou experiências, constituindo-se em mais um conduto para 

alcançar o conhecimento. 

a) Indutiva 
 

Trata-se do processo mental que parte do particular para o geral. As experiências ou atividades 

indutivas compreendem as seguintes fases: observação, tentativa de explicação, experimentação, 

comparação, abstração e generalização. Tem como ponto de partida a apresentação de casos 

particulares e, como ponto de chegada, a formulação de generalização. 

b) Dedutiva 
 

Refere-se ao processo mental que parte do geral para o particular. As representações dos 

modos particulares de ser da dedução são: a aplicação, a comprovação e a demonstração. “A dedução 

determina a marcha da conduta, desde as leis para as suas consequências, das causas para seus 

efeitos, do geral para o particular” (CARMEN MARIA, p. 52). O professor apresenta aos alunos 

uma generalização, que pode ser uma ideia, conceito, princípio, regra, lei, conclusão, etc., e solicitar 

que o aluno a aplique a fatos particulares. 

c) Analógica 
 

Refere-se à conclusão do particular para o particular. “Analogia não é mais do que „uma 

indução imperfeita‟, que conclui do particular para o particular, em virtude de uma semelhança. É 

o raciocínio que conclui com base em semelhanças” (NÉRICI, p. 74). Existem três regras 

fundamentais a serem observadas na aplicação dessa abordagem, são elas: não partir de semelhanças 

acidentais, não desprezar diferenças e não exagerar o valor da conclusão analógica. 

d) Intuitiva 
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Intuição quer dizer visão. A intuição apresenta mais de um caminho para alcançar o 

conhecimento de maneira direta e sem auxílio de intermediários, como que em ato de visão: 

- Intuição intelectual – o estudo dessa intuição é devido Husserl e consiste em a inteligência 

alcançar o conhecimento, por apreensão direta de um fenômeno, em que a inteligência passa a 

descrever as essências; é um processo de concentração para que o espírito possa ver mais claramente 

o fenômeno em estudo. 

- Intuição emotiva – para Bergson o homem só aprende em contato com a realidade e em 

virtude da emoção que este mesmo contato provoca; é fruto do contato direto com o fenômeno que 

esteja sendo estudado; para aprender o educando deve entrar com contato com a realidade em estudo. 

- Intuição volitiva – essa intuição estudada por Dilthey que diz ser à vontade é o grande 

veículo da aprendizagem; toda aprendizagem deve processar-se por meio de obstáculos colocados 

diante ao aluno como verdadeiros desafios à sua vontade. 

 
3.7.8. Técnicas 

 
 

A origem da palavra técnica por intermédio do grego, está na palavra technicu, e por via do 

latim, na palavra technicus, que quer dizer como fazer algo. Técnicas são maneiras racionais 

(comprovadas experimentalmente como sendo eficazes) de conduzir uma ou mais fases da 

aprendizagem (MATTOS, l967, p.124). As técnicas de ensino representam as maneiras particulares 

de organizar as condições externas à aprendizagem, com a finalidade de provocar as modificações 

comportamentais desejáveis no educando (TURRA, 1984, p.134). Técnicas utilizadas em aula ou 

em outra situação de ensino por agentes que exercem uma autoridade (professores, responsáveis, 

auxiliares), a fim de criar condições favoráveis à aprendizagem (cf. Unesco). É o momento do 

encontro e da vivência do aluno com o conteúdo da disciplina. 

 
3.7.9. Formas de Abordagens das Técnicas de Ensino 

 

 
Os modos de colocar o aluno em contato com os conteúdos a serem aprendidos são 

denominadas técnicas de ensino e podem ser abordados de formas individuais, coletivas e em grupo. 
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Individuais – nas aplicações de técnicas de ensino individuais a ênfase recai sobre o 

indivíduo, respeitando o ritmo próprio de cada aluno e atendendo as diferenças individuais. São os 

procedimentos de ensino adotados pelo docente para colocar o aluno em contato com o conteúdo 

observando as necessidades e interesses individuais dos alunos, obtendo resposta ativa e 

possibilitando a verificação imediata. Exemplos de técnicas de ensino individuais: o Plano Dalton, 

a Técnica de Winneka, o ensino personalizado, o estudo dirigido (em sua forma individual), o ensino 

por unidades didáticas de Morrison, a instrução programada, as tarefas dirigidas, estudo de textos, a 

redação, a pesquisa bibliográfica, a entrevista, etc. 

Coletivas – são técnicas de ensino aplicadas ao grande grupo, partindo de um nivelamento 

do conteúdo por parte do professor buscando falar uma linguagem entendível para a maioria. São 

exemplos de técnicas de ensino coletivas: palestras, aulas expositivas, sessão de filmes. 

Em grupo – são técnicas de ensino que enfatizam a interação dos alunos entre si, baseando 

nas dinâmicas de grupos voltadas para a socialização, onde os alunos assumem papéis que irão 

desempenhar no grupo (TURRA, 1988, p. 141). Exemplos de técnicas de ensino em grupo: grupo 

de verbalização e grupo de observação (GVGO), painel integrado, seminário, aula em cadeia, 

discussões em geral, Phillips 66 entre outras. 

Após a escolha do método o docente deverá escolher a melhor técnica de ensino. Definir a 

melhor maneira de caminhar rumo ao conhecimento. Não existe uma melhor técnica de ensino, mas 

quando aplicadas sabiamente os resultados serão os melhores. Método indica o caminho e técnica 

como percorrê-lo. 

A aplicação das técnicas de ensino exige que o professor: 
 

a) Conheça bem a técnica a ser aplicada; 
 

b) Defina a técnica; 
 

c) Apresente os objetivos e resultados esperados; 
 

d) Enumere as etapas da aplicação da técnica; 
 

e) Estabeleça os papéis dos participantes dos grupos; 
 

f) Apresente, exponha e distribua o material que será utilizado. 
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3.7.10. Elaboração e Produção de Material Didático Instrucional 

 

 

O ponto de partida para a elaboração dos materiais instrucionais são os Planos de Ensino das 

disciplinas, alinhados ao projeto pedagógico do curso. A partir deles, uma equipe multidisciplinar, 

composta pelo(s) docente(s) autor(es) do Plano de Ensino, especialistas em qualidade acadêmica e 

equipe técnica de produção EAD (designers e profissionais de tecnologia de informação) definem 

os elementos basilares dos materiais referenciais e os validam, considerando uma linguagem 

inclusiva, área de abrangência, coerência teórica e, acessibilidade metodológica e instrumental, além 

das orientações e indicações para a organização dos materiais complementares disponibilizados aos 

estudantes. 

De maneira direta o material didático institucional é composto de material referencial e 

complementar. O material referencial é composto pelo conteúdo de referência da disciplina, 

desenvolvido por um Professor Autor e disponibilizado em formato de livro eletrônico e objetos 

de aprendizagem. 

A organização dos livros eletrônicos respeita os conteúdos previstos nas ementas das 

disciplinas e seu respectivo Plano de Ensino. Eles podem ser impressos ou visualizados em meios 

eletrônicos, e em sua elaboração predominam a linguagem dialógica e a concepção andragógica e 

significativa, relacionando os conteúdos ao cotidiano a partir de exemplos, exercícios e práticas. 

Os objetos de aprendizagem destacam conceitos, reforçando ideias contidas no livro 

eletrônico. Eles podem ser apresentados em forma de ilustração, animação, vídeo, arquivo sonoro, 

game, e têm como objetivo principal proporcionar a interação. 

O material complementar é composto por conteúdos criados ou selecionados pelos docentes 

e tutores para auxiliar os estudantes na compreensão do material referencial. 

Trata-se de uma seleção de materiais de apoio, em diferentes formatos, reunindo sugestões 

de leituras complementares, arquivos sonoros, vídeos, softwares, ilustrações, entrevistas, indicações 

de sites, sugestões de filmes e softwares. Seu principal objetivo é contextualizar o tema de estudo, e 

estimular o aprofundamento no tema. 

O Manual do Acadêmico ficará à disposição dos alunos no portal AVA durante todo o 

curso. Na pág. 21 do Manual relatam que o aluno: “poderá também adquirir o livro digital de cada 

disciplina em formato de livro impresso, para isso, ele deverá entrar em contato com a Faculdade”. 

Após o contato do aluno estaremos providenciando o pedido. E também na pág. 23 no Manual 
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também fala sobre o material ser disponibilizado de forma impressa, caso o aluno tenha essa 

preferência. 

No caso, de livros da biblioteca, a Pearson (biblioteca virtual) disponibiliza parte do livro 

impresso, porém, se o aluno preferir, pode solicitar o livro completo impresso. O livro poderá ser 

lido de forma completa por meio digital. Ou seja, desde livro, material digital (material/apostila) que 

o aluno terá disponível no AVA ele poderá adquirir de forma impressa. 

 
 

3.7.10.1. Distribuição de Material Didático Instrucional 

 

 
As disciplinas ministradas na metodologia de educação à distância utilizam materiais 

previamente concebidos, denominados referenciais e complementares. Todos esses materiais são 

disponibilizados integralmente no formato eletrônico no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(Moodle) previamente ao início das aulas. Seus processos de produção e disponibilização online 

estão formalizados, com indicadores bem definidos. Todos os materiais disponíveis no meio 

eletrônico podem ser solicitados de forma impressa pelo aluno, basta entrar em contato com a 

Coordenação Geral dos Cursos para a realização dos pedidos. Estes materiais poderão ser enviados 

por Correio, por ônibus ou por táxi. 

 
3.8. Coordenação do Curso 

 

 
3.8.1. Perfil do Coordenador 

 

 

A Coordenação acadêmica do curso de Administração é feita mediante contratação de 

profissionais da área da Administração pelo regime de trabalho da CLT - Consolidação das Leis 

Trabalhistas. A Faculdade tem como norma que os coordenadores sejam aqueles de maior titulação, 

em regime de tempo integral, portadores de experiência profissional, acadêmica e não acadêmica 

adequadas. Avalia ainda o potencial interdisciplinar dos docentes dando preferência àqueles de 

maior adequação neste quesito para ocuparem a função de coordenação. Para melhor desempenho e 

atendimento às atividades acadêmicas do Curso, o Coordenador tem o auxílio de professores nas 

atividades de extensão e iniciação científica. O Coordenador do Curso de Administração professor 

Mateus de Souza Rocha é administrador. Doutor em Administarção de 
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Organizações pela Universidade de São Paulo – USP, Mestre em Educação pela Universidadade 

Metodista de Piracicaba – UNIMEP, Especialista em Tecnologia da Informação pela Univerdidade 

Metodista de Piracicaba – UNIMEP e Exerce suas funções em regime de tempo parcial. 

 
 

3.8.2. Atuação do Coordenador 

 

 

A Coordenação de Curso é exercida por um membro do corpo docente da Faculdade, indicado 

pelo Diretor Geral, para exercício de dois anos, permitida a recondução, com as seguintes 

atribuições: 

a) Superintender todas as atividades da Coordenadoria, representando-a 

junto às autoridades e órgãos da Faculdade; 

b) Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Curso; 

c) Acompanhar a execução das atividades programadas, bem como a 

assiduidade dos professores e estudantes; 

d) Apresentar, anualmente, ao Conselho de Curso e à Diretoria, relatório 

de suas atividades e das de sua Coordenadoria; 

e) Sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico- 

administrativo e monitores; 

f) Encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos 

fixados pelo Diretor Geral, os relatórios e informações sobre avaliações e frequência 

de estudantes; 

g) Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do 

Curso, assim como dos estudantes e do pessoal docente e não-docente nele lotado; 

h) Propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento, para a 

criação de cursos sequenciais, de pós-graduação e o desenvolvimento de projetos de 

iniciação científica e programas de extensão ou eventos extracurriculares, culturais 

ou desportivos; 

i) Decidir, após pronunciamento do professor da disciplina, sobre 

aproveitamento de estudos e adaptações de estudantes; 

j) Delegar competência; e 



EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – EAD FAF 

127 

 

 

k) Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e no 

Regimento. 

 
 

3.9. Corpo Docente 

 

 

O corpo docente da FAF é formado por professores com experiência acadêmica e 

profissional amplas, reconhecidas e adequadas às disciplinas que ministram. O número de docentes 

para o Curso de Administração da FAF é composto por 10 (onze) professores, e todos possuem 

experiência no magistério superior, a maioria com experiência no mercado de trabalho, se dedicam 

ao curso, orientando os estudantes em tempo hábil, realizando as atividades e correções das mesmas 

e atendendo quando solicitado à Coordenação do Curso de Administração. 
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NOME DO DOCENTE 

 

 

 

 
LATTES 

 

 

 
DISCIPLINAS A 

SEREM 
MINISTRADAS 

 

 

 
CARGA 

HORARIA 
(H) 

 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA EM ANOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO 

PRODUÇÕES 
CIENTÍFICAS 

- 
ACUMULADO 

PRODUÇÕES 
CIENTÍFICAS 

- 03 
ÚLTIMOS 

ANOS 

DOCÊNCIA 
NA 

EDUCAÇÃO 
A 

DISTÂNCIA 

DOCÊNCIA 
NO 

ENSINO 
SUPERIOR 

DOCÊNCIA 
NO 

ENSINO 
FUND. E 
MEDIO 

EXPERIÊNCIA 
PROFISSIONAL 

FORA DA 
DOCÊNCIA 

TUTORIA 
NA 

EDUCAÇÃO 
A 

DISTÂNCIA 

  

 

Andréia Cristina Pantarolo 
Lindoino 
Titulação: Mestre 
CPF: 014.695.371-17 
Regime de Trabalho: Parcial 
Email: 
andreiapontarolo@gmail.com 

 

 

 

Http://Lattes.Cnpq.Br/4443174939100106 

Cultura Africana e 
Indígena 

30  

 

 

1,5 

 

 

 

4 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

1,5 

 

 

 

23 

 

 

 

15 

Direitos Humanos 30 

Ética nas 
Organizações 30 

Língua Brasileira 
de Sinais - Libras 

60 

 

 
Aparecida Garcia Pacheco 
Gabriel 
Titulação: Mestre 
CPF: 667.476.869-34 
Regime de Trabalho: Integral 
Email: 
psicopacheco_1@hotmail.com 

 

 

 

 

Http://Lattes.Cnpq.Br/4961009936081220 

Direito do Trabalho 60  

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

9 

Direito Tributário 60 

Legislação 
Trabalhista, 
Previdenciária e 
Contratos 

 
60 

Noções Gerais de 
Direito 

60 

Psicologia das 
Organizações 

60 

 

 

 
Bianca Inês Antoniolli 
Titulação: Especialista 
CPF: 019.775.331.08 
Regime de Trabalho: Integral 
Email: 
biancaantoniolli@uniflor.edu.br 

 

 

 

 

 
 

 http://lattes.cnpq.br/7328454246691782 

Administração de 
Mercado Exterior 60  

 

 

 

 
 

1,5 

 

 

 

 

 
 

8 

 

 

 

 

 
 

0 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 
 

1,5 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 
 

3 

Administração de 
Produção 

60 

Logística 
Empresarial 

60 

Organização, 
Sistemas e 
Métodos 

 

60 

mailto:andreiapontarolo@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/4443174939100106
mailto:psicopacheco_1@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/4961009936081220
mailto:biancaantoniolli@uniflor.edu.br
http://lattes.cnpq.br/7328454246691782
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Eduardo José Freire 
Titulação: Mestre 
CPF: 810.938.101.49 
Regime de Trabalho: Integral 
Email: 
eduardofreire481@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://lattes.cnpq.br/2384894315304198 

Administração 
Financeira e 
Orçamentária 

 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 
1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 

Contabilidade e 
Análise de Custos 

60 

Economia 90 

Matemática 
Elementar I 

60 

Matemática 
Elementar II 

30 

Matemática 
Financeira 

60 

Trabalho de 
Conclusão de 
Curso I (TCC) 

 

60 

Trabalho de 
Conclusão de 
Curso II (TCC) 

 

60 

 

Iraci Sartori dos Santos 
Titulação: Mestre 
CPF: 005.909.969-08 
Regime de Trabalho: Parcial 
Email: 
ira.sartori2015@gmail.com 

 

 

 
http://lattes.cnpq.br/3610717777771645 

Comunicação 
Empresarial 

60  

 

 
1,5 

 

 

 
2 

 

 

 
15 

 

 

 
2 

 

 

 
1,5 

 

 

 
14 

 

 

 
11 

Metodologia da 
Pesquisa e do 
Trabalho Científico 

60 

 

José Antônio Tobias 
Titulação: Doutor 
CPF: 012.889.548.91 
Regime de Trabalho: Integral 
Email: 
josetobias@uniflor.edu.br 

 

 

 
http://lattes.cnpq.br/8156053409495384 

Filosofia 60  

 

 
1,5 

 

 

 
60 

 

 

 
0 

 

 

 
26 

 

 

 
- 

 

 

 
28 

 

 

 
6 

 
Sociologia Geral 

30 

 

Lauriano Antonio Barella 
Titulação: Doutor 
CPF: 885.137.421.04 
Regime de Trabalho: Integral 
Email: 
laurianobarella@uniflor.edu.br 

 

 

 
 

http://lattes.cnpq.br/5373652102000549 

Contabilidade Geral 90  

 

 
 

1,5 

 

 

 
 

10 

 

 

 
 

10 

 

 

 
 

16 

 

 

 
 

1,5 

 

 

 
 

10 

 

 

 
 

3 

Gestão Ambiental e 
Desenvolvimento 
Sustentável 

 
30 

Mercado de 
Capitais 

60 

Métodos 
Quantitativos 
Estatísticos 

 

60 

mailto:eduardofreire481@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/2384894315304198
mailto:ira.sartori2015@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/3610717777771645
mailto:josetobias@uniflor.edu.br
http://lattes.cnpq.br/8156053409495384
mailto:laurianobarella@uniflor.edu.br
http://lattes.cnpq.br/5373652102000549
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  Contabilidade 

Pública 
30 

       

 

 
Marcio Tobias 
Titulação: Mestre 
CPF: 110.561.038-17 
Regime de Trabalho: Integral 
Email: tobias@gvmail.br 

 

 

 

 
http://lattes.cnpq.br/8429341377285278 

Comportamento do 
Consumidor 60  

 

 

 
0,0 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 
17 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 
- 

Estratégia de 
Marketing 

30 

Administração de 
Vendas 

30 

Elaboração e 
Análise de Projetos 

60 

 

 

 

Mariana Emídio Oliveira 
Ribeiro 
Titulação: Doutora 
CPF: 051.065.549.18 
Regime de Trabalho: Integral 
Email: 
marianaemidio@uniflor.edu.br 

 

 

 

 

 

 
http://lattes.cnpq.br/9462642156173925 

Motivação e 
Liderança 60  

 

 

 

 

 
6,0 

 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 
1,5 

 

 

 

 

 

 
33 

 

 

 

 

 

 
10 

Administração de 
Material e 
Patrimônio 

 

90 

Estágio 
Supervisionado I 

100 

Estágio 
Supervisionado II 

100 

Estágio 
Supervisionado III 

100 

Gestão de 
Marketing 

60 

Gestão de Pessoas 60 

 

 

 

 

 
Mateus de Souza Rocha 
Titulação: Doutor 
CPF: 269.914.428.28 
Regime de Trabalho: Parcial 
Email: 
comenico@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 
http://lattes.cnpq.br/1530229739547119 

Introdução à 
Administração 60  

 

 

 

 

 

 
6,0 

 

 

 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 
- 

Planejamento 
Estratégico 

60 

Gestão da 
Inovação e 
Competitividade 

 

60 

Gestão do 
Conhecimento nas 
Organizações 

 

60 

Teorias da 
Administração 

60 

Empreendedorismo 60 

Sistemas de 
Informações 
Gerenciais 

 
60 

mailto:tobias@gvmail.br
http://lattes.cnpq.br/8429341377285278
mailto:marianaemidio@uniflor.edu.br
http://lattes.cnpq.br/9462642156173925
mailto:comenico@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/1530229739547119
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3.9.1. Composição do Corpo Docente 
 

O corpo docente da FAF é constituído de professores recrutados, selecionados e 

admitidos nos termos do Estatuto do Mantenedor, da legislação trabalhista pertinente e do Plano 

de Carreira Docente. 

Os professores admitidos devem possuir qualificação acadêmica e profissional em sua 

área de atuação, bem como capacidade didático-pedagógica reconhecida e formação geral 

sólida. 

Respeitada a filosofia didático-científica e o pluralismo de ideias, compatível com os 

ideais e princípios da FAF, são critérios relevantes para admissão e dispensa de professores: 

• Os valores morais; 
 

• A afinidade com os princípios e objetivos do Projeto Pedagógico Institucional; 
 

• O respeito aos ordenamentos institucionais; 
 

• A qualidade e eficiência no desempenho e produtividade docente. 
 

Os professores são contratados pela Mantenedora, por indicação da Diretoria da 

Faculdade, segundo o regime das leis trabalhistas e na forma prevista no Plano de Carreira 

Docente. 

A admissão de professor é feita, mediante seleção, procedida pela coordenadoria do 

curso a que pertença a disciplina, e homologada pelo Diretor Geral da Faculdade, observados 

os seguintes critérios: 

I - Além da idoneidade moral do candidato, são considerados seus títulos acadêmicos, 

científicos, didáticos e profissionais, relacionados com a disciplina a ser por ele lecionada; 

II - Constitui requisito básico o diploma de graduação ou pós-graduação, 

correspondente a curso que inclua, em nível não inferior de complexidade, matéria idêntica ou 

afim àquela a ser lecionada. 

Os demais critérios são os constantes do Plano de Carreira Docente e os fixados pelo 

MEC. 
 

É de competência do Coordenador de Curso a realização do processo de recrutamento, 

seleção e admissão do pessoal docente para as atividades do respectivo curso. 
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A dispensa de professor é realizada pela Mantenedora, por solicitação da Diretoria da 

Faculdade e homologação do Diretor Geral da Faculdade, nos termos do Estatuto do 

Mantenedor, do Plano de Carreira Docente e das demais normas aplicáveis. 

A presença do professor às reuniões de natureza didático-científica, de qualquer órgão 

colegiado, comissão ou comitê da Faculdade, é obrigatória e inerente à sua função docente. 

 
 

3.9.2. Requisitos de Titulação 

 

 

Para a composição do corpo docente da Faculdade de Alta Floresta - FAF exige-se no 

mínimo a titulação de especialista e uma ampla experiência na área de atuação profissional. 

Entretanto, a prioridade é pela contratação de professores com as titulações de doutorado e/ou 

mestrado. 

Da mesma forma que a Faculdade de Alta Floresta - FAF prioriza a contratação de 

professores com as titulações de doutores ou mestres, também é valorizada a experiência no 

magistério e a experiência profissional não docente. 

O corpo docente da Faculdade de Alta Floresta - FAF é constituído por professores 

recrutados, selecionados e admitidos nos termos do Regimento Geral, da legislação trabalhista 

pertinente e do Plano de Carreira Docente. 

O Plano de Carreira Docente da Faculdade de Alta Floresta - FAF define as categorias 

funcionais para a carreira docente e apresenta, para a primeira categoria de ingresso, a exigência 

do título mínimo de especialista. 

 

 

TITULAÇÃO Nº % 

Doutor 4 40% 

Mestre 5 50% 

Especialista 1 10% 

Graduado - - 

TOTAL 10 100,0% 

 

 

3.9.3. Critérios de Seleção e Contratação de Professores 

 

 

O pessoal docente da Faculdade de Alta Floresta está sujeito à prestação de serviços 
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semanais, dentro dos seguintes regimes: 
 

TI - Tempo Integral, com quarenta horas semanais de trabalho, devendo o 

professor assumir tarefas em salas de aula que requeiram, no máximo, cinquenta 

por cento do tempo contratual; 

TP - Tempo Parcial, de doze a trinta e nove horas semanais de trabalho, 

devendo o professor assumir tarefas em sala de aula que requeiram, no máximo, 

setenta e cinco por cento do tempo contratual; 

RE - Regime Especial, quando, independentemente da carga horária 

semanal, o docente tem a remuneração da sua jornada de trabalho determinada pelo 

produto da carga horária pelo valor da hora-aula referente à sua classificação no 

quadro de carreira, observando-se, ainda, que pelo menos noventa por cento dessa 

jornada deve ser destinada para atividades de ensino. 

As horas de trabalho não utilizadas em atividades de ensino serão distribuídas em 

preparo de aulas, assistência aos estudantes, elaboração e correção de provas e exames, 

pesquisas, funções administrativas, reuniões em órgãos colegiados, participação em eventos de 

capacitação, trabalhos práticos ou atividades de assessoria e extensão. 

O Mantenedor, mediante proposta da Faculdade fixará, anualmente, o número de cargos 

do magistério superior, no Regime Especial, no Regime de Tempo Parcial e no Regime de 

Tempo Integral, observando, sempre, os termos do Plano de Carreira Docente e a legislação 

pertinente. O Mantenedor, com base em proposta da Faculdade pode, na medida de 

conveniência daquele, contratar professores em outros regimes e/ou regime modular. 

Está regulamentado no Plano de Carreira Docente da União das Faculdades de Alta 

Floresta, aprovado pela Diretoria e pelo Mantenedor: 

• O desdobramento das categorias funcionais do quadro de carreira do 

magistério, conforme as exigências de titulação e a experiência profissional para o 

devido enquadramento; 

• As competências dos professores; 
 

• A regulamentação da acumulação, do afastamento e da substituição dos 

docentes; 

• Os regimes de trabalho docente; 
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• Os direitos e deveres dos professores; 
 

• As formas de remuneração dos professores e seus reajustes; 
 

• As normas para admissão, demissão e critérios de promoção; 

As regras de funcionamento da Comissão de Avaliação Docente – CAD. 

 
3.9.4. Regime de Trabalho do Corpo Docente 

 
 

O regime de trabalho do Corpo Docente prevê as seguintes modalidades: 

• Docentes em Tempo Integral - docentes contratados com 40 horas semanais de 

trabalho na instituição, nelas reservado o tempo de pelo menos 20 horas semanais 

destinadas a estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação 

e orientação de alunos. 

• Docentes em Tempo Parcial - docentes contratados com 12 ou mais horas semanais de 

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

planejamento, avaliação e orientação de alunos. 

• Docentes Horistas - docentes contratados pela instituição exclusivamente para 

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

enquadrem nos outros regimes de trabalho acima definidos. 

 

 
REGIME DE TRABALHO Nº % 

Tempo integral 7 70% 

Tempo parcial 3 30% 

Horista 0 0% 

TOTAL 10 100,0% 

 

 

3.9.5. Composição do NDE - Núcleo Docente Estruturante 

 

 

O NDE é composto por cinco docentes, entre eles o coordenador do curso, sendo que a 

maioria destes participou da elaboração do Projeto Pedagógico do Curso e tem clara 

responsabilidade com a implantação do mesmo. 
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O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Administração na modalidade à 

distância da Faculdade de Alta Floresta - FAF constitui-se de um grupo de docentes, com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação 

e contínua atualização do projeto pedagógico do curso. O NDE emitiu relatórios sobre os 

docentes, bibliografias, perfil do egresso e sobre a inserção regional. 

O NDE será sempre constituído por membros do corpo docente do curso, que exerçam 

liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de conhecimentos na área, 

no desenvolvimento do ensino, educação básica e em outras dimensões entendidas como 

importantes pela Faculdade de Alta Floresta - FAF, e que atuem sobre o desenvolvimento do 

curso. 

Conforme o regulamento do NDE Art. 10.º - O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por 

convocação de iniciativa do seu Presidente, 3 (três) vezes por semestre e, extraordinariamente, 

sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus membros titulares. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante, entre outras: 
 

I. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso; 
 

II. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de 

ensino constantes no currículo; 

III. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, 

oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e 

afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso; e 

IV. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação. 

Em conformidade com a Resolução CONAES nº 1 de 17 de junho de 2010, o Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do Curso de Administração da Faculdade de Alta Floresta - FAF 

manterá sua formação em observação aos seguintes requisitos essenciais: 

I. ser constituído por um mínimo de 5 (cinco) professores pertencentes ao corpo 

docente do curso; 
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II. ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu; e 

III. ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, 

sendo pelo menos 20% em tempo integral. 

Complementarmente, a Faculdade de Alta Floresta - FAF preservará estratégia de 

renovação parcial dos integrantes do Núcleo Docente Estruturante (NDE), de modo a assegurar 

continuidade no processo de acompanhamento do curso. 

 

 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE – NDE 

Docente Graduado em Titulação 
Experiência 

Magistério 

Regime de 

Trabalho 

1. Mateus de Souza Rocha Administração Doutor 11 anos Parcial 

2. Eduardo José Freire 
Ciências 

Contábeis 
Mestre 8 anos Integral 

3. Lauriano Antônio Barella 
Ciências 

Contábeis 
Doutor 10 anos Integral 

4. Aparecida Garcia Pacheco 

Gabriel 

Pedagogia 
Mestre 25 anos Integral 

5. Márcio Tobias Administração Mestre --------- Integral 

 

 

3.9.6. Colegiado de Curso 

 

 

O Colegiado de Curso tem sua composição e seu funcionamento de acordo com o 

Regimento geral da Faculdade de Alta Floresta-FAF, conforme o que se segue: 

O Curso é a unidade básica da Faculdade, para todos os efeitos de organização 

administrativa e didático-científica, sendo integrado pelos professores das disciplinas que 

compõem o currículo do mesmo, pelos estudantes, nelas matriculados, e pelo pessoal técnico- 

administrativo, nele lotado. 

O Curso é integrado pelo Conselho de Curso, para as funções deliberativas e normativas, 

e pela Coordenadoria de Curso, para as tarefas executivas. 

O Conselho de Curso é integrado pelos seguintes membros: 
 

• O Coordenador de Curso, que o preside; 
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• Cinco representantes do corpo docente do curso, escolhidos por seus pares, com 

mandato de dois anos; e 

• Um representante do corpo discente, indicado pelo Diretório ou Centro Acadêmico 

do Curso, com mandato de um ano, sem direito a recondução. 

• O Coordenador de Curso é escolhido e designado pelo Diretor Geral, para mandato 

de dois anos, juntamente com o seu suplente, que o substitui nas faltas e 

impedimentos eventuais. 

Compete ao Conselho de Curso: 
 

• Distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus professores, respeitadas 

as especialidades; 

• Deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas; 
 

• Emitir parecer sobre os projetos de ensino, iniciação científica e de extensão que 

lhe forem apresentados, para decisão final CEPE; 

• Pronunciar-se, em grau de curso, sobre aproveitamento de estudos e adaptações de 

estudantes; 

• Opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal docente; 
 

• Aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, elaborado pelo 

Coordenador; e 

• Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e no Regimento. 
 

Os professores que integram o Colegiado de Curso são: 
 

 
 

1. Mateus de Souza Rocha 

2. Eduardo José Freire 

3. Aparecida Garcia Pacheco Gabriel 

4. Lauriano Antonio Barella 

5. Márcio Tobias 
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A IES entende que há um fluxo determinado para o encaminhamento das decisões, pois 

os componentes do Colegiado como pode ser observado por meio das atas disponibilizadas e 

pelo escrito acima, é composta pela direção, pela vice-direção e por pessoas com cargos de 

confiança em que a direção confia e acredita. Ou seja, é no colegiado as aprovações de tudo 

que o NDE propõe e segundo as atas já fica definido o tempo e o momento em que as 

reivindicações, mudanças e sugestões poderão ser atendidas e em atas posteriores pode-se 

observar que é dito quando algo foi executado. O colegiado do curso de Administração foi 

instituído, inicialmente, por meio da portaria 010/2016 de 07/11/2016 e depois substituídos pela 

Portaria-EAD n.º 064/2019, de 6 de março de 2019. 

 
3.9.7. Equipe Multidisciplinar – EM 

 

 

A Equipe Multidisciplinar - EM da FAF EAD é o grupo técnico que, sob a Coordenação 

do NEAD, atua para que haja entrosamento primoroso entre as áreas pedagógicas, tecnológica 

e de suporte aos acadêmicos e docentes. Nesse sentindo, o processo de planejamento, ensino e 

suporte está organizado da seguinte forma: 

 
 

COORDENADORA EAD 

1. Claudia Cristina Brumati de Lima 

COORDENADOR DO CURSO 

2. Mateus de Souza Rocha 

ÁREA PEDAGÓGICA DO CURSO 

1. José Antonio Tobias 

2. Mateus de Souza Rocha 

3. Eduardo José Freire 

4. Clerinéia Araldi Krüger 

5. Andreia Cristina Pontarolo Lindoino 

6. Aparecida Garcia Pacheco Gabriel 

7. Iraci Sartori dos Santos 

8. Bianca Inês Antoniolli 

9. Lauriano Antonio Barella 

10. Márcio Tobias 

11. Mariana Emídio Oliveira Ribeiro 

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO IES 

1. Marlize Reffatti Zinelli 

2. Claudia Cristina Brumati 

3. Aparecida Garcia Pacheco Gabriel 

4. Dakari Fernandes Tessmann 

5. Bianca Ines Antonioli 
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6. Marcelino de Jesus 

7. Jefferson Korzekwa 

8. Leonardo de Souza Portal 

9. Daniel Fagundes dos Santos 

10. Eduardo José Freire 

11. Andréia Cristina Pontarolo Lindoino 

12. Nilceia Frausino da Silva Pinto 

13. Mateus Souza Rocha 

14. Iraci Sartori dos Santos 

ÁREA TÉCNICA E SUPORTE EM TI 

1. Marcelino de Jesus 

2. Jefferson Korzekwa 

3. Leonardo de Souza Portal 

4. Daniel Fagundes dos Santos 

ÁREA RESPONSÁVEL PELA INTERATIVIDADE COM OS ALUNOS NOS CURSOS EM EAD 
(TUTORES) 

1. Mateus de Souza Rocha 

2. Eduardo José Freire 

3. Clerinéia Araldi Krüger 

4. Andreia Cristina Pontarolo Lindoino 

5. Aparecida Garcia Pacheco Gabriel 

6. Iraci Sartori dos Santos 

7. Bianca Inês Antoniolli 

8. Lauriano Antonio Barella 

9. Mariana Emídio Oliveira Ribeiro 

 

 

3.9.8. Plano de Carreira ao corpo docente 

 

 
O Plano de Carreira Docente da FAF regula as condições de admissão, dispensa, direitos 

e vantagens bem como os deveres e responsabilidades dos membros do magistério superior da 

União das Faculdades de Alta Floresta, com sede em Alta Floresta (MT). 

As relações de trabalho dos membros do magistério superior são regidas pela 

Consolidação das Leis do Trabalho, pelas demais legislações pertinentes, por este plano e pelos 

acordos ou convenções coletivas de trabalho da classe relativas à base territorial da instituição. 

Os cargos ou funções do magistério Superior da Faculdade são acessíveis a todos 

quantos satisfaçam os requisitos estabelecidos neste Plano de Carreira Docente. 

São também consideradas como atividades de magistério, aquelas inerentes à 

administração acadêmica, privativas de docentes de nível superior, acordadas mediante contrato 

específico entre o Mantenedor e o Professor, nos termos dos acordos e convenções coletivas de 

trabalho da classe profissional, na base territorial da instituição. 
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A FAF ao fomentar uma política de capacitação docente, compromete-se em facilitar aos 

seus docentes, oportunidade de adquirir conhecimentos e informações e, como consequência 

desta atitude, fortalecer os pilares da qualidade de ensino superior, nos quais a titulação docente 

é um dos critérios de avaliação direta e indireta dos cursos que oferece. 

A capacitação compreende os programas de aperfeiçoamento, pós-graduação e as demais 

atividades técnicas, científicas e culturais no âmbito da FAF ou que venham a ser estabelecidas 

por força de convênios ou por constituição própria da FAF. A política que norteia a estruturação 

de um corpo docente devidamente qualificado tem como base as seguintes diretrizes: 

• Fomentar e incentivar a participação dos docentes em atividades internas e externas 

de formação, capacitação, aprimoramento, desde que os mesmos sejam de interesse 

institucional. 

• Contratar mestres e doutores em áreas essenciais; 
 

• Contratar o maior número possível de docentes em regime integral; 
 

• Qualificar adequadamente o pessoal técnico-administrativo, visando à melhoria no 

desempenho funcional; 

• Incentivar a participação em treinamentos, seminários e eventos. 

 

3.9.9. Plano de Carreira ao Corpo Técnico Administrativo 

 

 
O corpo técnico-administrativo da Faculdade é constituído do pessoal não-docente, 

contratado sob o regime da legislação trabalhista, para as funções técnicas e administrativas e 

as de serviços gerais. O pessoal técnico-administrativo é contratado pelo Mantenedor. O 

Mantenedor poderá, também, contratar empresas ou pessoas externas para a execução de 

serviços administrativos, de infra-estrutura ou outros. 

O recrutamento, a seleção, a admissão, a promoção e a dispensa do pessoal não- docente 

são disciplinados no Plano de Cargos, Salários e Capacitação do Pessoal de cada Faculdade, 

aprovado pela Diretoria da União das Faculdades de Alta Floresta e referendado pelo 

Mantenedor. 
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A FAF entende como política de capacitação do pessoal técnico-administrativo o 

conjunto de ações destinadas a proporcionar ao colaborador o seu aprimoramento enquanto 

indivíduo, profissional e cidadão, direcionado à consecução dos objetivos institucionais. 

A capacitação dos funcionários, no âmbito da política institucional é considerada meta 

prioritária da FAF, enfatizando a qualificação e a atualização sistemática dos recursos humanos 

para o exercício pleno e eficiente de suas atividades. 

O pessoal técnico-administrativo é contratado pelo Mantenedor, por indicação do Chefe 

do Departamento. O Mantenedor poderá, também, contratar empresas ou pessoas externas para 

a execução de serviços administrativos, de infra-estrutura ou outros. 

O recrutamento, a seleção, a admissão, a promoção e a dispensa do pessoal não- docente 

são disciplinadas no Plano de Cargos, Salários e Capacitação do Pessoal de cada Faculdade, 

aprovado pela Diretoria da FAF e referendado pelo Mantenedor. 

Algumas políticas de relações de trabalho e desenvolvimento do corpo 

técnico/administrativo: 

• Valorização permanente do servidor público, docente e técnico/administrativo, com 

respeito à liberdade de expressão e de organização; 

• Defesa dos direitos do servidor e esforços pela reconquista daqueles que lhe foram 

retirados; 

• Formação e qualificação progressiva de todos os servidores da Faculdade; 
 

• Estabelecimento do mérito e da qualificação como critérios para o desenvolvimento 

de todos os servidores da FAF; 

• Conduta ética em todos os campos de atividades, com estrita observância aos 

princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. 

A FAF entende como política de capacitação do pessoal técnico-administrativo o 

conjunto de ações destinadas a proporcionar ao colaborador o seu aprimoramento enquanto 

indivíduo, profissional e cidadão, direcionado à consecução dos objetivos institucionais. 

A capacitação dos funcionários, no âmbito da política institucional é considerada meta 

prioritária da FAF, enfatizando a qualificação e a atualização sistemática dos recursos humanos 

para o exercício pleno e eficiente de suas atividades. Unificação das políticas de 
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gestão de recursos humanos e de desenvolvimento dos corpos docente e técnico- 

administrativo. 

 

 
3.9.9. Plano de Carreira ao Corpo Técnico Administrativo 

 
 

O número de profissionais que integram o corpo técnico administrativo é condizente 

com as demandas emanadas do projeto do curso e do espaço do curso, conforme demonstra a 

tabela adiante: 

 

Setor Quantidade 

Acadêmico 6 

Administrativo 7 

Secretaria Acadêmica 9 

Infraestrutura Geral 6 

Biblioteca 2 

Laboratórios 2 

Total 35 

 

 
3.10. Metodologia do Processo Ensino e Aprendizagem 

 

 
A prática docente procura atender às necessidades de conhecimento reveladas pelos 

estudantes. Deverá ser frequentemente atualizada e desafiadora, objetiva e real, sem deixar de 

serem crítica e reflexiva, aproximando a teoria e a prática. 

Incentivo à leitura, iniciação científica e extensão, priorizando a iniciativa do estudante, 

o interesse, a dedicação e a responsabilidade do estudante professor. 

Nos conteúdos abordados, os conceitos são correlacionados com abordagens 

educacionais. Contempla as sugestões dos estudantes, quanto à pesquisa, à avaliação, aos 

trabalhos complementares e as práticas de estágio e práticas curriculares, parcerias com escolas 

e empresas. 

O Programa de Nivelamento vem para contribuir no auxílio da formação do profissional, 

no início de cada semestre, possibilitando o fortalecimento e conhecimento nas áreas de Língua 

Portuguesa e Matemática, áreas estas, que frequentemente os acadêmicos possuem maior 

dificuldade, refletindo nos semestres posteriores, no entanto, para sanar tal 
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deficiência, a FAF oferece todos os semestres o Programa de Nivelamento para os alunos, 

sem custo e por profissionais altamente capacitados para ministrar as aulas. 

O Curso de Administração da FAF conta também com o Programa de Monitoria, que 

constitui em atividade de formação e aperfeiçoamento acadêmico na matéria em que ele seja 

monitor. Para tanto, o Programa tem como critérios de qualidade o envolvimento do estudante-

monitor com a disciplina, o professor, a metodologia adotada e os estudantes matriculados na 

disciplina. Essa interação é considerada fundamental para caracterizar o Programa e suas 

finalidades, e deve ser explicitada claramente no plano elaborado para o monitor. A prática da 

Monitoria no contexto educativo data de longo tempo e se define como processo pelo qual 

alunos auxiliam alunos na situação ensino e aprendizagem. A monitoria, como procedimento 

pedagógico, tem demonstrado sua utilidade à medida que atende às dimensões “política, técnica 

e humana da prática pedagógica”. A cada início de semestre é aberto o edital com prazos e 

disciplinas e os alunos interessados fazem a sua inscrição. 

No item citado, ao que se refere sobre as Políticas Institucionais no âmbito do curso, 

pode-se destacar para uma das questões principais de sua efetivação, o Estágio Curricular 

Supervisionado em três semestres, e as Práticas Curriculares em todos os oito semestres que 

contribui para o auxílio entre a teoria e a prática, beneficiando os acadêmicos nas vivencias 

educacionais e de gestão escolar. A Iniciação Científica - IC, com a Revista Eletrônica da 

Faculdade de Alta Floresta – REFAF, destinado a todos os interessados pelos diversos assuntos 

da Administração e da educação, onde contribui para o desenvolvimento dos acadêmicos, 

incentivo à leitura e a escrita, e um meio para publicação dos artigos científicos e experiências 

nas práticas pedagógicas e de estágio, assim como abrangerá os egressos e professores. 

A inserção da modalidade à distância veio contribuir para o Ensino e aprendizagem na 

Instituição, com a aplicação da tecnologia em benefício da educação e do desenvolvimento 

dos acadêmicos. Portanto, o curso de Administração na modalidade à distância da FAF acredita 

incentivar os acadêmicos na utilização das inovações tecnológicas, bem como, proporcionar 

todo o suporte necessário para alcançar os objetivos propostos neste projeto. 

As políticas institucionais no âmbito do curso são: 
 

I assegurar condições que são necessárias para a qualificação e a educação continuada 

de todos os educadores; 
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II. assumir, em suas atividades, um caráter regional, intensificando a relação com a 

sociedade para diagnosticar a realidade social, e, ao mesmo tempo, propor alternativas de 

soluções por meio de projetos e/ou programas e ações; 

III. propiciar condições para o desenvolvimento do programa de avaliação institucional 

que garanta a eficiência da gestão de ensino e aprendizagem; 

IV. desencadear processos de liderança na busca constante de parcerias e colaborações 

tendo em vista o desenvolvimento regional integrado; 

V. propiciar a integração entre órgãos, setores e atividades afins, por meio de atividades 

socioeconômicas, culturais, ambientais e esportivas que envolvam toda a comunidade 

acadêmica; 

VI. assegurar uma estrutura organizacional e administrativa funcional onde as propostas 

decisórias e encaminhamentos tenham caráter democrático/participativo; 

VII. manter o curso em constante processo de avaliação e autoavaliação, redefinição e 

reconstrução na busca da excelência do padrão de qualidade; 

VIII. zelar pela manutenção e expansão de suas instalações físicas e equipamentos 

necessários ao bom desempenho de ensino e aprendizagem; 

IX. estimular a prática democrática por meio da formação de indivíduos críticos com 

capacidade de analisar, refletir, planejar, contextualizar, desenvolver e avaliar com base em 

conhecimentos científicos/tecnológicos e práticos que lhes permitam atuar na realidade; 

X. estimular a articulação e integração das atividades dos cursos; 
 

XI. efetivar a avaliação nos diferentes segmentos, de forma aberta, participativa, 

promovendo a melhoria de suas atividades. 

As políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa (iniciação científica) 

constantes no PDI estão plenamente previstas e articuladas com o projeto pedagógico do curso. 

As políticas institucionais visam capacitar profissionais em um curso de qualidade, de forma 

que contribuam criativamente para o desenvolvimento da pessoa humana e da sociedade 

brasileira. Além disso, que tenham uma postura reflexiva e uma visão crítica, elevando o padrão 

médio regional do profissional; fomente a capacidade de trabalho pessoal e em equipe e 

favoreça a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, além da 
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qualificação para a vida, o trabalho e o desenvolvimento da cidadania; e revele competências 

no exercício da profissão para desenvolver uma práxis posta a serviço do respeito, da dignidade 

e da justiça, buscando permanentemente, por meio das investigações, refletir e criticar a 

sociedade e a educação. 

a) Práticas Pedagógicas Inovadoras 
 

Os projetos pedagógicos dos cursos devem viabilizar práticas pedagógicas inovadoras, 

com ênfase para o uso cada vez mais intenso das tecnologias da informação. Recursos 

tecnológicos contemporâneos darão apoio às metodologias de ensino, que devem privilegiar 

estudos de casos e de problemas. O trabalho em equipe e a elaboração periódica de trabalhos 

acadêmicos devem retirar da sala de aula a exclusividade do processo ensino e aprendizagem. 

b) Recursos Audiovisuais 

A política institucional da FAF, sobre os equipamentos, possui a quantidade e as 

condições apropriadas de acesso dos professores, técnicos e estudantes aos equipamentos de 

informática e aos recursos audiovisuais e multimídia. Essa política considera, ainda, um 

processo de avaliação constante. Nesse sentido, os dirigentes da FAF recebem dos responsáveis 

por cada área as informações necessárias para o planejamento de manutenção, reposição, 

atualização e expansão dos equipamentos e materiais pertinentes a cada setor. 

Os professores, por sua vez, tem sempre a oportunidade de solicitar a aquisição dos 

materiais necessários para o desenvolvimento das aulas práticas e teóricas. Para tanto, devem 

se reportar ao Coordenador de cada Curso, que tomará as providências necessárias para atender 

as solicitações. 

Os equipamentos colocados à disposição da comunidade acadêmica estão em boas 

condições de uso. Por outro lado, a FAF cuida, sempre, para que os materiais de consumo sejam 

suficientes para o atendimento ao alunado e às disciplinas teóricas e práticas. 

Procurando sempre o melhor desenvolvimento das atividades acadêmicas por parte do 

corpo docente, a Faculdade de Alta Floresta-FAF disponibiliza aos professores a utilização dos 

equipamentos de informática e dos recursos de multimídia necessários, podendo utilizá- los nos 

laboratórios, na Biblioteca, nas salas de aulas e demais ambientes, conforme o caso. Para tanto, 

o professor deve agendar junto à Secretaria, indicando quando, onde e o tempo necessário para 

a utilização dos equipamentos e o material didático-pedagógico. 
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Coerente com essa política, os docentes da FAF têm acesso aos equipamentos 

disponíveis. A sala dos professores conta, atualmente, com dois microcomputador, com todos 

os recursos básicos para informática e multimídia. Cada docente tem, desde já, a oportunidade 

de conectar-se com e-mail próprio sem qualquer ônus. 

Os estudantes da Faculdade de Alta Floresta-FAF têm acesso aos equipamentos de 

informática (micros, impressoras, scanners, softwares, internet, redes de bibliotecas, etc.) 

sempre que necessitarem. Para tanto, já existem, feitos pelos responsáveis pelos laboratórios de 

informática, as normas e regulamentos para a utilização dos equipamentos. 

Atualmente, os estudantes têm acesso a 70 computadores, em rede interna e/ou em 

rede (www) diuturnamente. 

Um funcionário fica à disposição em tempo integral para atender aos acadêmicos e 

também aos professores, com posto de mecanografia junto à sala de informática. Os equipa 

mentos audiovisuais e de mídia ficam à disposição dos acadêmicos, junto à Secretaria, 

de onde pode ser retirado com o devido agendamento prévio, feito por uma secretária auxiliar. 

A FAF tem em sua infra-estrutura de apoio pedagógico, a grande alavanca para a 

realização de aulas, reuniões e eventos na instituição. Aparelhos audiovisuais, principalmente 

os mais usados em sala de aula, como televisores, vídeos, retroprojetores, projetores de slides, 

projetores de cinema, datashow, fitas de vídeo etc., facilitam a tarefa pedagógica. 

Um programa de manutenção preventiva, bem como os investimentos na preparação 

de recursos humanos, para um rápido atendimento aos professores em sala de aula, além de 

propiciar o oferecimento de orientações sobre o correto uso dos aparelhos eletrônicos, contribui 

para a maximização dos recursos disponíveis. O quadro, a seguir, mostra a atual infraestrutura 

de apoio pedagógico, no que se referem a recursos audiovisuais e multimídia tanto, hoje em 

oferta as suas mantidas: 

 
 

TIPO DE EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Televisor 2 

Projetor multimídia (Datashow) 10 

Filmadora 1 

DVD Player 3 

Impressoras 10 

Copiadora 5 

 

c) Recursos Tecnológicos e Rede de Comunicação (Internet) 
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Todos os equipamentos disponibilizados pela FAF estão em ótimas condições de 

funcionamento, existem também materiais de consumo suficientes para atender ao número de 

estudantes e às disciplinas teóricas e práticas do Curso de Administração. A Faculdade se 

preocupa em atender não só as necessidades essenciais do Curso, mas ultrapassar as 

expectativas dos docentes e discentes com seus serviços prestados, sendo estes de qualidade. 

Para tanto, a FAF disponibiliza a conexão dos computadores às redes de comunicação científica 

as quais são relacionadas com o curso. 

A política de utilização dos equipamentos da FAF, utilizados pelas mantidas desta, prega 

o uso ordenado, satisfatório e de qualidade, por parte da comunidade acadêmica. Nesse sentido, 

contempla uma série de orientações, abaixo enunciadas. 

A manutenção e conservação dos equipamentos incluem as atividades realizadas nos 

laboratórios de ensino de graduação, sendo executada por funcionários da própria FAF, 

devidamente especializados e treinados para exercer estas funções, trabalhando em regime de 

tempo integral. 

A coordenação e a supervisão dos serviços de manutenção e conservação dos 

equipamentos estão a cargo da FAF. Os procedimentos de manutenção serão divididos em 

três grupos: manutenção preventiva, manutenção corretiva e manutenção de emergência. 

Os procedimentos de manutenção incluem as atividades de: 
 

• Substituição de peças ainda em condições de uso ou funcionamento cujo tempo de uso 

esteja próximo ao final do tempo de vida útil; 

• Reformas de instalações e equipamentos de forma a minimizar a probabilidade da 

ocorrência de incidentes e interrupções nas rotinas de trabalho; 

• Consertos e reformas necessárias após a ocorrência de acidentes e/ou incidentes. 

 
É bom lembrar que, sob contrato, todos os prédios estão devidos e legalmente protegidos 

contra incêndio, intempéries, tempestades e quaisquer imprevistos. Há dois laboratórios de 

informática, um de 66m e o outro de 60,5m com 70 computadores pentium i3, contendo 

softwares específicos do curso de Administração. Os estudantes possuem acesso a todos os 

equipamentos de informática, bem como impressoras, scanners, softwares, internet e rede de 

biblioteca que pode ser acessada por meio do site da FAF. 
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O Laboratório de Informática é um ambiente de uso coletivo e Interdisciplinar, 

oferecendo condições adequadas ao desenvolvimento curricular e com acesso a internet 

disponível. Um funcionário fica à disposição em tempo integral para atender aos acadêmicos 

e também aos professores, para sanar dúvidas e auxiliar no que for necessário. 

Os equipamentos audiovisuais e de mídia ficam à disposição dos acadêmicos, junto à 

Secretaria da FAF, de onde pode ser retirado com o devido agendamento prévio, feito por 

uma secretária auxiliar. Os recursos disponíveis fazem com que o cumprimento das atividades 

acadêmicas seja total para a formação profissional dos discentes e estes recursos são usufruídos 

pelos docentes e discentes, basta agendar que os recursos estão disponíveis para compor a gama 

de conhecimento nas atividades desenvolvidas. 

A FAF reconhece que a Tecnologia da Informação, no seu papel atual de motor 

determinante da nova sociedade global, é ferramenta essencial para o suporte aos diversos 

processos que envolvem manipulação e geração de conhecimento. A atividade de educar, de 

acordo com sua natureza, é, portanto, inteiramente elegível para usufruir de tal suporte. 

Tem procurado, portanto, incentivar no corpo docente e discente a percepção da 

importância da tecnologia nos diversos aspectos da sociedade e no mundo do trabalho atual por 

meio da divulgação e utilização de tais tecnologias, nos diversos meios disponíveis e adequados. 

Para isso a disciplina de Gestão de Projetos conta com um Software Gestão de projetos – 

Microsoft Project Professional 2010. 

A estrutura de TI da FAF está em expansão a fim de atender cada vez melhor as 

necessidades de sua equipe e de seus estudantes, seu Núcleo de Tecnologia da Informação conta 

hoje com servidores que atendem às necessidades atuais: 

• Servidor de Sistema Administrativo, Financeiro e Pedagógico com 

Microsoft Windows 2012 Server; 
 

• Servidor Proxy, Firewall e Roteador Brasil FW; Mikrotik; 
 

• Servidor Windows 2008 server compartilhando arquivos e diretórios nas 

redes Administrativas e Laboratórios; 

• Web Site da Faculdade de Administração de Alta Floresta funciona 

dentro do portal hostgator, e pode ser acessado pela url www. faflor.edu.br. 

Dentre os diversos serviços oferecidos pelo portal estão: 

http://www/
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• Portal do Estudante: onde o acadêmico tem a qualquer hora e em 

qualquer lugar, acesso às suas notas, materiais, conteúdos para as aulas e diversos 

outros serviços; 

• Portal do Professor: para digitação on-line das notas, livro de chamadas 

e disponibilizar aos estudantes materiais de apoio para as aulas. 

A Faculdade dispõe de acesso à internet por meio de uma rede sem fio Wi-Fi para os 

Professores e para os estudantes nas dependências da Faculdade. A Faculdade se preocupa com 

a manutenção, conservação e expansão dos equipamentos como já foi exposto acima e para 

complementar, é discutido em reuniões com o Diretor da FAF possível compra de mais 

computadores para o Laboratório de Informática, pensando nas perspectivas de expansão de 

vagas e do número de estudantes do curso de Administração. 

 
 

3.11. Avaliação do Processo Ensino e aprendizagem 

 

 

O Curso de Administração atende ao interesse da comunidade regional, visando à 

formação de recursos humanos capazes de participar das transformações que as novas 

tendências mundiais sinalizam para a área e acima de tudo formando cidadãos conscientes, com 

valores e objetivos. É pensando nos egressos como cidadãos que reflete o compromisso com a 

interdisciplinaridade, desenvolvendo o espírito científico e formando profissionais 

autônomos. A presente proposta pedagógica forma profissionais com conhecimentos e 

habilidades específicas que possibilitem realizar atividades produtivas em Administração tanto 

nos centros urbanos como no meio rural que representa um potencial a ser explorado tendo em 

vista o desenvolvimento sustentável da região. 

A singularidade deste projeto pedagógico confirma-se em sua concepção, objetivos, 

perfil profissional, estrutura curricular, experiência de estágio supervisionado, possibilidades 

de mercado de trabalho, infraestrutura, aspectos que, entre outros, viabilizam a 

operacionalização curricular na perspectiva traçada para o curso, por meio do qual a FAF 

ratifica seu compromisso com o atendimento aos interesses da comunidade regional, 

reafirmando a importância desse espaço pedagógico para uma sólida formação do profissional 

Administrador, pois a educação é a base para outras profissões. 
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Servindo como referência para as atividades didático-pedagógicas, indicando linhas de 

ação que orientem para os objetivos do curso. Por meio dele, a Instituição propõe um novo 

caminho para a licenciatura na área das Ciências Humanas. 

A educação que a FAF postula comporta a referência aos resultados da aprendizagem 

efetiva, expressos nas capacidades, competências e nas atitudes necessárias para que todos 

possam conviver na democracia com a dignidade do trabalho exercido. Busca, também, o 

domínio dos conhecimentos e habilidades exigidas para participação plena e efetiva nas 

questões comuns à sociedade em seu desenvolvimento. 

A avaliação pedagógica como prática de investigação diagnóstica, contínua, somativa, 

sistemática e compartilhada, que no fechamento das notas serão 2 pesos (10,0 cada) e divididos, 

considera-se dois focos distintos, específicos e intimamente relacionados: 

• O curso como um todo; 
 

• O estudante no seu rendimento acadêmico. 

 

 
3.11.1. Procedimentos de Avaliação 

 

 
Os procedimentos de avaliação a serem utilizados nos processos de ensino e 

aprendizagem são dispostos pelo Regimento da FAF, em seus Artigos 61º. a 71º. 

A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo sobre o 

aproveitamento. A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitidas apenas aos 

matriculados é obrigatória, vedado o abono de faltas. A frequência presencial será computada 

por meio da prova escrita no local do polo e a frequência as demais atividades se darão conforme 

os prazos de envio de atividades, sejam trabalhos, listas de exercícios, fóruns, chats. 

Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado na 

disciplina o estudante que não obtiver frequência presencial nas provas finais e não entregar 

as atividades propostas no tempo estipulado no portal do aluno e a não participação de fóruns 

e chats. 

Tais registros são de responsabilidade do professor, do tutor presencial e tutor à distância 

e seu controle, para o efeito da Secretaria. 
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O aproveitamento escolar é avaliado por meio do acompanhamento contínuo do 

estudante e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares e no exame final. 

Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios escolares sob a forma de 

provas e determinar os demais trabalhos e atividades no AVA. 

O tutor à distância realizará as correções das atividades dentro dos prazos e mostrar- 

lhes os resultados. 

Para saber a quantidade de trabalhos e avaliações que o professor poderá realizar e 

disponibilizar no portal AVA para o aluno será conforme a carga horária de cada disciplina (30, 

60 ou 90 horas). 

As disciplinas serão realizadas por módulos e cada módulo terá a duração de 30 dias até 

40 dias. Exemplo: se o 1º. Semestre tem 6 (seis) disciplinas serão 3 (três) módulos, dividindo 2 

(duas) disciplinas para cada módulo. Essa divisão irá considerar a carga horária de cada 

disciplina. 

O quadro a seguir mostra as atividades para as disciplinas de 30, 60 e 90 horas e por 

disciplina o que os professores podem planejar com antecedência: 
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Carga horária das 

disciplinas 

30 horas 60 horas 90 horas 

Apresentação da 

Ementa, da 

Disciplina e do 

Professor 

1 Vídeo de até 10 Minutos; 1 

Texto de até 20 Linhas Escrito 

pelo Professor 

1 Vídeo de até 10 Minutos; 1 

Texto de até 20 Linhas Escrito 

pelo Professor 

1 Vídeo de até 10 Minutos; 1 

Texto de até 20 Linhas Escrito 

pelo Professor 

Fóruns Até* 1 Fórum 

Prazo do fórum de até 7 dias 

1 Fórum 

Prazo do fórum de até 10 dias 

1 Fórum 

Prazo do fórum de até 15 dias 

Chats 1 Chat 

Prazo do chat de até 7 dias 

1 Chat 

Prazo do chat de até 10 dias 

1 Chat 

Prazo do chat de até 10 dias 

FAQ 1 FAQ 

Sempre Ativo 

1 FAQ 

Sempre Ativo 

1 FAQ 

Sempre Ativo 

Atividades Virtuais 

(on line) 

Sem Atividade 1 Atividade On Line 

Prazo de início e fim de 15 dias 

1 Atividade On Line 

Prazo de início e fim de 15 dias 

Listas de Exercícios 

Virtuais 

1 Lista 

Prazo de entrega de 15 dias 

Lista, participação em Chat e 

Fórum: 1 PESO (10,0) 

1 Lista 

Prazo de entrega de 15 dias 

Lista, Atividade On Line, 

Participação em Chat e Fórum: 

1 PESO (10,0) 

1 Lista 

Prazo de entrega de 15 dias 

Lista, Atividade On Line, 

Participação em Chat e Fórum: 

1 PESO (10,0) 

Materiais 

Complementares 

Até* 10 Vídeos (professor 

explicando ou liberados do 

youtube) 

Até* 10 Textos (textos 

explicativos com referências ou 

artigos científicos) 

Até* 15 Links (links de sites 

renomados para o aluno acessar 

Até* 10 Vídeos (professor 

explicando ou liberados do 

youtube) 

Até* 10 Textos (textos 

explicativos com referências ou 

artigos científicos) 

Até* 15 Links (links de sites 

renomados para o aluno acessar 

Até* 10 Vídeos (professor 

explicando ou liberados do 

youtube) 

Até* 10 Textos (textos 

explicativos com referências ou 

artigos científicos) 

Até* 15 Links (links de sites 

renomados para o aluno acessar 



EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – EAD FAF 

153 

 

 

 
 ou com informações atualizadas) ou com informações atualizadas) ou com informações atualizadas) 

Avaliação Final e 

Presencial no polo 

1 Avaliação Final 

AVALIAÇÃO: 1 PESO (10,0) 

1 Avaliação Final 

AVALIAÇÃO: 1 PESO (10,0) 

1 Avaliação Final 

AVALIAÇÃO: 1 PESO (10,0) 

Obs: *quando constar a palavra “até” fica a critério do professor e do tutor à distância abrir o fórum para essa carga horária de 

disciplina. 

**Quando não houver a palavra “até”, a quantidade disponibilizada é obrigatória pelo professor e tutor à distância. E se houve limite 

mínimo e máximo o professor faz a escolha. 

***As atividades podem ocorrer no mesmo período, podendo evitar, é melhor. 

OBS: OS PESOS SÃO SOMADOS E DIVIDIDOS (Nota1 + Nota2= Resultado/2= Média do Aluno) 
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As avaliações terão devolutivas formativas individuais pelo tutor à distância. 

O aproveitamento escolar do aluno é avaliado por meio do acompanhamento contínuo dos 

docentes, tutores presenciais e à distância. Esse acompanhamento se dará por meio de atividades, 

listas, fóruns, chats, o qual servirá para monitorar o acesso dos alunos, e se o tutor presencial, à 

distância ou o professor da disciplina perceberem a falta de acesso, haverá estratégias para 

resgatarmos o aluno, como: mensagens, e-mail´s ou se preciso até ligações. O motivo é para nos 

informar sobre o que ocorreu e assim orientar o academico e oferecer um suporte, em casos 

específicos. 

O aproveitamento escolar será por fim avaliado por meio do exame final, sendo a prova 

presencial realizada no polo. Essa prova pode ser com questões objetivas (assinalar, 

verdadeiro/falso, colunas, preencher espaço) ou questões subjetivas (perguntas abertas e textos). 

As avaliações serão divididas por pesos, 1 peso (10,0) para a avaliação final e 1 peso (10,0) para 

outras avaliações, como on line, participação em fórum, chat, listas entre outros. Ao final, é dividido 

por 2 e tem-se a média final do aluno. 

Os trabalhos podem ser distribuídos por seminários, apresentações, estudos de casos, 

trabalho, artigos informativos, a critério de cada professor. A cada verificação de aproveitamento é 

atribuída uma nota, que será somada às outras atividades. 

Será atribuída nota zero ao estudante que deixar de submeter-se à verificação prevista na data 

fixada, bem como àquele que utilizar meio fraudulento para sua realização. Ao estudante que deixar 

de comparecer ao exame final, na data fixada, pode ser concedida segunda oportunidade, desde que 

requerida no prazo de três dias e comprovado motivo justo. 

O estudante reprovado por não ter alcançado a frequência ou as notas mínimas (7,0) exigidas 

repetirá a disciplina, sujeito, na repetência, às mesmas exigências de frequência e de aproveitamento 

estabelecidas no Regimento da Faculdade. 

É promovido ao período letivo seguinte o estudante aprovado em todas as disciplinas do 

período cursado, admitindo-se ainda a promoção com até duas dependências. O estudante 

promovido em regime de dependência deverá matricular-se obrigatoriamente nas disciplinas de que 

depende, condicionando-se a matrícula nas disciplinas do novo período à compatibilidade de 

horários e aplicando-se a todas as disciplinas as mesmas exigências de frequência e 
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aproveitamento estabelecidos nos artigos anteriores. Não se admite nova promoção, com 

dependência de disciplina do período não imediatamente anterior, ressalvada a hipótese de não 

oferecimento da disciplina. 

Observação: os alunos deverão comparecer para a realização das provas finais presenciais 

no polo em que está matriculado/inscrito. Em casos específicos o aluno pode solicitar o 

requerimento de mudança de polo para a realização da prova final em outro polo até 7 (sete) dias 

úteis antes da data prevista da avaliação. 

A tabela acima descrita neste PPC consta um procedimento de planejamento ao professor, 

para assim, padronizar a quantidade de atividades para as disciplinas de 30, 60 e 90 horas. Essa 

padronização na quantidade de atividades, a IES entende ser necessária para que haja um equilíbrio, 

para que professores não fazem de menos, ou muito ou até mesmo nada, e para que não se perca a 

qualidade no atendimento ao discente. 

Por outro lado, a IES entende que cada disciplina tem suas características e que a 

metodologia para cada disciplina o professor responsável poderá escolher, uma vez que, as 

disciplinas são diferentes (algumas mais teóricas, outras com mais cálculos e outras mistas), ou seja, 

a forma metodológica é diferente para cada disciplina. O que é aplicado em uma disciplina pode ser 

que não dê certo para a outra disciplina. 

Nossos professores (conforme pode ser observado no lattes) têm formação pedagógica 

por meio de cursos de formação, com pós-graduação em didática do ensino superior ou experiência, 

dessa forma, a padronização na quantidade de atividades se faz necessária para termos um padrão a 

seguir, porém, a metodologia não pode ficar “engessada”, pois nossos professores têm habilidades 

e competências para defini-las conforme as características de cada disciplina. 

 

 
3.11.2. Acompanhamento do Processo Ensino e aprendizagem em EAD 

 

 

O acompanhamento ao processo de ensino e aprendizagem realiza o atendimento ao 

estudante, de forma individual ou em grupo, proporcionando a retomada de objetivos não 

dominados, indispensáveis à assimilação do conhecimento em determinados conteúdos. Neste 

sentido são estabelecidos horários para a realização de atividades de recuperação do estudante que 



Faculdade de Alta Floresta - FAF 

Curso de Administração - EAD 

Projeto Pedagógico (PPC) 

156 
Faculdade de Alta Floresta - FAF 

Curso de Administração (EAD) 

Matriz Curricular, Ementas e Bibliografias 

 

 

 

 

 

possibilitem o prosseguimento dos estudos em níveis mais altos de rendimento escolar. Para tanto, 

tem-se o Programa de Nivelamento oferecido a cada início de semestre, nas disciplinas: Língua 

Portuguesa e Matemática, com o objetivo de esclarecer as principais dúvidas e fortalecer os 

conhecimentos que capacitam os alunos a acompanhar e melhorar seu desempenho nas disciplinas 

da matriz curricular do Curso de Administração. 

Os recursos de aprendizagem são apresentados nas disciplinas. Nelas, os docentes fazem a 

contextualização e a problematização do tema proposto, e os links e acessos aos conteúdos são 

apresentados de forma dinâmica e prática. Assim, a aprendizagem é organizada de forma 

significativa e centrada no estudante a partir de experiências profissionais cotidianas. Os recursos 

são compostos de: material didático; contextualização da disciplina pelo professor e/ou pelo 

coordenador do curso; vídeos das aulas; atividades propostas pelos docentes e materiais 

complementares. Além de fóruns e chats que podem ser abertos com prazos determinados de início 

e fim. 

• Contextualização: parte inicial de cada unidade de aprendizagem na qual o docente 

tece a problematização, a contextualização e a organização do percurso de estudos; 

• Vídeos das aulas: disponíveis em vídeos todos os assuntos das ementas para que 

aluno acesse e estude sempre que haver dúvidas e para o enriquecimento do 

conhecimento; 

• Materiais Referenciais e atividades: espaço em que são apresentados os conteúdos 

digitais, como textos, animações e vídeos. São materiais elaborados por docentes e 

abrangem o conteúdo dos Planos de Ensino publicados no ambiente virtual para 

consulta online ou off-line; 

• Materiais Complementares: espaço dinâmico de compartilhamento de materiais 

convergentes e complementares aos materiais referenciais. Seguindo o princípio do 

conectivismo, docentes e tutores compilam materiais e multimeios que são 

disponibilizados aos estudantes no formato de hiperlink. Assim, são combinados 

multimeios de aprendizagem para disponibilizar os conteúdos em diferentes 

linguagens e exercita-se a interdisciplinaridade para que o estudante desenvolva 

conhecimento de forma sistêmica. 
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A avaliação final e presencial no polo (sendo uma avaliação final por cada disciplina) é 

composta por atividades de aprendizagem que são desenvolvidas em cada unidade e são divididas 

da seguinte forma: 

• Atividades objetivas: formuladas em questões de múltipla escolha, lacunas, 

verdadeiro/falso, escala de opinião, entre outras. Para todos os modelos é possível 

estruturar um feedback; 

• Atividades dissertativas: permite a articulação dos conteúdos e o desenvolvimento de 

habilidades conforme os objetivos de aprendizagem. Dentre os principais recursos 

destacam-se: desenvolvimento, resposta breve, ficheiro, resenha, resumo, artigos 

informativos. Para todos os modelos é possível estruturar uma matriz de correção e 

respectivo feedback. 

Para o acompanhamento do processo educativo são utilizados os seguintes recursos: 

• Acompanhamento das atividades do estudante: conjunto de recursos disponíveis no 

Moodle Learning que permitem acompanhar a evolução do estudante e auxiliam 

docentes e tutores a fazerem orientações pontuais; 

• Avaliação do processo pedagógico: recursos oriundos do Analytics que permitem 

fazer o acompanhamento processual dos indicadores de sucesso acadêmico, da 

permanência, da evasão, do êxito e do fracasso escolar, da satisfação e da insatisfação 

dos recursos apresentados, além da avaliação do processo pedagógico de cada 

disciplina. 

Além disso, o Moodle passa por avaliações em âmbito mundial, que resultam em 

atualizações que viabilizam a melhoria contínua da plataforma, impactando positivamente na 

atuação dos tutores, docentes e discentes. 

Cabe ressaltar que a modalidade EAD, indefere da modalidade presencial, no que compete aos 

pressupostos educacionais institucionais, ou seja, a questão da acessibilidade, seja ela pedagógica / 

metodológica, instrumental e comunicacional, também é garantida aqui, disponibilizando em seu 

ambiente software de tradução de texto e voz para Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e de síntese 

de voz para deficientes visuais. 
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3.12. CPA – Comissão Própria de Avaliação 

 

 

A CPA – Comissão Própria de Avaliação é um sistema que avalia o curso, os docentes, os 

tutores, a administração e todas as áreas da FAF. O processo avaliativo da FAF é planejado e 

desenvolvido pela comunidade da Instituição, ocorre com o objetivo de mensurar indicadores, 

quantitativos e qualitativos, e, a partir desses, orientar a gestão, em todas as instâncias, para a 

busca permanente da qualidade, eficiência, eficácia e publicidade, entendidas como princípios que 

agregam valor às atividades desenvolvidas. A CPA também trabalha na perspectiva de antecipação 

do problema, por meio de aconselhamento e dicas aos alunos contribuindo com a manutenção e o 

desempenho dos alunos no curso. 

O relatório elaborado pela Comissão Própria de Avaliação a cada ano apresenta uma análise 

crítica dos resultados dos processos de avaliação interna e externa desenvolvida na Instituição, bem 

como propostas de ações a serem incorporadas na gestão acadêmico administrativa, considerando 

atividades, cursos, programas e projetos. As contribuições dos membros da CPA se deram pela 

análise dos resultados, de acordo com os segmentos, por intermédio de composição de grupo de 

técnicos. 

Importante ressaltar que é feito um estudo das fragilidades e potencialidades dos últimos 

relatórios de autoavaliação realizada pela CPA como ponto de partida para as propostas de melhorias 

indicadas no atual relatório. Outro ponto considerado na elaboração dos relatórios foi a articulação 

dos resultados dos processos de avaliação institucional com os objetivos, metas e ações propostos no 

PDI. 

Um destaque evidente nesta instituição é o reconhecimento da autoavaliação como um 

processo formativo, necessário e contínuo, garantindo o envolvimento institucional cada vez mais 

significativo. A CPA atua com autonomia, no âmbito de sua competência, em relação a conselhos 

e demais órgãos colegiados existentes na FAF, buscando sempre sensibilizar a comunidade 

acadêmica para o cumprimento das exigências legais referentes à avaliação institucional e o seu 

envolvimento permanente na construção da proposta avaliativa da FAF. 

Com o estabelecimento do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES, 

instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, a Faculdade de Alta Floresta – FAF adotou 
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um processo de avaliação institucional constituído por toda a comunidade acadêmica e por seus 

segmentos, em que foram avaliadas e pesquisadas as dez dimensões do SINAES. 

Nesse processo, será considerado o ambiente externo, partindo do contexto no setor 

educacional, as tendências, os riscos e as oportunidades para a Instituição e, igualmente, o ambiente 

interno, incluindo a análise de todas as estruturas de oferta e demanda. O resultado da avaliação da 

FAF determinará os rumos institucionais. 

Para tanto, procura-se buscar o envolvimento da comunidade acadêmica no planejamento e 

construção da proposta avaliativa. Todos os envolvidos no programa são sensibilizados: dirigentes, 

docentes, coordenação, discentes e corpo técnico-administrativo, com o propósito de informar aos 

sujeitos do processo a importância de sua participação responsável, assídua e interessada, bem como 

discutir os procedimentos que foram adotados e a forma como os trabalhos seriam desenvolvidos. 

A sensibilização de toda a comunidade acadêmica ocorreu por meio de comunicações pela página 

da Instituição na internet, pelo sistema interno de comunicações e pela ação de colaboração de 

coordenadores, professores e pessoal técnico-administrativo. 

O processo avaliativo realizado pela CPA é elaborado com base no cronograma de 

autoavaliação institucional do ano anterior e a elaboração do relatório se deu com base na NOTA 

TÉCNICA INEP/DAES/CONAES Nº 065. A coleta de dados é feita mediante aplicação de 

questionários aos segmentos: 

• Docentes; 

• Tutores Presenciais; 

• Tutores à Distância; 

• Líderes; 

• Coordenação; 

• Secretaria; 

• Financeiro; 

• Polo; 

• Sistema de Ouvidoria; 

• Sistema de Atendimento Psicopedagógico ao Estudante – APE; 

• Biblioteca; 
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• Sistema MOODLE. 

 
Na pesquisa, é utilizado o Software Lime Survey, que oferece análise estatística com base 

nos resultados dos questionários, com acesso controlado por meio de chaves para cada participante 

do questionário, possibilitando a coleta dos dados com alto grau de especificidade por meio da 

pesquisa eletrônica. 

Efetua-se a disponibilização dos instrumentos de avaliação via WEB a toda a comunidade 

acadêmica dos cursos da FAF. Ademais, foi realizado monitoramento do processo de avaliação pela 

CPA com informações sistemáticas de porcentagem do grau de adesão parcial ao processo, em 

seguida, deu-se a elaboração de relatórios. No roteiro de autoavaliação institucional, elaborado pela 

CPA, adota-se, como forma de apuração dos resultados, uma escala que considera 1 (Péssimo), 2 

(Ruim), 3 (Regular), 4 (Bom), 5 (Ótimo) para avaliar a satisfação da comunidade acadêmica com o 

que é oferecido pela IES. São tomadas como critério de potencialidades as perguntas que obtém nota 

entre 4 e 5. Os quesitos avaliados com média 3 são considerados como satisfatórios, não 

caracterizando potencialidade ou fragilidade da instituição. Já os avaliados com média inferior a 3 

são considerados como fragilidades, pois se percebe que esses itens se encontram no limiar da 

satisfação e da insatisfação. 

A FAF realiza a sua avaliação de forma clara e aberta, viabilizando, assim, que não se 

processe um conhecimento do funcionamento, estrutura e desempenho somente por ocasião do 

cumprimento da apreciação oficial, mas sim uma análise ininterrupta, efetivamente processual, 

conhecendo e identificando eventuais oportunidades de melhorias, as quais podem ser resolvidas 

imediatamente, instituindo-se, dessa forma, uma cultura organizacional. Os resultados das 

avaliações e os relatórios são divulgados para a Direção, para o Corpo Docente e de Tutores por 

meio das Coordenadorias, ao Corpo Técnico-administrativo por intermédio da secretaria geral e 

aos acadêmicos por meio de assembleia, pelo site da FAF e pelo AVA. 

As orientações e instrumentos propostos nesta avaliação institucional apoiam na LDB, 

Decreto no. 5.773, de 09/05/2006, e na Lei no. 10.861, de 14/04/2004. 

A metodologia da Avaliação Institucional constitui-se das seguintes ações: 
 

• Reuniões da Comissão Própria de Avaliação (CPA), com a função de coordenar e 
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articular o processo de autoavaliação; 
 

• Planejamento da autoavaliação, com a definição de objetivos, estratégias, metodologia, 

recursos e cronograma; 

• Sensibilização da comunidade acadêmica, buscando o envolvimento da mesma com o 

processo; 

• Definição das ações dos diversos grupos de trabalho por meio da realização de 

seminários, painéis de discussão, reuniões técnicas e sessões de trabalho; 

• Construção e/ou aperfeiçoamento dos instrumentos de avaliação (formulários, 

questionários, entrevistas e/ou outros); 

• Aplicação dos instrumentos de avaliação; 
 

• Análise e interpretação de dados; e 
 

• Organização das discussões dos resultados pela comunidade acadêmica e 

administrativa. 

As Dimensões consideradas no processo de Avaliação Institucional da FAF contemplam: 
 

• Dimensão 1: A missão e o plano de desenvolvimento institucional. 
 

• Dimensão 2: Perspectiva cientifica e pedagógica formadora: políticas normas e 

estímulos para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão. 

• Dimensão 3: A responsabilidade social da instituição. 
 

• Dimensão 4: A comunicação com a sociedade. 
 

• Dimensão 5: Políticas de pessoal, carreiras, aperfeiçoamento e suas condições de 

trabalho. 

• Dimensão 6: Organização e gestão da instituição. 
 

• Dimensão 7: Infraestrutura física e recursos de apoio. 
 

• Dimensão 8: Planejamento e avaliação. 
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• Dimensão 9: Políticas de atendimento aos estudantes. 
 

• Dimensão 10: Sustentabilidade financeira. 
 

O Processo de Avaliação Institucional é composto por diversos instrumentos, alguns já 

disponíveis e outros em elaboração, tendo como representação oficial a CPA, sendo os seguintes: 

• Instrumentos do processo de avaliação do desempenho do pessoal da FAF, que 

contempla a avaliação geral do desempenho docente; 

• Avaliação do docente, dos tutores presenciais, à distância e dos líderes pelo discente; 
 

• Avaliação do desempenho do pessoal técnico-administrativo; 
 

• Avaliação do servidor em função de chefia e coordenação; 
 

• Avaliação do desempenho coletivo de setores da instituição. 

 

 
As ações da CPA trabalham com articulação junto à Ouvidoria da IES. Esse trabalho é 

feito em forma de parceria e trocando informações visando a melhoria do curso, a melhoria da IES 

e sanar dúvidas e atender os acadêmicos. Tais informações constam no MOODLE por meio de um 

link para que o aluno tenha acesso rápido para a Ouvidoria e a CPA. 

Das ações: 
 

- Têm-se as ações imediatas, que são solucionadas ao mesmo momento ou ao mesmo dia; 
 

- As ações planejadas para o início e o final de cada semestre letivo. 

 

 
3.12.1 Formas de Participação da Comunidade Acadêmica 

 
 

É necessário que toda a comunidade acadêmica esteja consciente da importância desta ação 

e, para que a comunidade participe em massa, deve-se elaborar um plano de sensibilização, por meio 

de reuniões, seminários, palestras, fóruns, formação de professores, etc. 
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A sensibilização não se resume ao fato de a comunidade acadêmica necessitar entender os 

porquês desta avaliação, mas de entender e ter a certeza de que é legítima e objetiva a melhoria da 

Instituição, dos cursos e de toda a comunidade acadêmica. 

É essencial mostrar a liberdade desta comissão, não só em relação à Instituição e seus órgãos 

coligados, mas também quanto a sua liberdade em relação a todas as outras entidades envolvidas no 

processo. 

A comunicação com a sociedade, será por meio de: 
 

• Levantamento e verificação das estratégias, recursos e qualidade da comunicação 

interna e externa; 

• Avaliação por meio de pesquisa e/ou outro recurso da imagem pública da instituição 

nos meios de comunicação social. 

 
 

3.12.2 Formas de Utilização dos Resultados das Avaliações 

 

 
O êxito dos diversos processos de avaliação realizados pela CPA da FAF produzirá subsídio 

para melhorias que nortearão o próximo PDI institucional. O conhecimento dos resultados da 

avaliação associada às mudanças e desafios que vêm se apresentando para a sociedade como um 

todo possibilitará à FAF o estabelecimento de novos patamares institucionais, no sentido acadêmico 

e como indutor do desenvolvimento sustentável e de relevância social. 

 
 

3.12.3 Avaliação do Material Didático 

 

 
A avaliação do material didático será feita pelo Coordenador do Curso, pelo Professor, pelos 

tutores e estudantes, a partir de observação de sua aplicação no processo de aprendizagem e por 

instrumentos próprios elaborados pela entidade executora, observando-se os aspectos científicos, 

culturais, ético, estético, didático-pedagógico, motivacionais, sua adequação ergonômica aos 

estudantes e às novas tecnologias da informação e comunicação utilizadas no Curso. 
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- Sistema de Controle de Produção e Distribuição de Material Didático 

 
O sistema de controle de produção e distribuição de material didático da Faculdade de Alta 

Floresta - FAF considera o atendimento da demanda, a existência de uma equipe técnica 

multidisciplinar responsável, estratégias que possibilitem a acessibilidade comunicacional, 

disponibilização por diferentes mídias, suportes e linguagens, plano de atualização do material 

didático e apoio à produção de material autoral pelo corpo docente. 

 
 

3.12.4 Avaliação do Sistema Tutorial 

 
A avaliação da orientação docente e tutoria serão realizadas pelo Coordenador do Polo, pelo 

Professor, pelos tutores e estudantes, a partir de observação de sua aplicação no processo de 

aprendizagem e por instrumentos próprios elaborados pela FAF, observando-se os aspectos 

conceituais, didático-pedagógicos, motivacionais e interacionais. 

 
 

3.12. 5 Formas de Acesso ao Curso 

 
O processo seletivo destina-se a avaliar a formação recebida pelos candidatos que pretendem 

ingressar no Curso de Administração na modalidade à distância da Faculdade de Alta Floresta-FAF 

e classificá-los, dentro do estrito limite das vagas oferecidas, podendo ser efetuado sob a forma de 

concurso vestibular. As vagas oferecidas para cada curso são autorizadas pelo Ministério da 

Educação. 

As inscrições para o processo seletivo são abertas em edital, do qual devem constar os cursos 

oferecidos, com as respectivas vagas, turmas, os prazos de inscrição, a relação e o período das 

provas, testes, entrevistas ou análise de currículo escolar, os critérios de classificação e desempate e 

demais informações úteis. 

O ingresso nos cursos de graduação, sob qualquer forma, é fixado pelo Conselho Superior 

e sua divulgação é realizada por edital, de acordo com a legislação e normas vigentes. A divulgação 

do edital é promovida de acordo com a legislação e normas vigentes. 

A classificação faz-se pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o 

limite das vagas fixado, excluídos os candidatos que não obtiverem os níveis mínimos de 
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rendimento. A classificação obtida só é válida para a matrícula no período letivo para o qual se 

realizar o processo seletivo, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de 

requerê-la ou, em o fazendo, não apresentar a documentação regimental completa dentro dos prazos 

fixados. 

Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, poderá ser realizado novo processo seletivo, 

ou as vagas remanescentes poderão ser preenchidas com estudantes transferidos de outro curso afim, 

ou portadores de diploma de cursos superiores. 

 
3.13. Corpo Discente 

 
 

Constituem o Corpo Discente da Faculdade de Alta Floresta - FAF os alunos matriculados 

nos seus cursos ou disciplinas. 

Os alunos classificam-se como: 

I - Regulares: os que preenchem as exigências legais e regimentais para a obtenção de 

diploma; 

II - Não-Regulares: os que preenchem as exigências legais e regimentais para a obtenção 

de certificado em curso e atestado de cumprimento de disciplinas isoladas, conforme 

regulamentação baixada pelo Conselho Superior. 

III  - Ouvintes: os que preenchem as exigências legais e regimentais para obtenção de 

certificado de frequência em disciplinas isoladas. 

 
3.14. Apoio ao Discente 

 
 

A FAF se preocupa em dispensar a devida atenção aos discentes, para isso o apoio 

psicopedagógico, as atividades de nivelamento para a realização de atividades acadêmicas, eventos 

internos e a participação em eventos externos, projetos de ações sociais e culturais, para contribuir 

com a formação profissional do acadêmico e dispensar ajuda para sanar as dúvidas. A ouvidoria 

também é uma forma de ouvir os acadêmicos, pois podem expressar suas opiniões, sugestões e 

críticas em todas as áreas. Mesmo com a ouvidoria a FAF observou a necessidade de colocar uma 
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caixa de sugestões no Centro de Convivência para que nenhum acadêmico seja inibido de deixar sua 

opinião, sugestão e crítica e também temos as reuniões de Colegiado de Curso da Faculdade. 

Priorizamos esses setores porque são primordiais para ouvir a opinião dos estudantes e ter 

sua participação junto com a Faculdade e a comunidade, estreitando os laços entre o acadêmico e a 

Faculdade e entre o acadêmico e a comunidade. 

A Instituição proporciona ao alunado espaços de convivência, esporte, arte, cultura e 

entretenimento por meio de programas, eventos e readequação de sua estrutura física, além de 

subsidiar todas as Secretarias Acadêmicas com o máximo de informações para atender 

eficientemente a todo o público estudantil. 

 
 

3.15. Apoio Psicopedagógico 

 

 
O Atendimento Psicopedagógico ao Estudante (APE) iniciou suas atividades na Faculdade 

de Alta Floresta-FAF, desde o ano de dois mil e onze, e atua no ensino desenvolvendo programas 

com estudantes, professores e coordenadores, visando à dinâmica do processo ensino e 

aprendizagem, à formação global e à realização profissional e pessoal do estudante, facilitando dessa 

forma a integração à vida universitária e social. Procurar-se fazer um feedback entre as necessidades 

do estudante e as possibilidades da FAF, proporcionando por meio do planejamento a expansão dos 

programas de acompanhamento que visem à adaptação e a permanência do estudante no curso 

escolhido e na Instituição. 

Para o atendimento do APE uma psicóloga é responsável pelos atendimentos e semanalmente 

com horário e dia previamente marcados está disponível para atendê-los. É disponível uma sala, 

ambiente limpo, agradável e silencioso para que a profissional realize os atendimentos com 

satisfação de ambas as partes. 

Diante do atual panorama educacional brasileiro, pode-se dizer que o aluno ingressa no 

ensino superior com uma base que é peculiar a cada pessoa, levando-se em conta as diferenças 

individuais e ainda a situação socioeconômica. Essa variabilidade, certamente, constitui-se em 

evidência que precisa ser considerada na organização e desenvolvimento das ações curriculares face 

aos objetivos do êxito acadêmico desejados. 
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O acompanhamento psicopedagógico parte das questões investigadas no diagnóstico 

realizado pela psicopedagoga da Faculdade. Por meio de atividades variadas, busca-se vencer os 

obstáculos que se interpõem ao processo de aprendizagem, para que o aprendiz possa retomá-lo com 

maior autonomia e sucesso. 

O trabalho psicopedagógico visa desencadear novas necessidades, de modo a provocar o 

desejo de aprender e não somente uma melhora no rendimento escolar. Durante o acompanhamento, 

são estabelecidos contatos periódicos com a equipe escolar (coordenador e professores) e 

responsáveis pelos alunos, se necessário, visando maior integração entre psicopedagogo-faculdade-

família. 

 

 
3.15.1. Mecanismos de Nivelamento 

 

 
A FAF em razão da preocupação do ingresso do aluno no curso superior realiza constante 

processo de nivelamento para os alunos dos primeiros semestres do curso de Graduação. Tal decisão 

parte da manifestação dos Colegiados de Curso quanto à carência na formação básica dos discentes, 

tal carência relaciona-se principalmente aos conteúdos em Língua Portuguesa e em Matemática, o 

que dificulta o processo ensino e aprendizagem. 

Dessa forma, há a execução da política de Nivelamento dessas disciplinas, visando a 

propiciar ao aluno ingressante no curso de graduação um conhecimento básico em disciplinas de 

uso fundamental aos seus estudos universitários. 

O nivelamento tem por objetivo esclarecer as principais dúvidas e fortalecer os 

conhecimentos que capacitam os alunos a acompanhar e melhorar seu desempenho nas disciplinas 

da matriz curricular de seu curso. Objetiva desenvolver conteúdos do Ensino Médio que não estão 

suficientemente compreendidos pelos estudantes da graduação e que dificultam o processo de 

construção de novos conhecimentos. 

Destacam-se ainda: 
 

• Proporcionar um aumento qualitativo no conhecimento do aluno em relação ao ensino 

básico da Língua Portuguesa e Matemática. 
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• Desenvolver as habilidades em leitura, interpretação de texto e operações matemáticas e 

contábeis. 

• Ampliar o prazer pela leitura e pela matemática. 
 

• Apreciar diversos tipos de textos por meio de um trabalho integrado e interdisciplinar. 
 

• Provocar uma modificação da atitude do aluno em relação ao processo de ensino e 

aprendizagem, isto é, a autoaprendizagem. 

• Minimizar deficiência dos acadêmicos em relação aos conteúdos fundamentais da 

Educação Básica. 

Busca-se, assim, contribuir para a formação crítico-teórica que fundamenta o processo de 

ensino e aprendizagem. 

Portanto, aos estudantes ingressantes são oferecidas disciplinas de ajustes e nivelamento, de 

conteúdo básico, relativas às áreas de interesse de seu curso, de acordo com a definição do Colegiado 

de Curso e do Coordenador de Curso responsável, a fim de suprir algum tipo de deficiência ou 

carência em sua formação anterior. Tais disciplinas não possuem caráter obrigatório nem contam 

crédito, apenas têm o intuito de contribuir para a aprendizagem dos estudantes no escopo das 

disciplinas regulares. 

Neste sentido, os educadores da FAF entendem ser necessário programar mecanismos de 

nivelamento, pois muitas vezes, os alunos chegam ansiosos e despreparados para enfrentarem o 

novo momento de sua educação, não só muitas vezes, por sua imaturidade, mas, principalmente, 

pelas lacunas de aprendizado que subsistiram aos anos de estudos na Educação Básica, e por 

carecerem, por razões que a própria sociedade do conhecimento e do consumo criou, de uma visão 

cultural clara que os situe, com discernimento, no contexto da realidade histórico-social, mais 

próxima e global. 

As turmas poderão ser compostas por alunos de outros cursos que apresentem a mesma 

dificuldade. Essas aulas são consideradas de nivelamento, pois, visam tirar as dúvidas surgidas nas 

aulas das diversas disciplinas. As atividades deverão valorizar habilidades e competências 

necessárias para melhorar o desempenho dos estudantes durante a graduação. 
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O Coordenador do Curso e o Professor da disciplina são responsáveis pelas disciplinas 

ofertadas nos Mecanismos de Nivelamento, a fim de suprir algum tipo de deficiência ou carência 

em sua formação anterior, com a carga horária de 25 horas. Diante disso, a FAF, oferece um 

programa de nivelamento para melhorar o desempenho do aluno no decorrer do curso de 

Administração e tornar-se um profissional altamente qualificado e competente. 

 
 

3.15.2. Apoio às Atividades Acadêmicas 

 

 

A FAF, seguindo a tradição cristã e humana, oferece bolsas de estudo para seus alunos. A 

mantenedora, A Faculdade de Alta Floresta-FAF, orgulha-se de oferecer, sobretudo por meio de 

diversas portarias, centenas de bolsas de estudo para pessoas carentes. Diz-se, “sobretudo por meio 

de diversas portarias”, enumeradas logo a seguir, porque existem muitas outras que constituem caso 

a caso e são resolvidas por uma Comissão Especial ou pelo próprio Diretor da Faculdade de Alta 

Floresta. São as seguintes as portarias: 

a) Portaria n.º 043/2000, de 6 de novembro de 2000, segundo a qual todo funcionário da 

Faculdade de Alta Floresta, assim como sua esposa ou seu esposo, têm direito a 30% de desconto 

na sua mensalidade, do início até o final do curso; 

b) Portaria n.º 002/2002, de 4 de fevereiro de 2002, segundo a qual todo militar, da polícia 

militar, ou da civil ou do Corpo de Bombeiros, tem direito a 30% de desconto na sua mensalidade, 

do início até o final do curso; 

c) Portaria n.º 032/2002, de 18 de setembro de 2002, segundo a qual todo negro, primeiro 

classificado no curso por ele pretendido, tem direito a uma bolsa integral de 100%, do início até o 

final de seu curso; 

d) Portaria n.º 030/2006, de 13 de outubro de 2006, segundo a qual todo índio, primeiro 

classificado no curso por ele pretendido, tem direito a uma bolsa integral até o final de seu curso; 

e) Portaria n.º 005/2000, de 18 de dezembro de 2000, segundo a qual todo juiz e todo 

promotor têm direito a indicar um aluno carente que gozará de uma bolsa de 20% até o final de seu 
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curso; 
 

f) Portaria n.º 005/2001, de 27 de janeiro de 2001, segundo a qual todo vereador (são nove) 

de Alta Floresta tem direito a usar uma bolsa integral e meia, dividindo-a entre pessoas carentes, 

contanto que cada bolsa no máximo chegue a 25% da mensalidade total. 

Duas observações: 1.ª - a respeito da cor negra, existe uma portaria complementar em que é 

nomeada uma comissão ad hoc a fim de só contemplar a bolsa para negro “retinto”; 2.ª - a bolsa 

para índio não sofre desvio para branco porque todo índio é portador de uma identidade especial que 

o identifica de qualquer branco, pardo ou outra pessoa. 

A FAF tem o compromisso na construção de uma Instituição democrática, de qualidade e 

sintonizada com o desenvolvimento regional, do estado de Mato Grosso, e do país. Busca-se, com 

isso, primar pela participação de todos os segmentos desta academia nas grandes decisões, pois a 

FAF entende que o movimento estudantil deve receber apoio institucional para desenvolver e 

fortalecer suas ações, para o engajamento dos alunos e participação nos eventos locais, nacionais e 

internacionais, sempre voltados para a construção de uma sociedade humana, crítica e reflexiva. 

Como um apoio às atividades acadêmicas a IES criou o Líder em cada polo. 
 

A IES entende que a função do Líder em cada polo onde a FAF estará com os cursos EAD 

é de extrema importância e essencial para o desenvolvimento e desempenho do EAD na região, 

oferecendo apoio, orientação e auxílio nas atividades acadêmicas. O Líder nos polos é uma criação 

inédita e genuína no ensino superior brasileiro originado no EAD da Faculdade de Alta Floresta- 

FAF. A IES considera que a figura do Líder possui grandes qualidades que visam beneficiar o EAD, 

como: 

- a figura do Líder só existe e vive em cada um dos polos; 
 

- é um Líder em cada polo; 
 

- é a vida do polo; 
 

- é a origem e o sustentáculo do seu polo; 
 

- é a valorização do polo e do povo do polo; 
 

- é a humanização do polo. 
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O contato direto com a população da região a qual está inserido proporciona visão e 

conhecimento para atuar como Líder. O Líder é um motivador para que aluno não desista. O aluno 

poderá ver no Líder alguém em pode confiar e que prestará um bom atendimento. O Líder e a 

Coordenação dos cursos da FAF estarão em sintonia para a resolução dos problemas de forma rápida 

e um atendimento com agilidade. 

O Líder de cada polo é escolhido in loco pelo povo do próprio polo juntamente com um 

Representante oficial do Diretor e do EAD da FAF. O Líder possui um contrato assinado entre ele 

e a FAF e o Volume II (arquivo de dados da sede e dos polos) dos IV Volumes do EAD da FAF, 

traz para cada líder dos polos os seguintes dados: nome, profissão, telefone, e-mail e endereço. O 

Líder poderá atuar como tutor presencial (no polo), desde que tenha os requisitos descritos e 

solicitados neste PPC para função dos tutores. Nesse sentido, a figura do líder vem para reforçar o 

apoio às atividades acadêmicas. 

 
3.16 Ouvidoria 

 

 

Conforme Regimento próprio, a Ouvidoria é um órgão vinculado à Diretoria Geral e visa ao 

aperfeiçoamento das ações institucionais. A Ouvidoria é constituída por cinco membros: o Ouvidor 

Geral, coordenador do órgão, escolhido a partir de uma lista tríplice e quatro membros indicados 

pelo Conselho Superior, dentre os coordenadores de curso e confirmados pelo Diretor Geral. 

Compete à Ouvidoria: 
 

• Receber e dar o devido encaminhamento, quando devidamente apresentadas, às 

reclamações, denúncias, sugestões ou demais contribuições que lhe forem dirigidas por 

membro da comunidade universitária ou da comunidade geral; 

• Acompanhar as providências adotadas pelos setores competentes, garantindo o direito de 

resolutividade e mantendo o requerente informado do processo; 

• Sugerir à Administração medidas de aperfeiçoamento da organização e do funcionamento 

da Instituição; 
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• Atuar como mediadora em conflitos de interesse e divergências internas atendidas as 

normas e legislação vigentes, entre outras ações garantidoras de um clima organizacional 

propício a uma caminhada solidária dos membros da comunidade educativa, defesa dos 

direitos inerentes da pessoa, balizando suas ações por princípios éticos, morais e 

constitucionais. 

O serviço de ouvidoria estará exercendo suas funções regularmente, contribuindo 

significativamente para a interlocução institucional. Em dias e horários estabelecidos a cada semestre 

e divulgados aos alunos, por meio das comunicações convencionais e mídias eletrônicas e também 

para oa acadêmicos do EAD será disponibilizado no Abiente Virtual. 

A Ouvidoria da Faculdade de Alta Floresta FAF, doravante apenas Faculdade, é o elo entre 

a comunidade – acadêmica ou externa – e as instâncias administrativas da Faculdade, visando 

agilizar a administração e aperfeiçoar a democracia. 

São objetivos da Ouvidoria: 
 

• Assegurar a participação da comunidade na Instituição, para promover a melhoria das 

atividades desenvolvidas; 

• Reunir informações sobre diversos aspectos da Faculdade, com o fim de subsidiar o 

planejamento institucional; 

• Favorecer a construção de uma nova cultura solidária e interativa entre os colaboradores 

da faculdade no aperfeiçoamento, melhoria e planejamento dos processos acadêmicos e 

administrativos; 

• Trabalhar em sinergia com a Autoavaliação Institucional, aprimorando e sugerindo ações 

de gestão acadêmica, funcional e administrativa. 

O cargo de Ouvidor e a própria Ouvidoria estão ligados à Direção da Faculdade, estando o 

Ouvidor subordinado diretamente ao Diretor Geral. 

O Ouvidor age de acordo com as seguintes prerrogativas: 
 

• Facilitar e simplificar ao máximo o acesso do usuário ao serviço da Ouvidoria; 
 

• Atuar na prevenção de conflitos; 



Faculdade de Alta Floresta - FAF 

Curso de Administração - EAD 

Projeto Pedagógico (PPC) 

173 
Faculdade de Alta Floresta - FAF 

Curso de Administração (EAD) 

Matriz Curricular, Ementas e Bibliografias 

 

 

 

 

 

• Atender às pessoas com cortesia e respeito, evitando qualquer discriminação ou pré- 

julgamento; 

• Agir com integridade, transparência e imparcialidade; 
 

• Resguardar o sigilo das informações; e 
 

• Promover a divulgação da Ouvidoria, tornando-a conhecida dos vários públicos que 

podem ser beneficiados pelo seu trabalho. 

O Ouvidor tem as seguintes atribuições: 
 

• Receber demandas – reclamações, sugestões, consultas ou elogios – provenientes tanto 

de pessoas da comunidade acadêmica quanto da comunidade externa; 

• Encaminhar às unidades envolvidas as solicitações para que possam: 

- No caso de reclamações: explicar o fato, corrigi-lo ou não o reconhecer como 

verdadeiro; 

- No caso de sugestões: adotá-las, estudá-las ou justificar a impossibilidade de sua 

adoção; 

- No caso de consultas: responder às questões dos solicitantes; e 

- No caso de elogios: conhecer os aspectos positivos e admirados do trabalho. 
 

• Transmitir aos solicitantes, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados do 

recebimento da resposta do reclamado, as posições das unidades envolvidas; 

• Registrar todas as solicitações encaminhadas à Ouvidoria e as respostas oferecidas aos 

usuários; 

• Sugerir às instâncias administrativas medidas de aperfeiçoamento da organização e do 

funcionamento da Instituição; 

• Retomar a sugestão, quando aceita pela unidade, mas não realizada. 
 

O cargo de Ouvidor deverá ser ocupado por um docente ou técnico administrativo 

facilitador das relações entre o cidadão e a Instituição, e deverá possuir os seguintes requisitos: 
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• Capacidade para assumir as funções previstas, envolvendo responsabilidade, discrição e 

organização; 

• Sensibilidade para compreender os problemas dos solicitantes e, ao mesmo tempo, as 

limitações das unidades; 

• Estabelecer habilidade em canais de comunicação de forma aberta, transparente e 

objetiva, procurando sempre facilitar e agilizar as informações. 

Na Ouvidoria, as pessoas são atendidas pelo e-mail: ouvidoria@faflor.com.br, fone: 

(66)3512-3300, Ramal 234. Ficará disponível do portal do aluno – AVA o link de acesso à ouvidoria. 

A Ouvidoria pode ser utilizada por estudantes, funcionários, técnico-administrativos, 

docentes, tutores, pessoas da comunidade local e regional, pessoas de outras comunidades. A 

Ouvidoria não atende a solicitações anônimas, garantindo, no entanto, o sigilo sobre o nome e os 

dados pessoais dos usuários. 

A Ouvidoria recebe: 
 

• Reclamações, em que o solicitante pode reclamar sobre quaisquer unidades da 

Instituição e sobre serviços prestados pela faculdade; 

• Sugestões, em que o solicitante pode propor alternativas para melhorar as unidades, os 

serviços prestados e/ou as instalações da faculdade; 

• Consultas, em que o solicitante pode obter variadas informações; 
 

• Elogios, em que o solicitante pode enaltecer funcionários técnico-administrativos e/ou 

docentes, tutores, coordenações, serviços, instalações e outros elementos que considere 

eficientes na Faculdade. 

São consideradas unidades da instituição, sobre as quais a Ouvidoria pode receber 

reclamações, sugestões, consultas e elogios: 

• As instalações físicas da Faculdade, como: salas de aula, banheiros, laboratórios, recepção 

e biblioteca; 

mailto:ouvidoriagnt@faflor.com.br
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• Setores técnico-administrativos e seus serviços, como: biblioteca, secretaria, tesouraria, 

protocolo, coordenação dos cursos de graduação, pesquisa e extensão, Coordenação de 

Pós-Graduação, dentre outros; 

• As empresas que atuam dentro da Faculdade e seus serviços, como: cantina, dentre outros; 

• Os funcionários técnico-administrativos, docentes e tutores presenciais ou à distância da 

faculdade, quando a solicitação for direcionada; 

• Os cursos e setores, quando a solicitação for dirigida a eles como um todo; 
 

• A Diretoria, quando a solicitação for dirigida a ela. 
 

Para fornecer respostas aos solicitantes, a Ouvidoria procura as seguintes instâncias, dentro 

das unidades envolvidas: 

• No caso de solicitações ligadas às instalações físicas, a Direção ou coordenação de turno; 

• No caso de solicitações ligadas a Setores e a seus serviços, ao Coordenador do Setor e 

Diretor; 

• No caso de solicitações ligadas a empresas que atuam dentro da Faculdade e a seus 

serviços, o proprietário do estabelecimento, expondo, depois, a solicitação e a resposta ao 

Diretor; 

• No caso de solicitações ligadas especificamente a um funcionário técnico administrativo, 

o Coordenador de turno e Diretor; 

• No caso de solicitações ligadas especificamente a funcionário docente, o Coordenador 

de curso; 

• No caso de solicitações ligadas ao curso, o Coordenador do curso; 
 

• No caso de solicitações ligadas às atividades de pós-graduação, pesquisa e extensão, o 

Coordenador de Pós-Graduação Pesquisa e Extensão; 
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A Ouvidoria pode contatar as unidades pessoalmente, por meio de telefone ou de e-mail, de 

acordo com a complexidade de cada caso. As unidades envolvidas devem dispensar o tempo 

necessário para atender a questões ligadas à Ouvidoria. 

Quando procuradas, as unidades têm até cinco dias úteis para receber o Ouvidor e o mesmo 

prazo para responder ou posicionar-se sobre o encaminhamento feito. 

Todas as solicitações à Ouvidoria são documentadas em ordem cronológica, em cujo registro 

deve constar: 

• Data do recebimento da demanda; 
 

• Data da resposta; 
 

• Nome do solicitante; 
 

• Endereço/telefone/e-mail do solicitante; 
 

• Forma de contato mantido pessoal, por telefone ou por e-mail; 
 

• Proveniência da demanda estudante, funcionário técnico-administrativo, docente ou 

comunidade; 

• Tipo de demanda-reclamação, sugestão, consulta ou elogio; 
 

• Unidade ou setor envolvido; 
 

• Situação apresentada; 
 

• Resposta às pessoas interessadas 

A Ouvidoria e a CPA da FAF podem atuar juntas também, demonstram, portanto, parceria 

de trabalho e muitas vezes os assuntos, elogios, reclamações ou sugestões estão interligadas. A 

documentação das solicitações pode ser acessada durante um ano, por qualquer pessoa de direito. 

O impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante e analisados 

a adequação do perfil do egresso será avaliado por meio de ferramentas disponíveis no AVA, onde 

o aluno terá fácil acesso à coordenação, aos professores, e aos departamentos da IES, como a 

Ouvidoria. Além da CPA. Por meio dos resultados obtidos em conjunto com a Ouvidoria, CPA e 
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outros órgãos da IES, e juntamente com a sua equipe do EM, NDE, Colegiado, realizará as 

adequações necessárias. 

 
 

3.17. Egressos 

 
 

A FAF estimula os discentes e os egressos a realizarem atividades acadêmicas e eventos 

complementares, em qualquer disciplina é possível a realização de eventos e também a participação 

dos discentes em congressos, seminários, palestras, viagens etc. A FAF faz a divulgação com 

antecedência desses eventos, prepara e apoia todos os discentes e os egressos que queiram participar 

e colaborar. 

Da mesma forma, tem envidado esforços administrativos no sentido de institucionalizar o 

Programa de Acompanhamento de Egressos, por meio do cadastro de ex-estudantes e preenchimento 

de questionário no site da FAF, ou podem ser enviados também via e-mail, a fim de definir seu 

perfil profissiográfico e mantê-los informados sobre eventos científicos, como congressos, palestras, 

pós-graduação e outros, promovendo a atualização de sua formação. Ao mesmo tempo, os egressos 

podem, por meio do site da FAF, expressar as possíveis carências ou qualidades nos vários setores 

da infra-estrutura da Instituição, o que muito contribui para a expansão de seu ensino. 

O site da FAF também possui um link que possibilita a resposta a um questionário, um local 

para os egressos anexarem seu Curricum Vitae, para que possamos fazer indicações às empresas, 

escritórios e escolas ou até mesmo para contratações na própria Instituição de Ensino. Os egressos 

recebem continuamente notícias que a Coordenação julga importante, por meio de mala direta. 

Também podem participar dos blogs dos cursos de Administração ADMINISTRA SEMPRE, com 

acesso por meio do site: www.faflor.com.br e www.administrasempre.com.br, e do Blog do Curso 

de Ciências Contábeis o REKADU com acesso por meio do site da FAF, para ficar disponível no 

www.rekadu.com.br, e podem enviar os artigos informativos para serem publicados nos jornais 

informativos. Além da REFAF, onde temos muitas publicações dos acadêmicos e egressos. 

O perfil do acadêmico da FAF constitui-se estruturalmente: 

http://www.faflor.com.br/
file:///D:/www.administrasempre.com.br
file:///D:/www.rekadu.com.br
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1º. De uma formação humana e básica da pessoa do futuro bacharel; 

2º. De uma sólida, extensa e profunda formação profissional; 

3º. Completando o perfil do bacharel que se pretende formar, acrescenta-se uma formação 

profissional-regional, de que trata o presente item e que levam em consideração as peculiaridades, 

as necessidades e as riquezas da região de Alta Floresta, do Norte de Mato Grosso, da Amazônia 

Legal e do mundo imenso que se estende de Cuiabá a Belém, de um lado e, de Goiânia a Porto 

Velho, de outro lado. Ao fim do curso, o acadêmico deve estar preparado para ingressar na realidade 

de um mercado de trabalho dinâmico e competitivo, em que dele são exigidas não apenas as 

habilidades técnicas pertinentes à profissão, mas, também, uma visão criativa e humana. 

Os alunos egressos dos cursos de graduação da FAF têm tratamento especial, pois continuam 

participando da vida acadêmica, por isso é compromisso institucional: 

• Proporcionar oportunidades de formação continuada, ofertando cursos de Pós- 

Graduação (Especialização) e capacitações; 

• Incentivar a participação dos egressos na vida da Instituição; 

• Acompanhar a inserção profissional de seus egressos por meio de um canal direto de 

comunicação via e-mail, site da instituição, via link direto e ou questionários 

distribuídos quando houver eventos institucionais. 

• Proporcionar cursos de extensão para beneficiá-los; 
 

• Oferecer cursos de extensão, seminários, encontros, palestras e formação de professores 

direcionadas aos profissionais formados pela FAF. 

• 

 

4. ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

 
 

4.1. Acessibilidade Física, Pedagógica, Atitudinal e das Comunicações 

A Faculdade de Alta Floresta - FAF apresenta plenas condições de acesso e garante a 

acessibilidade física para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, transtornos de conduta 
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e altas habilidades/superdotação, conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 

9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 

7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. 

Da mesma forma, a Faculdade de Alta Floresta - FAF apresenta plenas condições de acesso 

e garante a acessibilidade pedagógica, atitudinal e das comunicações para pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida, transtornos de conduta e altas habilidades/superdotação, conforme disposto 

na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos 

N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. 

A finalidade de uma excelente educação deve ser a de garantir o acesso ao conhecimento a 

todas e quaisquer pessoas, independente da raça, credo, orientação sexual, deficiência de alguma 

forma ou diferencial cognitivo, sendo compromisso daqueles que detêm o conhecimento, cuidar e 

não medir esforços no sentido de minimizar a exclusão social, a pobreza, a violência, o 

analfabetismo, a fome e as enfermidades. 

A inclusão não pode ser concebida apenas como a inserção da pessoa portadora de 

deficiência ou diferencial cognitivo num estabelecimento de ensino, mas proporcionar-lhe 

condições de aquisição do conhecimento e participação ativa do processo educacional, prevendo 

recursos e serviços de apoio especializado para que o estudante tenha condições de integrar-se na 

sociedade e ingressar no mundo do trabalho de acordo com suas possibilidades, razão pela qual a 

Faculdade inclui em seu PDI, além das condições de acessibilidade, o atendimento aos alunos com 

deficiência visual e auditiva, o atendimento individualizado de acordo com as suas peculiaridades, 

por meio do Programa de Atendimento ao Discente. 

Aos alunos com deficiência visual, caso tenha ingressantes com estas necessidades, a 

instituição deve prover as condições necessárias para o bom aprendizado do aluno, tais como acervo 

bibliográfico básico em braile, máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a 

computador, sistema de síntese de voz, lupas, réguas de leitura. 

Aos alunos com deficiência auditiva, a instituição deverá proporcionar além de capacitação 

em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) para todos os professores, intérprete em LIBRAS, 

principalmente em períodos de realização de provas, para complementar a avaliação escrita quando 

o aluno não conseguir expressar o seu real conhecimento, bem como orientação aos 
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professores para que valorizem o conteúdo semântico e conheçam as especificidades linguísticas 

do aluno com deficiência auditiva. 

4.2. Adaptabilidade para Pessoas com Mobilidade Reduzida 
 

Para pessoas com mobilidade reduzida: 
 

• Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo o acesso 

aos espaços de uso coletivo; 

• Reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviços; 
 

• Construção de rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, facilitando a circulação 

de cadeira de rodas; 

• Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o 

acesso de cadeira de rodas; 

• Colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros; 
 

• Instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível 

aos usuários de cadeira de rodas. 

 

 
4.3. Adaptabilidade para Portadores de Deficiência Visual 

 

 

Para pessoas com deficiência visual: 

Compromisso formal   da   instituição   de   proporcionar,   caso   seja   solicitada,   desde 

o acesso até a conclusão do curso, sala de apoio contendo: 

-  Máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a computador, 

sistema de síntese de voz; 

- Gravador e fotocopiadora que amplie textos; 

- Plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em fitas; 

- Software de ampliação de tela; 
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-  Equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 

subnormal; 

- Lupas, réguas de leitura; 

- Scanner acoplado a computador; 

- A disponibilização de programas em computadores para atendê-lo; 

- A disposição tablets; 
 

-  Plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico dos conteúdos básicos em 

Braille. 

 

 
4.4. Adaptabilidade para Portadores de Deficiência Auditiva 

 

Para pessoas com deficiência auditiva: 
 

Compromisso formal   da   instituição   de   proporcionar,   caso   seja   solicitada,   desde o 

acesso até a conclusão do curso: 

• Quando necessário, intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), especialmente   

quando   da   realização    de    provas    ou    sua    revisão, complementando a   avaliação   

expressa   em   texto   escrito   ou   quando   este   não tenha expressado o real conhecimento 

do aluno; 

• Flexibilidade   na   correção   das   provas   escritas,    valorizando    o    conteúdo semântico; 

• Aprendizado    da    língua    portuguesa,    principalmente    na    modalidade     escrita (para 

o   uso   de   vocabulário   pertinente   às   matérias   do   curso   em   que   o estudante estiver 

matriculado); 

• Materiais   de   informações   aos   professores   para   que    se    esclareça    a especificidade 

linguística dos surdos. 

A FAF ratifica seu compromisso com a igualdade de oportunidades e com o processo de 

inclusão; já possui espaços adaptados ao portador de necessidades especiais e possui ainda 

atendimento pedagógico diferenciado, destinado aos acadêmicos com déficits de aprendizagem. 

Quanto às condições de acesso para portadores de necessidades especiais, podemos destacar: 
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a) As toaletes masculinas e femininas adaptadas; 
 

b) Todos os prédios foram planejados e construídos para não terem rampa e nem degrau, 

sendo as salas de aula e outras construídas no mesmo nível; 

c) As lousas são grandes para atenderem ao deficiente físico. 

A Biblioteca atual também está toda adaptada assim como os funcionários da mesma estão 

treinados para o atendimento ao deficiente físico. O estacionamento conta com adaptação e espaço 

reservado aos deficientes físicos. Atualmente existe uma parceria entre a FAF e o CEEDA (Centro 

Educacional de Deficientes Auditivos de Alta Floresta), que, em conjunto, vêm desenvolvendo 

atividades no sentido de capacitar profissionais na Linguagem de Sinais; oportunamente e, quando 

necessário, a FAF implementa um tradutor e intérprete na Língua Brasileira de Sinais-LIBRAS e a 

mesma encontra-se inserida na relação de diciplinas do curso de Administração. 

A FAF juntamente com o curso de Administração oferece o curso de LIBRAS para os 

acadêmicos, egressos, professores, empresas e comunidade em geral em forma de curso de extensão. 

Foi oferecido o Curso de Libras no semestre de 2011/2, e teve a participação dos alunos e da 

comunidade. A partir daí, o curso de Libras além de fazer parte da Grade do Curso de Administração 

na modadlidade à distância também pode ser oferecido como cursos de extensão. 

Em relação aos portadores de deficiência visual a FAF implementou gradativamente os 

recursos necessários ao atendimento especial com material de apoio pedagógico específico, recursos 

auditivos e na linguagem Braile, além de placas no solo com as indicações. 

A organização curricular sofreu mudanças contemplando conteúdos que revelam inter- 

relações com a realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e 

contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio por meio da utilização 

de tecnologias inovadoras e que atendam aos campos interligados de formação. 

 
 

4.4. Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

 

 

A Faculdade de Alta Floresta - FAF respeita e defende os direitos da Pessoa com Transtorno 

do Espectro Autista. Ao instituir a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
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Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a Lei Federal nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012, 

que concede a este segmento os mesmos direitos conquistados pelas pessoas com deficiência, 

incluindo desde a reserva de vagas em empregos públicos e privados, o direito à educação e até o 

atendimento preferencial em bancos e repartições públicas. 

• É considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de 

síndrome clínica caracterizada por: 

• Deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação 

sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal 

usada para interação social; 

• Ausência de reciprocidade social; 
 

• Falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de 

desenvolvimento; e 

• Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, 

manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por 

comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de 

comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. 

São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista: 

I. A intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à 

pessoa com transtorno do espectro autista; 

II. A participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as 

pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua implantação, acompanhamento 

e avaliação; 

III. A atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, 

objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e 

nutrientes; 
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IV. O estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de 

trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as disposições da Lei no 8.069, de 13 de 

julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

V. A responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao transtorno 

e suas implicações; 

VI. O incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento 

à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis; 

VII. O estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos epidemiológicos 

tendentes a dimensionar a magnitude e as características do problema relativo ao transtorno do 

espectro autista no País. 

São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: 
 

1. A vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a 

segurança e o lazer; 

2. A proteção contra qualquer forma de abuso e exploração; 
 

3. O acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades 

de saúde, incluindo: 

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; 
 

b) o atendimento multiprofissional; 
 

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; 
 

d) os medicamentos; 
 

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento; 
 

4. O acesso: 
 

a) à educação e ao ensino profissionalizante; 
 

b) à moradia, inclusive à residência protegida; 
 

c) ao mercado de trabalho; 
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d) à previdência social e à assistência social. 
 

Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída 

nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante 

especializado. 

A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano ou 

degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar nem sofrerá discriminação 

por motivo da deficiência. 

A Faculdade de Alta Floresta – FAF se compromete a qualificar os docentes e intensificar 

a formação de professores, para que todos estejam capacitados para gerenciar diversas situações. 

 

 
5. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

 
A Faculdade de Alta Floresta-FAF, conta com uma área construída de 5.829 m². As 

instalações são praticamente novas, confortáveis, de adequadas dimensões, dotadas de boa acústica, 

com excelente ventilação natural e luminosidade condizente com o clima da região. Contam, ainda, 

com mobiliário e equipamentos suficientes para as suas destinações. Todas as salas de aula têm ao 

lado um jardim bem plantado e carinhosamente cuidado. Os prédios têm três jardins internos 

para cuidar do lazer dos olhos e da parte psicossomática da pessoa humana. 

Todos os corredores são largos, medindo 4,50 m de largura a fim de cuidar do lazer e do 

descanso, sobretudo na época dos seis meses de chuva quando os estudantes não podem sair para os 

pátios de recreio. 

É válido lembrar a recente construção, imensa e artisticamente feita, do Centro de 

Convivência, no centro dos prédios do Campus da Faculdade de Alta Floresta, completado pela 

Lanchonete ao lado, a fim servir não só para os acadêmicos e outras pessoas tomarem lanche, mas 

também de ponto de encontro dos estudantes, de professores e de pessoas outras a fim de trocar 

ideias, descansar, estudar em particular ou em equipe, etc. 

As edificações são dotadas de sistema de refrigeração em todas as salas. O Salão Nobre conta 

com uma área total de 282 metros quadrados, com capacidade para 200 pessoas. Contém 
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uma sala secreta para reuniões com um sanitário, púlpito espaçoso, um sanitário feminino e um 

masculino, com cadeiras estofadas. 

Segue o quadro sobre a evolução do número de equipamentos de informática da FAF: 
 

Tipo do Existente 2019 2020 2021 2022 2023 

Equipamento ADM AA ADM AA ADM AA ADM AA ADM AA ADM AA 

Servidor 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Microcomputador 

es 

 

39 
 

82 
 

14 
 

30 
 

12 
 

30 
 

20 
 

50 
 

39 
 

82 
 

39 
 

82 

Sub-Total 41 84 15 31 13 31 21 51 41 84 41 84 

TOTAL 125 46 44 72 125 125 

Legenda: 

ADM: número de pontos para uso administrativo; 

AA: número de pontos para uso em atividades acadêmicas, incluindo os dos laboratórios de 

informática. 

Segue o quadro sobre a projeção da infraestrutura de Apoio Pedagógico da FAF: 
 

TIPO DE EQUIPAMENTO Existente 2019 2020 2021 2022 
 

2023 

Televisor 2 0 2 2 2  

Retroprojetor 2 2 2 2 2  

Projetor multimídia 10 2 2 4 6  

DVD player 3 2 2 2 3  

Tela de 100” 10 1 1 6 6  

Net-book 5 3 3 5 5  

Provedor 1 1 1 1 1  

 

5.1. Laboratórios Especializados 

 

 

Os Laboratórios que auxiliam para a formação básica, específica e prática profissional dos 

acadêmicos de Administração da FAF, são os laboratórios de Informática e laboratório de estudos 

de caso e simulações para exercício da prática. Eles são de extrema importância e necessários para 
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o desenvolvimento da proposta pedagógica do curso. O espaço é adequado para a quantidade de 

alunos. 

Os laboratórios que contribuem para a formação do Administrador na FAF são adequados 

no que se referem às instalações específicas, equipamentos e os materiais que são precisos para 

desenvolver todas as atividades acadêmicas do curso, as quais foram implantadas com o objetivo de 

agregar valor ao curso e à formação dos acadêmicos e estão em pleno funcionamento, na quantidade 

e qualidade coerente com as necessidades e compatíveis com a proposta curricular. 

 

 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO 

DE: 

INFORMÁTICA - 1 

Área (m2): 71,5m Capacidade: 40 Alunos 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

COMPUTADORES 40 

IMPRESSORA 1 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

MESAS 40 

CADEIRAS 40 

AR CONDICIONADO 1 

 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO 

DE: 

INFORMÁTICA – 2 

Área (m2): 55m Capacidade: 30 Alunos 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

COMPUTADORES 30 

IMPRESSORA 1 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

MESAS 30 

CADEIRAS 30 

AR CONDICIONADO 1 

ÁREAS ACADÊMICAS ATENDIDAS 
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As áreas acadêmicas atendidas são dos cursos de Faculdade de Alta Floresta-FAF. 
 

 

A estrutura de TI da União das Faculdades de Alta Floresta está em expansão a fim de 

atender cada vez melhor a necessidade de sua equipe e de seus alunos, seu Núcleo de Tecnologia 

da Informação conta hoje com servidores que atendem às necessidades atuais: 

• Servidor de Sistema Administrativo, Financeiro e Pedagógico com Microsoft Windows 

2012 Server; 

• Mikrotik, Servidor Proxy, Firewall e Roteador Brasil FW; 

• Servidor compartilhando arquivos e diretórios nas redes Administrativas e Laboratórios; 

Dentre os diversos serviços oferecidos pelo portal estão: 

• Portal do Aluno: onde o acadêmico tem a qualquer hora e em qualquer lugar, acesso às 

suas notas, materiais, conteúdos para as aulas e diversos outros serviços; 

• Portal do Professor: para digitação on-line das notas, livro de chamadas e disponibilizar 

aos alunos materiais de apoio para as aulas. 

A Faculdade dispõe de acesso à internet por meio de uma rede sem fio Wi-Fi para os 

Professores e para os alunos nas dependências da faculdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESPONSÁVEL 
FORMAÇÃO 

CARGO/FUNÇÃO RT 
PG G EM EF 

Prof. Marcelino de Jesus X 
   Professor da Disciplina de 

Informática e Orientador 
Integral 

POLÍTICA DE USO DO LABORATÓRIO 

DESCRIÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS 
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O Laboratório de Informática prevê a quantidade e as condições apropriadas de acesso dos 

professores, técnicos e alunos aos equipamentos de informática e aos recursos audiovisuais e 

multimídia. A Política considera, ainda, um processo de avaliação constante. Nesse sentido, os 

dirigentes das Faculdades de Alta Floresta recebem dos responsáveis por cada área as informações 

necessárias para o planejamento de manutenção, reposição, atualização e expansão dos 

equipamentos e materiais pertinentes a cada setor. 

 

 
 

FICHA DE LABORATÓRIO 

LABORATÓRIO DE: ESTUDOS DE CASO E SIMULAÇÕES 

Área (m2): 28m Capacidade: 30 Alunos 

EQUIPAMENTOS (essenciais para o funcionamento) 

Descrição Qtde. 

COMPUTADORES 04 

INFRAESTRUTURA BÁSICA (incluindo o mobiliário) 

Descrição Qtde. 

MESAS 02 

CADEIRAS 12 

AR CONDICIONADO 1 

 
 

O laboratório de Estudos de Caso e Simulações é o espaço reservado para realização de 

atividades de exercícios práticos. Neste espaço os docentes e alunos podem realizar simulação de 

negociações, reuniões, apresentados de projetos, estudos direcionados e de caso. 

Oferece a oportunidade de vivenciar situações que se aproximam com a prática profissional 

do administrador, sendo o espaço reservado para estas atividades, caracterizado por um ambiente 

diferente da sala de aula convencional. Desta forma, os docentes são incentivados a utilizar o espaço 

de forma diferenciada. 

Seus principais objetivos são: 

• Proporcionar oportunidade para vivenciar por meio de jogos empresariais situações 

análogas àquelas encontradas no ambiente empresarial; 

• Estimular o desenvolvimento de capacidade de negociação, expressão e liderança; 

• Estimular a criatividade e busca por solução de problemas; 

• Dar oportunidades para a manifestação de potencialidades; 
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• Alimentar a inteligência e a criatividade; 

• Oportunizar maior número de experiências; 

• Enriquecer e destacar a importância do relacionamento interpessoal no ambiente 

profissional; 

• Constituir-se como um espaço de pesquisa e desenvolvimento de projetos que irão 

complementar a aprendizagem. 

 
 

5.2. Normas e Procedimentos de Segurança 

 

 
A Faculdade de Alta Floresta-FAF, para guardar e resguardar todos seus prédios, sobretudo 

em pontos estratégicos e vitais, como Provedor próprio, documentos da Secretaria e da Tesouraria, 

especialmente nos feriados e domingos, conta com os serviços de uma empresa especializada em 

segurança, chamada Inviolável. 

A Faculdade de Alta Floresta-FAF está sempre atenta no que diz respeito à segurança, pois 

envolvem todos os docentes, discentes, corpo técnico/administrativo etc, por isso é de fundamental 

importância se dispor de toda segurança, se preocupando com o pessoal, patrimonial, prevenção de 

incêndio, para isso se atentando a data de validade dos extintores e acidentes de trabalho, que para 

isso é utilizado os equipamentos necessários de segurança para o exercício das atividades. 

Para a segurança do pessoal e do patrimônio a Instituição tem em sua equipe de 

colaboradores 3 (três) guardas, em tempo integral, cada um no seu turno. A Faculdade de Alta 

Floresta-FAF mantém a ordem e a limpeza na Instituição e se atentando para o conforto dos docentes 

e discentes, portanto a manutenção e a conservação dos espaços físicos da Instituição e do curso são 

de suma importância para um ambiente agradável de estudos, palestras, apresentações em geral e 

recreações. 
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5.3. Manutenção e Conservação das Instalações Físicas 

 

 

A manutenção e conservação das instalações físicas da Faculdade de Alta Floresta-FAF, 

conta com a equipe encarregada desse serviço. Esta equipe é formada por três funcionários de 

serviços gerais, mais um jardineiro, quatro zeladoras para limpeza básica e três vigias para segurança 

dos acadêmicos e das instalações e mais um vigia para casa externa, todos em tempo integral, em 

seus respectivos turnos. 

 
 

5.4. Condições de Salubridade das Instalações Acadêmicas 

 

 
As instalações físicas a serem utilizadas por acadêmicos, docentes e usuários dos cursos da 

Faculdade de Alta Floresta - FAF apresentam condições de salubridades satisfatórias às exigências 

técnicas. Desde o início das construções, até os dias de hoje, os mantenedores atentaram para 

oferecer maior conforto, comodidade e segurança, orientando-se pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas - ABNT. 

 
5.5. Manutenção e conservação dos equipamentos 

 
 

Para atender à manutenção dos equipamentos eletro-eletrônicos, foi contratado um técnico 

capacitado e trabalhando em tempo integral. 

A política de utilização dos equipamentos da Faculdade de Alta Floresta-FAF, prega o uso 

ordenado, satisfatório e de qualidade, por parte da comunidade acadêmica. Nesse sentido, contempla 

uma série de orientações, abaixo enunciadas. 

A manutenção e conservação dos equipamentos incluem as atividades realizadas nos 

laboratórios de ensino de graduação, sendo executada por funcionários da própria FAF, devidamente 

especializados e treinados para exercer estas funções, trabalhando em regime de tempo integral. A 

coordenação e a supervisão dos serviços de manutenção e conservação dos equipamentos estão a 

cargo da Faculdade de Alta Floresta-FAF. 



Faculdade de Alta Floresta - FAF 

Curso de Administração - EAD 

Projeto Pedagógico (PPC) 

192 
Faculdade de Alta Floresta - FAF 

Curso de Administração (EAD) 

Matriz Curricular, Ementas e Bibliografias 

 

 

 

 

 

Os procedimentos de manutenção serão divididos em três grupos: manutenção preventiva, 

manutenção corretiva e manutenção de emergência. Os procedimentos de manutenção incluem as 

atividades de: 

• Substituição de peças ainda em condições de uso ou funcionamento cujo tempo de uso 

esteja próximo ao final do tempo de vida útil; 

• Reformas de instalações e equipamentos de forma a minimizar a probabilidade da 

ocorrência de incidentes e interrupções nas rotinas de trabalho; 

• Consertos e reformas necessárias após a ocorrência de acidentes e/ou incidentes. 

É bom lembrar que, sob contrato, todos os prédios estão devidamente e legalmente 

protegidos contra incêndio, intempéries, tempestades e quaisquer imprevistos. 

O plano de expansão e de atualização de equipamentos da Faculdade de Alta Floresta-FAF, 

contemplará as necessidades dos laboratórios, salas de aulas, e demais dependências durante o 

transcorrer do curso. 

O plano de expansão e de atualização de equipamentos da Faculdade de Alta Floresta-FAF 

contempla as necessidades dos laboratórios, salas de aulas, e demais dependências durante o 

transcorrer do curso. 

Para atender a seu progresso contínuo e a uma demanda sempre crescente, a Direção da 

Faculdade de Alta Floresta-FAF, lança, inclusive já registrados na Prefeitura de Alta Floresta, para 

os próximos cinco anos, seu Plano de Expansão Física por meio do anúncio da construção do 

segundo prédio, com vários blocos, com dois andares, duplicando a área construída do seu já imenso 

prédio do atual Campus da Faculdade de Alta Floresta-FAF. 

Alguns dados do novo prédio de dois andares: a) o Centro de Convivência, já grande, será 

triplicado, passando de 320 m2 para 1.000 m2; b) a atual Lanchonete, transformada em Restaurante 

Universitário, passará de 60 m2 para 540 m2; c) o número de salas de aula passará de 19, hoje 

existentes para 75; d) a área construída, hoje de 5.829 m², passará para 12.872 m2. 
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5.6. Infraestrutura dos Polos 

 

 
O PDI apresenta em seus anexos um estudo para implantação de polos EAD que considera 

sua distribuição geográfica e aspectos regionais sobre a população do ensino médio, a demanda por 

cursos superiores e a relação entre número de matriculados e de evadidos, bem como a contribuição 

dos cursos ofertados para o desenvolvimento da comunidade e os indicadores estabelecidos no PNE 

vigente. 

O estudo para implantação dos polos foi ao longo do tempo e minucioso, considerando a 

distribuição geográfica divididos em 5 regiões e considerando também o cenário no Ensino Superior. 

Os cursos ofertados em EAD contribuem para o desenvolvimento da comunidade, proporcionando 

formação profissional e humana que possibilitam o desenvolvimento local e regional. A IES iniciou 

o contato com os possíveis líderes de cada polo no ano de 2016, foram realizadas pesquisas nas 

cidades para saber a demanda e a carência por cursos superiores. UM profissioal representante da 

IES já realizou inúmeras visitas em cada polo, porém, as visitas mais intensas foram em 2018 e 2019 

para que cada cidade pudesse ter o seu líder. A figura do líder a IES entende ser de extrema 

importância, como já destacado deste PPC e em outros relatórios. 

Os polos da Educação a Distância de Alta Floresta oferecem paradoxalmente uma 

diversidade e uma unidade impressionantes e agradáveis de serem vistas e descritas como, por meio 

desse texto. Primeiro, dos 41 polos almejados, 22 são municípios, 8 são distritos, dez são 

assentamentos e 1 é uma aldeia indígena. 

Os 22 municípios, por ordem alfabética, são os seguintes: Alta Floresta, Apiacás, Aripuanã, 

Carlinda, Colíder, Colniza, Cotriguaçu, Itaúba, Juruena, Marcelândia, Matupá, Nova Bandeirantes, 

Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Santa Helena, Novo 

Mundo, Novo Progresso (Pará), Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte. Os 8 distritos, 

por ordem alfabética, são os seguintes: Alto Alegre, Apuí, Castelo dos Sonhos ( Pará ), Colorado do 

Norte, Guariba, Japuranã, Ouro Branco, União do Norte. Os 10 assentamentos, por ordem alfabética, 

são os seguintes: Bom Jaguar, Gleba 5000, Gleba Padovani, Gleba União, Nova Esperança, Nova 

Galileia, Nova União, Ouro Verde, São Pedro, Veraneio. A 
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aldeia indígena, cientificamente chamada de Aldeia Kopenoty, é dos índios Terenas e localiza-se no 

Distrito de União do Norte, pertencente ao Município de Peixoto de Azevedo. 

Os polos, divididos em cinco regiões, durante os três anos de construção da Educação a 

Distância da Faculdade de Alta Floresta - FAF, foram visitados pessoalmente, em dias e meses 

diferentes, três vezes, pela mesma pessoa, membro do EAD de Alta Floresta. Viagens foram 

realizadas para essas cidades e assentamentos, assentamentos estes equipados e com infraestrutura 

como as cidades. Dessa forma, a Faculdade de Alta Floresta - FAF viu a possibilidade de ofertar 

cursos na modalidade EAD em várias regiões próximas que são carentes do estudo de ensino 

superior. A FAF foi bem recebida. Dessa forma, atualmente, a FAF possui contato com 41 possíveis 

polos, incluindo cidades e assentamentos próximos à cidade de Alta Floresta-MT e com 

assentimentos (termo de parceria) assinado pelos polos. Todos os polos possuem salas equipadas, 

computadores e acesso à internet e infraestrutura necessária para um atendimento pleno das 

atividades, dúvidas e auxílio ao acadêmico. Além do suporte na sede em Alta Floresta com equipe 

preparada para atender os alunos e os polos. Por ora, a equipe do EAD, de viagens, está fechando o 

contrato com os polos. 

Maiores informações sobre o processo de implantação de polos para o EAD constam do PDI 

em anexo específico. 

A estrutura física, tecnológica e de pessoal nos polos de EAD da Faculdade de Alta Floresta 

- FAF possibilita a execução das atividades previstas no PDI, viabiliza a realização das atividades 

presenciais, apresenta acessibilidade, e é adequada ao projeto pedagógico dos cursos vinculados. A 

infraestrutura física possibilita a interação entre docentes, tutores, discentes e a IES, com tecnologia 

e metodologia diferenciada e inovadora para a região Norte do Mato Grosso. 

Os 41 (quarenta e um) futuros polos, incluindo cidades e assentamentos da região, possuem 

em sua infraestrutura um espaço devidamente equipado, com salas de aulas, computadores com 

acesso à internet, limpeza, organização e material necessário e suficiente para a realização das 

atividades. 

 
6. BIBLIOTECA 
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A Biblioteca conta, atualmente, com uma Bibliotecária, bacharel em Biblioteconomia, 

legalmente habilitada para o exercício de suas funções, e três auxiliares de biblioteca, além do 

pessoal de apoio e de serviços gerais. De acordo com a expansão dos cursos e programas de 

licenciatura e das vagas, a Biblioteca ampliará a quantidade e qualificação de seus técnicos e 

auxiliares técnicos. 

Os objetivos da Biblioteca são compostos por: 
 

• Identificar os campos do conhecimento de interesse da Biblioteca; 

• Favorecer o crescimento racional e equilibrado do acervo; 

• Determinar os itens de informação compatíveis com a formação da coleção versus 

interesses da FAF; 

• Determinar critérios mínimos para a duplicação de títulos; 

• Estimular programas cooperativos de aquisição; 

• Traçar diretrizes para a avaliação da coleção; 

• Estabelecer parâmetros para o descarte de material; 

• Prever os recursos financeiros anuais dos quais a Biblioteca poderá dispor. 

A aquisição de novas assinaturas de periódicos obedecerá aos seguintes critérios básicos: 

• Valor científico e literário; 

• Utilização e a continuidade das coleções existentes; 

• Duplicação de títulos só se houver muita necessidade e disponibilidade de recursos para 

tal. 

 
 

são: 

As políticas gerais para a incorporação ao acervo dos títulos novos por permuta e doação 

 

 
• Títulos considerados de importância para pesquisa, estudo e ensino, nos termos 

similares à política proposta por compra; 

• Qualquer título adquirido por permuta ou doação deverá ser avaliado após dois anos. Se 

o interesse não for confirmado o título deverá ser descartado; 

• Para permuta serão utilizadas as publicações da FAF, além de obras recebidas em 
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doação, descartadas ou duplicadas; 
 

• Bibliografia básica e complementar (indicadas nas ementas das grades curriculares dos 

cursos em andamento); 

• Obras de referências (atualização constante de dicionários, enciclopédias, anuários, 

guias, etc.). 

• Obras de caráter interdisciplinar e/ou de áreas inter-relacionadas; 
 

• Obras de interesses para novas linhas de pesquisa ou complementação de áreas carentes; 
 

• duplicação de títulos de uso freqüente para graduação e pós-graduação; 
 

• Traduções de interesse em idiomas acessíveis à maioria da população usuária; 

Lançamentos recentes. 

 
 

6.2. Espaço Físico 

 

 

O espaço físico da Biblioteca da FAF abrange uma área de 368,50m2, distribuída da seguinte 

forma: 140m2, utilizados para a disposição do acervo; 126,10 m2, utilizados para a sala de leitura; 

11,90m2, utilizados na construção do gabinete para estudo individual; 24 m2, utilizados na 

construção do gabinete para estudo em grupo; 38 m2, utilizados para a recepção e atendimento ao 

usuário; 24m2, gabinetes utilizados para orientação de pesquisa e monografia; 4,50m2, utilizados 

para o arquivo; 15 terminais utilizados para o acesso à internet, sendo que os mesmos são utilizados 

para a consulta ao acervo. Perfazendo assim, um total de 368,50 m2 o espaço físico da atual 

Biblioteca da FAF. 

 

 
 

INFRAESTRUTURA N° Área Capacidade 

Disponibilização do acervo 01 155,25 m2 (1) 26.793 
exemplares 

Leitura 01 112,90m2 (2) 66 assentos 

Estudo individual 01 10,40m2 (2) 18 gabinetes 
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Estudo em grupo 01 26,60 m2 (2) 20 assentos 

Sala de vídeo -- -- (2) -- 

Administração e processamento técnico do acervo 01 16,00m2  -- 

Recepção e atendimento ao usuário 02 36,35m2   

Outras: (especificar) 01 2,5m2   

Acesso à internet 01 10,40m2 (3) 15 
computadores 

Acesso à base de dados -- -- (3) -- 

Consulta ao acervo 01 10,40 m2 (3) 15 
computadores 

TOTAL 
06 360 m2 

15 
computadores 

 

 

Legenda: 

N° é o número de locais existentes; 

Área é a área total em m²; 

Capacidade: (1) em número de volumes que podem ser disponibilizados; (2) em número de assentos; (3) em número 

de pontos de acesso. 

Legenda: 

N° é o número de locais existentes; 

 

6.3. Instalações 

 

 

a) Instalações para o acervo 
 

Do total do espaço físico da Biblioteca da FAF que abrange uma área de 368,50 m2, 140 

m2 são utilizados para a disposição do acervo. 

Diariamente a equipe de zeladores limpa e cuida cuidadosamente do acervo da Faculdade, 

facilitando a preservação. Já, as auxiliares da Biblioteca armazenam o acervo, após a utilização 

dos estudantes os mesmos deixam os livros em cima da mesa e um auxiliar guarda no local correto, 

facilitando a procura no acervo e a armazenagem é feita corretamente e com cuidado. 

O espaço é adequado e distribuído de forma com que atende às necessidades da Faculdade, 

com mobiliário, composto de mesas, cadeiras e suporte para leitura facilitando a visualização e a 

área climatizada. Todo o cuidado dispensado ao acervo é visando o bom armazenamento, umidade 

correta, antimofo etc. 
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b) Instalações para Estudos Individuais 

 
A Biblioteca disponibiliza espaços para estudos individuais com uma área de 10,40 m2, com 

um total de seis gabinetes, assim, os estudantes podem estudar pesquisar, realizar trabalhos etc. 

Nesse espaço dispensado para estudo individual, podendo desfrutar de um ambiente 

aconchegante, silencioso, climatizado e confortável, com cadeiras, mesas e internet Wireless, 

sendo adequado para as finalidades a que se propõe. 

 

c) Instalações para Estudos em Grupos 
 

A Biblioteca disponibiliza na área interna um espaço para estudos em grupo com uma área 

composta de 26,60m2, orientada para até 20 acadêmicos utilizar. É uma área que contempla a 

existência de sala e mobiliário suficiente e confortável para esta finalidade em grupo. 

 
6.4. Acervo Geral 

 
 

A Biblioteca constitui órgão suplementar da estrutura organizacional da instituição e unidade 

de apoio ao ensino, pesquisa e extensão, estando diretamente vinculada à Diretoria. O material 

bibliográfico da Biblioteca encontra-se à disposição dos corpos docente, discente, técnico-

administrativo e pessoal de apoio à Instituição, bem como à comunidade para consulta local. 

A Biblioteca adota o Sistema de Classificação Decimal de Dewey (CDD) e a catalogação de 

acordo com o código de catalogação Anglo-Americano AACR2. 

O acervo geral, ofertado as mantidas da União das Faculdades de Alta Floresta é composto 

de 26.793 exemplares até maio de 2021, sendo 10.737 títulos, sendo atualizado de acordo com a 

política de desenvolvimento de coleções da FAF. 

A maior parte das obras é composta de conteúdos que abrangem as áreas de conhecimento 

específico do curso de Administração, e o restante, com conteúdos que abrangem várias áreas do 

conhecimento. 
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A Biblioteca recebe regularmente, mediante assinatura, permuta e doações, 536 títulos e 

8.740 exemplares, cobrindo todas as áreas do conhecimento humano. 

 

 
 

ITEM 
NÚMERO 

TÍTULOS VOLUMES 

Livros 10.737 26.793 

Periódicos Informativos 536 8.743 

Periódicos Científicos  23 

CD-ROMs  81 

Fitas de vídeo  71 

DVDs 81 259 

Jornais 7  

Enciclopédias 64 86 

Almanaque  29 

Dicionários  192 

 
PERIÓDICOS 

 
TITULOS 

Nacionalidade Impresso 

N. E Sim Não 

Harvard business review Brasil X  X  

HSM management X  X  

Revista de administração de empresas (RAE) X  X  

Revista de administração pública (RAP) X  X  

Revista de economia e agronegócio – REA X  X  

Revista Brasileira de Administração (RBA) X  X  

Revista Brasileira de Economia (RBE) X  X  

Revista da ESPM X  X  

Revista de administração (Rausp) X  X  

Revista de Direito Administrativo (RDA) X  X  

Revista empreendedor X  X  

Revista mundo PM – Project Management X  X  

Rege – Revista gestão X  X  

Revista: Administração Pública e Gestão Social X   X 

https://www.apgs.ufv.br/index.php/apgs
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Revista: Administração: Ensino e Pesquisa (RAEP) X   X 

Revista: BBR. Brazilian Business Review X   X 

Revista: Bar. Brazilian Administration Review X   X 

Revista: Base. Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos X   X 

Revista:Cadernos Ebape.Br (FGV) X   X 

Revista: Organizações & Sociedade X   X 

Revista: Organizações Rurais & Agroindustriais X   X 

Revista: RAE – Revista de Administração de Empresas X   X 

Revista: RAI – Revista De Administração e Inovação X   X 

Revista: RAM – Revista De Administração Mackenzie X   X 

Revista: RAP – Revista Brasileira de Administração Pública X   X 

Revista: RAUnP – Revista Eletrônica do Mestrado Profissional em 
Administração da Universidade Potiguar 

X 
  

X 

Revista: RAUSP – Revista de Administração da Universidade de São Paulo X   X 

Revista: Revista Ciências Administrativas (UNIFOR) X   X 

Revista: Revista Contabilidade & Finanças X   X 

Revista: Revista de Administração da UFSM X   X 

Revista: Revista de Administração da UNIMEP X   X 

Revista: Revista de Administração IMED X   X 

Revista: Revista de Ciências da Administração (CAD/UFSC) X   X 

Revista: Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade X   X 

Legenda: 

N – nacional; 

E – estrangeiro; 

Os periódicos devem ser agrupados por área de conhecimento, em ordem alfabética conforme 

norma especifica. 

 
d) Base de Dados 

A Base de Dados é importante e por isso é diariamente atualizado, com informações 

digitalizadas sobre diversos assuntos particulares ou em um campo específico, consistindo em 

registros de formato uniforme, organizados para pesquisa, busca rápida e fácil facilitando a agilidade 

e eficácia do atendimento e das informações destinadas aos docentes e discentes. 

https://raep.emnuvens.com.br/raep
http://www.bbronline.com.br/index.php/bbr
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2
http://revistas.unisinos.br/index.php/base/index
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape/index
https://portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes
http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora
https://rae.fgv.br/rae
https://www.revistas.usp.br/rai
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7612&lng=en&nrm=isso
http://rausp.usp.br/
http://periodicos.unifor.br/rca
https://periodicos.ufsm.br/reaufsm
http://www.raunimep.com.br/ojs/index.php/regen/index
https://seer.imed.edu.br/index.php/raimed
https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm
http://www.revistas.uneb.br/index.php/financ/index
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A periodicidade de atualização das Bases de Dados é todos os dias. E a relação das 

assinaturas de Bases de dados no âmbito do curso é o Sophia. 

e) Jornais e Revistas 

Os jornais e as revistas complementam na formação profissional, mantendo os acadêmicos 

atualizados e informados, no entanto é necessário para o Professor além do conhecimento do 

microambiente, também sendo de extrema importância o conhecimento do microambiente, ou seja, 

se informar à respeito do que acontece em sua região, sua cidade, estado, enfim adquirir 

conhecimento por meio de jornais e revistas de âmbito nacional. 

Diante dessas informações podemos destacar que os jornais e revistas disponibilizados na 

Biblioteca são adequados à proposta pedagógica do curso de Administração. 

 
JORNAIS E REVISTAS 

TÍTULO Jornal Revista 

1. Folha de São Paulo X  

2. Valor Econômico X  

3. Cidade X  

4. O Diário X  

5. Mato Grosso do Norte X  

6. Mundo Jovem X  

7. Consulex  X 

8. Do Professor  X 

9. Conjuntura Econômica  X 

10. Educação  X 

11. Ensino Superior  X 

12. Exame  X 

13. Globo Rural  X 

14. Horizonte Geográfico  X 

15. Info Exame  X 

16. Isto É  X 

17. Língua Portuguesa  X 

18. Management  X 
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19. National Geographic  X 

20. Pequenas Empresas e Grandes Negócios  X 

21. Saúde  X 

22. Seleções Reader Digest  X 

23. Veja  X 

24. Vida e Saúde  X 

25. Viver Mente e Cérebro  X 

26. Revista da ESPM  X 

27. Havard Business Review Brasil  X 

28. HSM Management  X 

29. Revista Empreendedor  X 

TOTAL 6 23 
   

 

O acervo em multimídia da FAF que é disponibilizado pela Biblioteca no âmbito do curso 

é de grande valia, pois agregam dados, informações e conhecimentos de forma avançada com a 

tecnologia a qual é disponibilizada pelo acervo em multimídia. 

Todas as formas e métodos que podem propiciar aos discentes a busca incessante pela 

informação atualizada serão sempre bem-vindos na FAF, visto que a Instituição visa o melhor para 

seus estudantes e professores. 
 
 

MULTIMÍDIA 

TITULO 
TIPO DE SUPORTE 

DVD CD-ROM VHS OUTROS 

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 1 
  X  

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 2 
  X  

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 3 
  X  

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 4 
  X  

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 5 
  X  

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 7 
  X  

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 8 
  X  

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 9 
  X  

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 10 
  X  



Faculdade de Alta Floresta - FAF 

Curso de Administração - EAD 

Projeto Pedagógico (PPC) 

203 
Faculdade de Alta Floresta - FAF 

Curso de Administração (EAD) 

Matriz Curricular, Ementas e Bibliografias 

 

 

 

 

 

 
MULTIMÍDIA 

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 11 
  

X 
 

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 12 
  

X 
 

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 13 
  

X 
 

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 14 
  

X 
 

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 15 
  

X 
 

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 16 
  

X 
 

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 17 
  

X 
 

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 18 
  

X 
 

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 19 
  

X 
 

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 21 
  

X 
 

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 22 
  

X 
 

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 23 
  

X 
 

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 24 
  

X 
 

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 25 
  

X 
 

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 27 
  

X 
 

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 28 
  

X 
 

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 30 
  

X 
 

Mitos De Marketing Que Matam As Empresas Nº. 31 
  

X 
 

Estratégias Inovadoras De Negociação Com William Ury 
  

X 
 

Ciência E Tecnologia Barsa V. 3 
  

X 
 

Marketing De Incentivo – Implantação V. 1 
  

X 
 

Marketing De Incentivo – Planejamento V. 2 
  

X 
 

Treinar E Gerenciar Equipes Para Melhorar Processos – A 
  

X 
 

Treinar E Gerenciar Equipes Para Melhorar Processos – B 
  

X 
 

15 minutos Espanhol: aprenda o idioma com apenas 15 minutos de 
prática diária 

 
X 

  

18 programas completos: 131 modelos de cartas 
 

X 
  

Administração de serviços: operações, estratégia e tecnologia da 
informação 

 
X 

  

Administração rural: teoria e prática 
 

X 
  

Almanaque Abril 2005 
 

X 
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MULTIMÍDIA 

Anais do 1º Encontro ESPM de Comunicação e Marketing: a mídia e 
o consumidor do futuro 

 
X 

  

Anais do I Simpósio Internacional de Administração e Marketing e 

III Congresso de Administração da ESPM: negócios internacionais: a 
perspectiva dos países emergentes 

  

X 

  

Anais do XV Enangrad 
 

X 
  

Análise de investimentos: tomada de decisão em projetos industriais 
 

X 
  

Anuário estatístico 2002 
 

X 
  

Atlas do censo demográfico 2000 
 

X 
  

Barsa CD 3.0: CD 1 
 

X 
  

Barsa CD 3.0: CD 2 
 

X 
  

Biblioteca eletrônica de direito educacional 
 

X 
  

Caramuru: poema épico do descobrimento da Bahia 
 

X 
  

Cartilha de prerrogativas: comissão de direitos e prerrogativas 
 

X 
  

Censo demográfico 2000: resultados preliminares 
 

X 
  

Curso de arbitragem 
 

X 
  

Curso de español para brasileños2: CD1 
 

X 
  

Curso de español para brasileños2: CD2 
 

X 
  

Desafios do conhecimento 1: 1ª série ensino médio, 1º e 2º sem. 
Português 

 
X 

  

Desafios do conhecimento 1: 7ª série ensino fundamental Português 
 

X 
  

Dicionário eletrônico Barsa: língua portuguesa 
 

X 
  

Direito da seguridade social 
 

X 
  

Direito processual do trabalho 
 

X 
  

Direitos humanos 
 

X 
  

Discografia Gregorian 
 

X 
  

Encontro de iniciação científica: anais 2003 nº 2 
 

X 
  

Encontro de iniciação científica: anais 2005 nº 4 
 

X 
  

Espanhol + fácil para falar 
 

X 
  

Españolsinfronteras: curso de lenguaespañola 
 

X 
  

Expedição philosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira 
 

X 
  

Flora: uma capivarinha expedicionária 
 

X 
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MULTIMÍDIA 

Fonética e fonologia do português 
 

X 
  

Fundamentos da administração da produção 
 

X 
  

Grande Barsa CD 4.0: CD 1 
 

X 
  

Grande Barsa CD 4.0: CD 2 
 

X 
  

Guia 2002 Prof. Wagner Horta 
 

X 
  

Hinário nacional 
 

X 
  

Hispánica CD: CD 1 
 

X 
  

Hispánica CD: CD 2 
 

X 
  

InterEnglish 2: a Yazigi program for global communication 
 

X 
  

InterEnglish 3: a Yazigi program for global communication 
 

X 
  

InterEnglish 4: a Yazigi program for global communication 
 

X 
  

Introdução à pesquisa operacional: métodos e modelos para análise 
de decisões 

 
X 

  

IV Encontro de Jovens Pesquisadores: monografias 
 

X 
  

Jingles inesquecíveis III: 1940-2000 
 

X 
  

Legislação ambiental do estado de Mato Grosso 
 

X 
  

Let's talk 3: self-study audio CD 
 

X 
  

LINDO 6.1: programação linear 
 

X 
  

Literatura brasileira 1: a arte da palavra 
 

X 
  

Literatura brasileira 2: a arte da palavra 
 

X 
  

(As) mais especiais canções natalinas 
 

X 
  

Manual prático de alimentos: legislação, prática e jurisprudência 
 

X 
  

Matemática financeira: objetiva e aplicada 
 

X 
  

Matemática: contexto e aplicações 
 

X 
  

Metodología de lainvestigación 
 

X 
  

Mike ensina Inglês: curso de línguas para crianças 
 

X 
  

Motivação e sucesso: um show de motivação 
 

X 
  

Músicas folclóricas brasileiras 1: para o professor ensinar os alunos a 
cantar 

 
X 

  

Músicas folclóricas brasileiras 2: para o professor ensinar os alunos a 

cantar 

 
X 

  

New english file: beginner class audio CD 1 
 

X 
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MULTIMÍDIA 

New english file: beginner class audio CD 2 
 

X 
  

New english file: beginner class audio CD 3 
 

X 
  

New english file: elementary multirom: studylink 
 

X 
  

New english file: elementary: test and assessment 
 

X 
  

New english file: intermediate multirom: study link 
 

X 
  

New headway English course: elementary class CD 1 
 

X 
  

New headway English course: elementary class CD 2 
 

X 
  

New headway English course: pre-intermediate class CD 1 
 

X 
  

New headway English course: Pre-intermediate class CD 2 
 

X 
  

New interchange: student's audio CD 1A 
 

X 
  

New interchange: student's audio CD 2A 
 

X 
  

New interchange: student's audio CD 2B 
 

X 
  

New interchange: student's audio CD 3A 
 

X 
  

New interchange: student's audio CD 3B 
 

X 
  

Nova Barsa CD 
 

X 
  

(A) nova lei das S/A e a internacionalização da contabilidade 
 

X 
  

Novo dicionário Aurélio: Versão 6.0 
 

X 
  

Panorama 2004 
 

X 
  

Panorama 2007 
 

X 
  

Panorama 2008: os principais eventos de 2007 
 

X 
  

Panorama 2010: os principais de eventos de 2009 
 

X 
  

Letras lúdica: jogos e brincadeiras de A a Z 
 

X 
  

Pepa ensina Espanhol: curso de línguas para crianças 
 

X 
  

Pesquisa anual de comércio: 1997-1999 
 

X 
  

Pesquisas Especiais Barsa Society: versão 1.1 
 

X 
  

Positivo 
 

X 
  

Prêmio professores do Brasil: compartilhe o desafio de ensinar e 
aprender 

 
X 

  

Princípio fundamentais e normas brasileiras de contabilidade de 
auditoria e perícia 

 
X 

  

Princípios fundamentais e normas brasileiras de contabilidade 
 

X 
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MULTIMÍDIA 

Provão 2002: relatório 
 

X 
  

Raciocinando corretamente 
 

X 
  

Raciocinando corretamente 
 

X 
  

Remanso: Coral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 
 

X 
  

Retrospectiva 2003: Saraivajur 
 

X 
  

Rotinas Penais 
 

X 
  

Sinopse preliminar do censo demográfico 2000 
 

X 
  

Sistema financeiro de habitação 
 

X 
  

Suplemento especial multimídia 2001 
 

X 
  

Suplemento especial multimídia 2002 
 

X 
  

Suplemento especial multimídia 2003: integrado ao livro do ano 
2003 

 
X 

  

Testes mutimídiaBarsa: língua portuguesa 
 

X 
  

11 de setembro X 
   

A chegada do homem à lua X 
   

A ciência no século XXI X 
   

A descoberta do túmulo de Tuntankamon e a Pedra de Roseta X 
   

A guerra do Iraque X 
   

A Noite de Cristal e o Estado de Israel X 
   

A terra e o cosmos X 
   

Análise de custos: aulas 01 a 05 X 
   

Análise de custos: aulas 06 a 10 
Auditoria contábil 

X 
   

Barba negra: o verdadeiro pirata do Caribe X 
   

Beowulf: o guerreiro das sombras X 
   

Brasil 3 tempos: ordem e progresso X 
   

Brasil 3 tempos: ordem e progresso X 
   

CD apresentação Uniflor X 
   

Cinco reportagens inesquecíveis: a festa do divino; azeite e 
azeitonas; o protetor do sertão; cabrito atolado; rodízio de pastagens 

X 
   

Cinco reportagens inesquecíveis: a festa do divino; azeite e 
azeitonas; o protetor do sertão; cabrito atolado; rodízio de pastagens 

X 
   

Cinco reportagens inesquecíveis: aboio; arroz moti; a supercriação de X 
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MULTIMÍDIA 

suínos; festa da polenta; os Guatós     

Cinco reportagens inesquecíveis: muares; café orgânico X 
   

Clusters e rede de negócios: aulas 01 a 05 X 
   

Clusters e rede de negócios: aulas 01 a 05 X 
   

Clusters e rede de negócios: aulas 06 a 10 X 
   

Código penal comentado X 
   

Comportamento do consumidor e marketing de relacionamento: 
aulas 01 a 05 

X 
   

Comportamento do consumidor e marketing de relacionamento: 
aulas 06 a 10 

X 
   

Compras, contratações e terceirizações: aulas 01 a 05 X 
   

Compras, contratações e terceirizações: aulas 06 a 10 X 
   

Construções do poder I X 
   

Construções do poder II X 
   

Contabilidade tributária: aulas 01 a 05 X 
   

Contabilidade tributária: aulas 06 a 10 X 
   

Coroação da rainha Elizabeth e a morte de Diana X 
   

(A) corte européia X 
   

Cuida bem de mim X 
   

(Os) deuses devem estar loucos X 
   

(Os) deuses gregos X 
   

Dicionário das famílias brasileiras X 
   

Direito ambiental: aulas 01 a 06 X 
   

Direito ambiental: aulas 07 a 12 X 
   

Direito do consumidor X 
   

Direito e legislação para a gestão: aulas 01 a 05 X 
   

Direito e legislação para a gestão: aulas 06 a10 X 
   

Direito e legislação para a gestão: aulas 11 a 15 X 
   

Direito individual do trabalho II: aulas 01 a 04 X 
   

Direito individual do trabalho II: aulas 05 a 08 X 
   

Direito individual do trabalho II: aulas 09 a 12 X 
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MULTIMÍDIA 

Direito individual do trabalho II: aulas 13 a 16 X 
   

Direito internacional do trabalho X 
   

Direito processual civil: juizados especiais X 
   

Direito processual civil: teoria geral do processo DVD 01aulas 01 a 
07 

X 
   

Direito processual civil: teoria geral do processo DVD 02 aulas 08 a 

14 

 

X 

   

Direito processual civil: tutela executiva volume 01: aulas 01 a 04 X 
   

Direito processual civil: tutela executiva volume 01: aulas 05 a 08 X 
   

Direito processual civil: tutela executiva volume 01: aulas 09 a 13 
X 

   

Direito processual civil: tutela executiva volume 02: aulas 14 a 18 
X 

   

Direito processual civil: tutela executiva volume 02: aulas 19 a 23 X 
   

Direito Tributário: aulas 01 a 05 X 
   

Direitos e obrigações trabalhistas X 
   

(Os) domínios do leão X 
   

Dragões de Komodo X 
   

Eletrônica e informática X 
   

Estrutura e desenvolvimento dos cálculos: aulas 01 a 06 X 
   

Estrutura e desenvolvimento dos cálculos: aulas 07 a 12 X 
   

Eternos heróis X 
   

Espaços naturais de Espanha X 
   

Excelência em turismo: aprendendo com as melhores experiência 
internacionais 

X 
   

Excelência em turismo: aprendendo com as melhores experiências 
internacionais 

X 
   

Formatura Ciência Contábeis 
X 

   

Frente de trabalho X 
   

Fundamentos da Biologia X 
   

Fundamentos da ciência política: aulas 01, 02, 03, 04, 05 e 06 X 
   

Fundamentos da ciência política: aulas 07, 08, 09, 10, 11 e 12 X 
   

Fundamentos da economia: aulas 01 a 04 X 
   

Fundamentos da economia: aulas 05 a 08 X 
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MULTIMÍDIA 

Fundamentos da economia: aulas 09 a 12 X 
   

Fundamentos em finanças: aulas 01 a 04 X 
   

Fundamentos em finanças: aulas 05 a 08 X 
   

Fundamentos em finanças: aulas 09 a 12 X 
   

Gestão comercial X 
   

Giordano Bruno X 
   

(Os) guardiões da biosfera: episódio cerrado X 
   

Hiroshima X 
   

Interchange1 X 
   

Inverno em Yellowstone X 
   

LDB anotada e legislação complementar: biblioteca eletraonica de 
direito educacional 

X 
   

Legislação tributária: aulas 01 a 05 X 
   

Lembranças: Mattos Nascimento X 
   

(A) lenda de Beowulf X 
   

Maravilhas do oriente X 
   

(As) marcas do Islã 
X 

   

Matemática Financeira: DVD 01aulas 01 a 04 X 
   

Matemática Financeira: DVD 02aulas 05 a 08 X 
   

Matemática Financeira: DVD 03aulas 09 a 12 X 
   

Medicina e saúde X 
   

Métodos quantitativos aplicados a negócios: aulas 01 a 04 X 
   

Métodos quantitativos aplicados a negócios: aulas 05 a 08 X 
   

Métodos quantitativos aplicados a negócios: aulas 09 a 12 X 
   

Métodos quantitativos estatísticos X 
   

Métodos quantitativos matemáticos X 
   

(A) missão X 
   

MultJuris X 
   

New english file: elementary : workbook X 
   

New English file: elementary video: study link X 
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MULTIMÍDIA 

(O) Nilo, rio dos deuses X 
   

Noções gerais de direito X 
   

(O) nome da rosa X 
   

(Em) nome de Deus X 
   

O assassinato de Kennedy e a renúnica de Nixon X 
   

O assassinato de Martin Luther King e a liberação de Nelson 
Mandela 

X 
   

O caminho de Santiago: com Paulo Coelho X 
   

O clima e o meio ambiente X 
   

Olhar e ver: a oportunidade mora ao lado X 
   

Palestra de Dave Hunt: Israel e as profecias X 
   

Panorama 2011: os principais eventos de 2010 X 
   

Panorama 2012: os principais eventos de 2011 X 
   

Peter Drucker: uma jornada intelectual X 
   

Peter Senge ao vivo: learningorganization X 
   

Petições penais anotadas X 
   

Planeta dos macacos X 
   

Processos trabalhistas X 
   

Recursos humanos: fundamentos e processos: aulas 01 a 05 X 
   

Recursos humanos: fundamentos e processos: aulas 06 a 10 X 
   

Reportagens inesquecíveis: o Eucalipto, da Austrália ao Brasil; extra: 

eucalipto e ecologia; Os Krahôs; O Natal de Corupá 

 

X 

   

A revolução dos bichos X 
   

(Ao) sul de setembro: "... ele jogava poemas ao vento, como quem 
atira garrafas ao mar..." 

X 
   

(Os) templos da selva X 
   

Tempos modernos X 
   

Tribunal de Contas: uma lição de cidadania X 
   

Tropa de elite X 
   

Vademecum Saraiva X 
   

Vademecum Saraiva X 
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MULTIMÍDIA 

Vademecum: acadêmico de direito X    

VI Prêmio SEAE 2011: monografia premiadas X    

X-Men: o filme X    

 

 

- Serviço de Acesso ao Acervo 

A FAF possui um espaço para que os estudantes possam tirar cópias dos livros e outros itens 

específicos, esse espaço fica fora da Biblioteca e o local possui 3 (três) máquinas copiadoras, 

prestando serviços como encadernação e venda de itens de papelaria. 

Os acadêmicos têm acesso a outras Bibliotecas on line para consultas e também no site da 

FAF podem fazer consultas do acervo existente. 

A Biblioteca presta os serviços por meio da consulta de base de dados por meio do programa 

Sophia, assim, as consultas são eficientes, minimizando tempo e agilizando o atendimento, pois na 

consulta após digitar o livro aparece a quantidade disponibilizada naquele momento. 

- Das Consultas (Seção de Referências) 
 

As consultas locais serão atendidas no recinto da Biblioteca em sala própria ou no salão de 

leitura, onde o usuário poderá utilizar quantos volumes necessitar, desde que disponíveis. 

• Na Seção de Referência será reservado, no mínimo, um exemplar de cada obra para 

proporcionar a consulta, quando na falta da mesma para empréstimo, não sendo permitido 

em nenhuma hipótese o empréstimo domiciliar. 

• Também nesta seção, a pedido de qualquer das coordenações de disciplinas, poderão ser 

reservadas quaisquer quantidades de exemplares de qualquer título para atender apenas 

à pesquisa interna; 

• A seção de Referência será aberta também aos visitantes. 
 

- Dos Empréstimos Domiciliares 
 

Serão permitidos empréstimos domiciliares para os estudantes de graduação, pós- graduação, 

professores e funcionários técnico-administrativos. 
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Os estudantes do último período da graduação deverão receber o Nada Consta da Biblioteca, 

para que junto à Secretaria possam dar entrada na colação de grau. 

Podem ser retiradas, para empréstimos domiciliares quaisquer obras pertencentes ao acervo 

da Biblioteca, com exceção das obras especiais, raras, de referências. 

Só serão permitidos os empréstimos mediante a apresentação do documento de identificação 

emitido pela Secretaria Acadêmica para os estudantes e o crachá emitido pela Coordenação de 

Cursos para os professores. 

O documento de identificação é intransferível. 
 

Os usuários terão direito à retirada por empréstimo de 6 (seis) volumes por 5 (três) dias 

úteis, a contar da data do empréstimo. 

Incluem-se neste artigo os estudantes da graduação, pós-graduação e funcionários Técnico- 

administrativos cadastrados na Biblioteca. 

Os professores terão direito à retirada por empréstimo, de 7 (sete) volumes por 10 (dez) 

dias consecutivos a contar da data do empréstimo 

Incluem-se na categoria que trata este artigo, os funcionários técnicos- administrativos que 

estejam necessitando de obras para desenvolver trabalhos técnico-científicos. 

Poderão ser feito empréstimos especiais por um prazo de 15 (quinze) dias consecutivos 

para os professores e estudantes de pós-graduação. 

O usuário terá o direito de renovar o empréstimo desde que a obra esteja disponível, ou 

seja, não esteja reservada para outro usuário. 

Não será permitido a retirada de 2 (dois) exemplares do mesmo título. 
 

A terceira devolução efetuada com atraso incorrerá em suspensão do direito ao empréstimo 

domiciliar por 30 (trinta) dias úteis. 

As obras extraviadas sob a responsabilidade do usuário deverão ser substituídas por outras 

do mesmo título, autor e estar em bom estado de conservação. 

As obras não mais editadas poderão ser substituídas por outro título equivalente. 
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Incorrerão na mesma penalidade as obras danificadas pelo usuário. 
 

Os livros reservados serão emprestados por 3 (três) dias úteis e ficarão disponíveis por 24 

(vinte e quatro) horas a partir do ato da devolução. 

Se o livro reservado não for retirado em tempo hábil, o direito a reserva será do próximo 

usuário na lista da mesma. 

Os livros na reserva serão os mais procurados e se encontrarão listados na escala de 

reserva. 

- Do Empréstimo para Sala de Aula 

 
O docente poderá requisitar até 10 (dez) exemplares de um mesmo título para uso em sala 

de aula no período designado para a aula. 

Para este empréstimo o docente só retirará os volumes depois de assinar uma requisição 

contendo o título da obra e o nº de registro da mesma, com a devolução para após a aula ou no 

máximo, no dia seguinte pela manhã. 

Caso não haja solicitação por parte de outro docente, os exemplares poderão ser renovados 

por igual período. 

- Filiação Institucional à Entidade de Natureza Científica 

 
Além do empréstimo do material disponível no acervo, o usuário pode utilizar-se do 

empréstimo entre bibliotecas. Os convênios/filiações que a FAF e a Biblioteca mantém é com a 

COMUT (serviço de comutação bibliográfica organizado pelo IBICT). Esse convênio à entidade 

de natureza cientifica é essencial e preciso, pois coopera na formação profissional, enriquece o 

vocabulário dos acadêmicos e propicia amplo conhecimento nas diversas áreas da Administração. 

- Apoio na Elaboração de Trabalhos Acadêmicos 

 
A FAF apoia os estudantes de Administração na elaboração de trabalhos acadêmicos, 

disponibilizando serviços importantes para que todos realizem os trabalhos de forma coerente e 

diretamente ligados ao curso. 
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Os atendentes, auxiliares e a bibliotecária estão à disposição do corpo docente e dos discentes 

para fazer o levantamento bibliográfico, reprografia e catalogação. Para a normalização 

bibliográfica a bibliotecária tem amplo conhecimento de todas as normas da ABNT podendo auxiliar 

os discentes em todos os turnos, matutino, vespertino e noturno. Na Biblioteca tem à disposição 

todas as normas da ABNT e bibliografias de vários autores que podem ser consultadas, como 

exemplo e explicando a forma de desempenhar o trabalho. 

A Biblioteca possui apostilas, livros e manuais com as exigências específicas para 

apresentação de trabalhos científicos para orientar e sanar dúvidas com relação às normas da ABNT, 

sequência (sumário) e formas de escrever e apresentar cada item escrito no sumário. 

Na Biblioteca há computadores com acesso à internet e também wireless para os docentes e 

discentes conectar à internet em seus próprios computadores. 

 
 

6.5. Biblioteca Virtual 

 

 
A empresa Pearson traz a Biblioteca Virtual (BV) sendo a pioneira de acervos de livros 

digital com mais de 12 mil títulos de 40 áreas do conhecimento, tais como administração, marketing, 

economia, direito, educação, filosofia, engenharia, computação, medicina, psicologia, entre outra. 

Desde 2005, a BV disponibiliza um acervo completo de e-books de livros-texto, com acesso 

ilimitado e multiusuário. 

Biblioteca Virtual da Pearson, em parceria com as Faculdades de Alta Floresta, insere no 

computador e nas mãos dos alunos da faculdade todo o imenso oceano dos livros de sua Biblioteca 

Virtual. 

Alguns benefícios da Biblioteca Virtual: 
 

1. º - Acesso multiusuário a um acervo completo de e-books, em mais de 40 áreas do 

conhecimento; 

2. º - Disponível para desktops, notebooks, tablets e smartphones 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, de qualquer lugar, reduzindo custos e tempo; 

3. º - Ferramentas de anotação, marcação de texto e área de livros favoritos; 
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4. º - Integração com softwares de acessibilidade para deficientes visuais. 
 

- Pessoal Técnico-Administrativo 
 

A FAF se preocupa com o pessoal técnico-administrativo e sua formação, por isso 

apresentam experiência, qualificação e em quantidade adequadas ao funcionamento da Biblioteca, 

suprindo então, as necessidades dos professores e estudantes do curso de Administração, de 

professores e estudantes. 

NOME/CRB CARGO 
FORMAÇÃO 

ME PG G EM 

Daniela Fernanda de Oliveira Matos CRB1-3075 Bibliotecária x    

Juliano Henrique da Cruz Silva Aux. de Biblioteca   x  

Legenda 

ME Mestre; PG Pós-Graduado; G Graduado; EM Ensino Médio Completo. 

 

 

6.6. Política de Aquisição, Expansão e Atualização 

 

 
Na sociedade contemporânea, o fluxo de informação assume proporções exorbitantes. A 

quantidade de informação impressa duplica a cada oito anos. Cerca de mil livros são editados no 

mundo por dia. Só nas últimas três décadas, produziu-se um volume de informações novas, maior 

do que nos cinco mil anos anteriores, segundo Wurman (1991). Como decorrência, dentre os mais 

sérios problemas de qualquer Biblioteca Universitária, nenhum tem maior impacto sobre os custos 

operacionais do que o processo de aquisição (quer por doação, permuta ou compra), uma vez que 

cada incremento nas aquisições anuais provoca custos subjacentes de armazenagem, preservação e 

processamento, além do estrangulamento do espaço físico. 

Diante da formação assistemática da coleção da biblioteca da União das Faculdades de Alta 

Floresta, elaborou-se o presente documento técnico para apreciação da Diretoria da referida 

Instituição, e posterior adoção, com a finalidade de agilizar o processo de desenvolvimento da 

coleção da Biblioteca. 

• Objetivos 

- Identificar os campos do conhecimento de interesse da Biblioteca; 

- Favorecer o crescimento racional e equilibrado do acervo; 
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- Determinar os itens de informação compatíveis com a formação da coleção 

versus interesses da FAF; 

- Determinar critérios mínimos para a duplicação de títulos; 

- Estimular programas cooperativos de aquisição; 

- Traçar diretrizes para a avaliação da coleção; 

- Estabelecer parâmetros para o descarte de material; 

- Prever os recursos financeiros anuais dos quais a Biblioteca poderá dispor. 

• Comissão de Seleção 

- Responsabilidade: setor de seleção e aquisição da Biblioteca; representantes do 

conselho da Biblioteca. 

• Critérios Relativos ao Perfil da Coleção – Coleção de Lastro: 

- Adequação do material aos objetivos educacionais da Instituição; 

- Autoridade do autor e editor (reconhecido valor como autoridade na cultura e 

crítica de um assunto); 

- Textos no idioma original ou traduções confiáveis e de interesse (fundamental e 

decisório na área de humanidades); 

- Coleções únicas na FAF ou região e obras raras e especiais; 

- Livros que possuem melhores edições e impressões; 

- Custo justificável, considerando-se a verba disponível e a possibilidade de 

substituição por outros itens adequado quanto à qualidade do conteúdo. 

- Qualidade técnica do ponto de vista gráfico e/ou sonoro; 

• Critérios Relativos ao Idioma: 

- Português; 

- Espanhol; 

- Inglês; 

- Francês; 

- Italiano; 
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- Alemão. 

• Critérios Relativos ao Tipo de Material do Acervo: 

- Obras de referências(almanaques; bibliografias gerais e especializadas; censos 

estatísticos; dicionários lingüísticos, literários, bibliográficos e especializados; 

enciclopédias; mapas geográficos e históricos; atlas etc.) 

- Livros; 

- Periódicos (abstracts, revistas especializadas, jornais etc.); 

- Todas as publicações editadas pela Instituição; 

- Trabalhos finais de conclusão de curso (teses, monografias etc.) gerados pelo 

corpo discente; 

- Multimeios (CD-ROM, slides, fitas de vídeo, microformas etc.); 

- Coleções únicas na FAF ou Região,obras raras e especiais; 

- Outras publicações compatíveis com o objetivo educacional da Instituição. 

- Folhetos, mapas etc. 

• Critérios Relativos à Duplicação de Títulos: 

- Duplicatas adicionais para permanecerem na área reservada à coleção só por meio 

de justificativa do professor da disciplina; 

- Duplicatas de livros-textos também com justificativa do professor da disciplina; 

- Duplicatas de Teses, Monografias, documentação do Estado do Mato Grosso, 

Coleção Brasiliana, para fins de preservação (seção de Coleções Especiais). 

• Critérios Relativos aos Periódicos: 
 

Os títulos a serem adquiridos analisados pela comissão de seleção do sistema de Biblioteca da 

FAF, de acordo com os níveis de interesse, na seguinte hierarquia: 

- Interesse de ampla abrangência para a FAF, ou seja, periódicos que atendam o 

maior número possível de unidades. 

- Interesse para uma determinada área especializada de um ou mais cursos ou de 

uma subárea dos mesmos. 
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- Interesse para pequeno grupo ligado a um curso (títulos especializados). 

Obs.: a pesquisa será realizada pela Comissão de Seleção da Biblioteca junto à Diretoria e aos 

Conselhos de Cursos, para determinar os níveis de cada periódico. 

• Aspectos específicos: 

- Os títulos classificados em A devem ser aprovados; 

- Os títulos classificados em B ou C só podem ser aprovados se não houver nenhuma 

base de dados on line disponível que cubra o conteúdo dos mesmos; 

- Para decisão sobre os títulos selecionados que deverão ser assinados e havendo 

limite de recursos, deverá ser observada a ordem hierárquica: 

- Primeiro os classificados em A , segundo em B, e terceiro em C. 

- Dentro de cada um destes grupos, deverá ser observado a indicação da prioridade 

I, II, III, e o interesse, nesta ordem: pesquisa, estudo e ensino. 

- Caso haja empate nos critérios acima e os recursos não permitam a aquisição de 

todos, serão adquiridos os títulos mais consultados, de acordo com a estatística 

da Biblioteca. 

• Seleção de títulos novos por compra: 

- A aquisição de novas assinaturas de periódicos, obedecerá a aos seguintes critérios 

básicos: 

- Valor científico e literário; 

- Utilização e a continuidade das coleções existentes; 

- Duplicação de títulos só se houver muita necessidade e disponibilidade de recursos 

para tal; 

• Seleção de títulos novos por permuta e doação: 

- A política geral para a incorporação ao acervo dos títulos novos por permuta e 

doação são: títulos considerados de importância para pesquisa, estudo e ensino, 

nos termos similares à política proposta por compra; 
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- Qualquer título adquirido por permuta ou doação deverá ser avaliado após dois 

anos. Se o interesse não for confirmado o título deverá ser descartado; 

- Para permuta serão utilizadas as publicações da FAF, além de obras recebidas 

em doação, descartadas ou duplicadas; 

Obs.: Os títulos recebidos por doação e permuta só integrarão ao acervo após a chegada de pelo 

menos quatro fascículos distintos e consecutivos. 

• Critérios Relativos ao Ensino e Pesquisa 

- Bibliografia básica e complementar (indicadas na ementas das grades 

curriculares dos cursos em andamento); 

- Obras de referências (atualização constante de dicionários, enciclopédias, 

anuários, guias, etc.). 

- Obras de caráter interdisciplinar e/ou de áreas inter-relacionadas; 

- Obras de interesses para novas linhas de pesquisa ou complementação de áreas 

carentes; 

- Duplicação de títulos de uso frequente para graduação e pós-graduação; 

- Traduções de interesse em idiomas acessíveis à maioria da população usuária; 

- Lançamentos recentes. 

• Aquisição de Materiais 

a) livros: 

- As verbas para compra de livros serão provenientes do orçamento estipulado pela 

Diretoria Geral da União das Faculdades de Alta Floresta e serão utilizadas 

semestralmente ou antes, de acordo com a necessidade de cada área. Ficando 

disponível para a aquisição de títulos para o curso de direito 60 da verba do 

orçamento total, 

b) periódicos: 

- Partindo-se do pressuposto de que os periódicos são para atender graduação e pós-

graduação serão disponibilizados semestralmente 40 do orçamento para dividir 

entre graduação e pós-graduação. 
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• Doação 

Os critérios para a seleção de doação serão os mesmos utilizados para compras: 

- Não serão aceitas pela Biblioteca doações condicionadas a quaisquer exigências. 

A Biblioteca será livre para dispor de quaisquer publicações desnecessárias, independentemente de 

como foram adquiridas (compra, doação ou permuta. Toda e qualquer doação integrada à coleção 

não mais poderá ser devolvida 

• Permuta 

A Biblioteca colocará como material disponível à permuta entre Bibliotecas Universitária e 

Instituições afins, as produções periódicas da União das Faculdades de Alta Floresta. 

• Recomposição do Acervo 

a) manutenção: 

- Trata especificamente das substituições de materiais informacionais extraviados, 

danificados, sem condições de uso e que atendam aos critérios de seleção, 

- Intensa demanda do título em questão, 

- Quantidade de cópias, 

- Atualização de materiais informacionais importantes, 

b) preservação: 

- A coleção de uma biblioteca é passível de desgaste e seus materiais podem 

deteriorar-se devido à demanda, condições ambientais (iluminação, calor, ar, 

fungos, insetos etc.) e agentes químicos. 

• Desbastamento 

O desbastamento constitui-se de descarte, remanejamento e conservação: 

a) o descarte exige os seguintes critérios: 

- Padrão de uso detectado por dados estatísticos de circulação (material nunca 

circulado, utilizado), 

- Aparência: volumes mal encadernados, 

- Volumes gastos, com páginas sujas, quebradiças, faltando páginas, 

- Volumes irrecuperáveis devido às condições ambientais, 
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- Volumes supérfluos ou duplicatas: 

- Desnecessárias, 

- Duplicatas de obras desatualizadas, 

- Títulos sem interesse para os usuários, 

- Títulos altamente especializados, desatualizados em cujo acervo existam edições 

mais atualizadas, 

• Avaliação das Coleções 

A avaliação é o diagnóstico que mostra se o desenvolvimento da coleção está ocorrendo da 

forma prevista. 

• Metodologias 

 

- Quantitativas: utiliza-se de dados estatísticos (números de usuários, leitores, livros 

emprestados, circulados, devolvidos etc.). Esses dados permitem efetuar várias 

relações, como por exemplo, a média de crescimento da coleção por intermédio de 

comparações periódicas  dos resultados das  avaliações entre o 

tamanho da mesma e a população a ser servida. 

 

- Qualitativas: resume-se nas etapas de escolha da lista a ser utilizada como 

parâmetro (catálogo de assunto, bibliografia, catálogo de autor etc.); 

• Conclusão da política 

Esta Política de Desenvolvimento de Coleção tem como base a representação do corpo 

docente e a participação direta do Bibliotecário e auxiliares da Biblioteca da na organização e 

controle desta política. 

Depois de aplicada por um período de três anos, esta política deverá ser avaliada para se 

conhecer seus reais benefícios. 

A Política de Desenvolvimento de Coleções estabelece critérios para a ampliação do Acervo, 

tendo como diretriz o tipo de material, o conteúdo, as fontes de informação para a seleção, a 

duplicação de títulos, a aquisição propriamente dita, a avaliação da coleção, a política de descarte 

e a verba disponível. 
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  ANEXO - PLANOS DE DISCIPLINAS  
 

 

 

O ementário é plenamente relevante, considerando os seguintes aspectos: atualização; as 

diversas abordagens do conhecimento administrativo, das áreas de experiências e conhecimento 

relativas a realidade dos diferentes espaços de atuação e suas relações com as comunidades; o 

contexto sociocultural e sua diversidade; a organização e gestão de organizações; a produção e 

difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo de gestão e negócios; a 

interdisciplinaridade; a contextualização; a pertinência; a relevância social e ética. 

 
 

 1º. Período  

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO – 60 HORAS 

EMENTA: O ambiente organizacional. Estrutura organizacional. Gestão de pessoas: o papel das 

pessoas nas empresas. A função do planejamento nas empresas. Diferenças entre os níveis de 

planejamento. A função organização e seus modelos. A função direção e suas abordagens. A função 

Controle e aplicação. Questões contemporâneas da gestão organizacional. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABRANTES, José. Teoria Geral da Administração – TGA: a antropologia empresarial e a 

problemática ambiental. [Livro Eletrônico]. Interciência, 2012. 

 

LARA, Luis Gustavo; FRYSZMAN, Flavia. Administração, Sistemas e Ambientes. [Livro 

Eletrônico]. Intersaberes, 2019. 

 

MANHÃES, Mario. Teoria Geral e Administração Avançada. [Livro Eletrônico]. Interciência, 

2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

VIZEU, Fabio. Teorias da Administração: origem, desenvolvimento e implicações. [Livro 

Eletrônico]. Curitiba: Intersaberes, 2019. 

 

SILVA, Reinaldo O. Teorias da Administração. [Livro Eletrônico]. São Paulo: Pearson, 2007. 
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  . Teorias da Administração. [Livro Eletrônico]. São Paulo: Pearson, 2013. 

 

COLTRO, Alex. Teoria Geral da Administração. [Livro Eletrônico]. Curitiba: Intersaberes, 2015. 

 

CARAVANTES, Geraldo Ronchetti; PANNO, Cláudia Caravantes; KLOECKNER, Mônica 

Caravantes. Administração: teorias e processo. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2004. 

 

ROBBINS, Stephen P. e DECENZO, David A.  Fundamentos da Administração: conceitos 

essenciais. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2004. 

 

SOBRAL, Filipe e PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. 2 ed. 

[Livro Eletrônico]. Pearson, 2013. 

 
DISCIPLINA: ECONOMIA – 90 HORAS 

EMENTA: Elementos teóricos que possibilitam a compreensão de questões econômicas 

relacionadas ao cotidiano. Conceito de economia. Método de estudo da Ciência Econômica. Divisões 

da Ciência Econômica. Problemas econômicos fundamentais. Demanda, oferta e equilíbrio de 

mercado. Características dos mercados. Macroeconomia. Produto Interno Bruto (PIB). Crescimento 

econômico. Crises econômicas. Política econômica e fiscal. Política monetária. Inflação. 

Desemprego. Comércio internacional. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SCHWARTSMAN, Alexandre. Economia no Cotidiano: decifra-me ou te devoro. [Livro 

Eletrônico]. Contexto, 2020. 

 

MENDES, Judas T. Grassi. Economia. 2 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2018. 

 

MICHELS, Erico; OLIVEIRA, Ney e WOLLENHAUPT, Sandro. Fundamentos da Economia. 

[Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2013. 

 

MONTEIRO, Erika Roberta e SILVA, Pedro A. Godeguez. Introdução ao Estudo da economia. 

[Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2014. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SINGER, Paul. Aprender Economia. 25 ed. [Livro Eletrônico]. Pinsky, 2010. 
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MARCHIONATTI, Carlos. Como a Economia muda sua Vida. [Livro Eletrônico]. EDIPUC, 

2019. 

 

PARKIN, Michael. Economia. 8 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2009. 

 

MENDES, Judas T. Grassi. Economia: fundamentos e aplicações. 2 ed. [Livro Eletrônico]. 

Pearson, 2009. 
 

  . Economia. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2012. 

 

BAIDYA, Tara Keshar Nanda e et al. Fundamentos de Microeconomia. [Livro Eletrônico]. 

Interciência, 2014. 

 

OSULLIVAN, Arthur; SHEFFRIN, Steven M. e NISHIJIMA, Marilei. Introdução à Economia: 

princípios e ferramentas. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2004. 

 
 

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA GERAL – 30 HORAS 

EMENTA: Estudo da história da Sociologia. O pensamento sociológico: referências dos teóricos 

clássicos para o estudo da sociedade. Socialização, valores sociais e individuais. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CAMPOS, Juliana Lipe e PONTES, Stefania Poeta. Sociologia. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 

2018. 

 

DIAS, Reinaldo. Introdução à Sociologia. 2 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2009. 
 

  . Sociologia. 2 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2018. 

 

PINHEL, André Marega e ALVES, Benno Warken. Sociologia Brasileira. [Livro Eletrônico]. 

Intersaberes, 2019. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NERY, Maria Clara Ramos. Sociologia da Educação. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2013. 

 

SOUZA, João Valdir Alves. Introdução à Sociologia da Educação. 3 ed. [Livro Eletrônico]. 

Autêntica, 2007. 

 

DIAS, Reinaldo. Sociologia Clássica. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2014. 

 

SELL, Carlos Eduardo. Sociologia Clássica. 7 ed. [Livro Eletrônico]. Vozes, 2015. 
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MARTINS, Jose de Souza. Uma Sociologia da Vida Cotidiana. [Livro Eletrônico]. São Paulo: 

Contexto, 2014. 

 

PAIXÃO, Alessandro Ezequiel da. Sociologia Geral. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2012. 

SOCIOLOGIA CONTEMPORÂNEA. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2015. 

DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA E DO TRABALHO CIENTÍFICO – 60 

HORAS 

EMENTA: A importância da pesquisa nos dias atuais e como ela pode está inserida no seu dia-a- 

dia. Como elaborar e interpretar dados científicos. Estruturar e organização de trabalhos científicos. 

Elaboração de projetos de pesquisa. Diferentes meios de publicação. Os cuidados para se evitar o 

plágio e as normas da ABNT os erros mais comuns na hora de referenciá-la. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CARDANO, Mario. Manual de Pesquisa Qualitativa. [Livro Eletrônico]. Vozes, 2017. 

 

FAZENDA, Ivani C. Arantes; TAVARES, Dirce Encarnacion e GODOY, Herminia Prado. 

Interdisciplinaridade na Pesquisa Científica. [Livro Eletrônico]. Papirus, 2017. 

 

TEMAS E TEXTOS EM METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR. [Livro Eletrônico]. 

Papirus, 2012. 

 

BAUER, Martin W. e GASKELL, George. Pesquisa Qualitativa com Texto: imagem e som – 

um manual prático. [Livro Eletrônico]. Vozes, 2015. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica - Teoria da Ciência e Iniciação à 

Pesquisa. [Livro Eletrônico]. Vozes, 2014. 

 

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de 

Metodologia Científica. 3 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2007. 

 

PEROVANO, Dalton Gean. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. [Livro Eletrônico]. 

Intersaberes, 2016. 

 

PÁDUA, Elisabete Matallo Marchesini de. Metodologia da Pesquisa: abordagem teórico-prática. 

[Livro Eletrônico]. Papirus, 2019. 
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MARCELINO, Carla Andreia Alves da Silva. Metodologia de Pesquisa. [Livro Eletrônico]. 

Contentus, 2020. 

 

 
Disciplina: COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL – 60 HORAS 

EMENTA: Comunicação Empresarial na Sociedade da Informação; Fundamentos da Comunicação 

Interpessoal; Linguagem Corporal; Timidez; Estilos; Apresentação Individual; Excelência em 

Improviso; Preparação de Recursos; Palestra de Negócios; Comunicação Empresarial e Ética. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CUNHA, Celso e CINTRA, Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. 7 ed. 

[Livro Eletrônico]. Lexikon, 2016. 

 

OLIVEIRA, Ivone de Lourdes e MARCHIORI, Marlene. Comunicação, Discurso, 

Organizações. [Livro Eletrônico]. Difusão, 2019. 

 

KUNSCH, Margarida M. Krohling. A Comunicação como Fator de Humanização das 

Organizações. [Livro Eletrônico]. Difusão, 2019. 
 

  . e OLIVEIRA, Ivone de Lourdes. A Comunicação na Gestão da 

Sustentabilidade das Organizações. [Livro Eletrônico]. Difusão, 2019. 

 

VIEIRA-SOUZA, Priscila. Comunicação Empresarial e Organizacional. [Livro Eletrônico]. 

Contentus, 2020. 

 

BORTONI-RICARDO, Stella Maris. Português Brasileiro, a língua que falamos. [Livro 

Eletrônico]. Contexto, 2021. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KURY, Adriano da Gama. Português Básico e Essencial. [Livro Eletrônico]. Lexikon Editora 

Digital, 2013. 

 

HENRIQUES, Tânia Dutra. Português Contemporâneo – atualização, concursos, gramática e 

redação, teoria e prática, dicas preciosas, gabarito. [Livro Eletrônico]. Vozes, 2014. 

 

LUIZARI, Kátia. Comunicação Empresarial Eficaz: como falar e escrever bem. [Livro 

Eletrônico]. Intersaberes, 2014. 
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KLEIN, Cristina. Minigramática da Língua Portuguesa – Ilustrada. [Livro Eletrônico]. Rideel, 

2018. 

 

SILVA, Maurício. O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa: o que não muda. 2 ed. 

[Livro Eletrônico]. Contexto, 2009. 

 

WEG, Rosana Morais e JESUS, Virginia Antunes. A Língua como Instrumento – vol. 1 – 

Português na Prática. [Livro Eletrônico]. Contexto, 2011. 

 
 

Disciplina: GESTÃO DA INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE – 60 HORAS 

EMENTA: A inovação nas organizações empresariais: elementos básicos para a empresa tornar-se 

inovadora. Tecnologia e inovação tecnológica. Invenção e inovação. Processo de inovação. A 

melhoria gradual e a melhoria radical. Fontes de inovação. Princípios de inovação. A inovação como 

fator de competitividade. Inovação do conceito de negócio. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 
HENRIQUES, Silvia H. (org). Gestão da Inovação e Competitividade. [Livro Eletrônico]. São 

Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. 

 

CARSTENS, Danielle Denes dos Santos. Gestão da Tecnologia e Inovação. [Livro Eletrônico]. 

Curitiba: Intersaberes, 2019. 

 

POSSOLI, Gabriela Eyng. Gestão da Inovação e do Conhecimento. [Livro Eletrônico]. Curitiba: 

Intersaberes, 2012. (Coleção Gestão Empresarial; v.2) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PAIXÃO, Márcia Valéria. Inovação em Produtos e Serviços. [Livro Eletrônico]. Curitiba: 

Intersaberes, 2014. 

 

CHESBROUGH, Henry; VANHAVERBEKE, Wim; WEST, Joel. (org). Novas Fronteiras em 

Inovação Aberta. [Livro Eletrônico]. São Paulo: Blucher. 2018. 

 

MARTINS, Tomas Sparano. Estratégia e Competitividade. [Livro Eletrônico]. Curitiba: 

Intersaberes, 2019. 

 

AFONSO RICARDO PALOMA VICENTE. Gestão Estratégica da Inovação. Contentus - 2020. 

E-book. (88 p.). ISBN 9786557452998 [Livro Eletrônico]. 
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DAYSE MENDES. Gestão de inovação e tecnologia. Contentus - 2020. E-book. (121 p.). ISBN 

9786557452028. [Livro Eletrônico]. 

 

SUZIGAN, Wilson; Albuquerque, Eduardo; Cario, Silvio Antonio Ferraz. Em busca da 

inovação: Interação universidade-empresa no Brasil - 1ª Edição. Editora Autêntica - 

2011. E-book. (466 p.). ISBN 9788582178201. [Livro Eletrônico]. 

 

 2º. Período  

DISCIPLINA: MATEMÁTICA ELEMENTAR I – 60 HORAS 

EMENTA: O material de Matemática Elementar I apresenta os principais conceitos e conteúdos do 

Ensino Fundamental II, dessa forma auxilia o aluno a relembrar os principais conceitos matemáticos 

por meio de explicações pontuais e exercícios de fixação 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

VARGAS, Marina. Métodos Numéricos em Equações Diferenciais. [Livro Eletrônico]. 

Intersaberes, 2021. 

 

RODRIGUES, Guilherme Lemermeier. Cálculo Diferencial e Integral III: introdução ao estudo de 

equações diferenciais. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2018. 

 

ROJAS, Maria Rosario Astudillo. Introdução às Equações Diferenciais Parciais. [Livro 

Eletrônico]. Intersaberes, 2020. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NAGLE, R. Kent. e SAFF, Edwar B. Equações Diferenciais. 8 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 

2012. 

 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2017. 

 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS: métodos de resolução e aplicações. [Livro 

Eletrônico]. Intersaberes, 2019. 

 

MUNARETTO, Ana Cristina. Descomplicando: um novo olhar sobre a matemática elementar. 

[Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2018. 

 

CASTANHEIRA, Nelson Pereira; MACEDO, Luiz Roberto Dias. e ROCHA, Alex. Tópicos de 

Matemática Aplicada. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2013. 
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ELIAS, Ana Paula de Andrade Janz e et al. Fundamentos de Matemática. [Livro Eletrônico]. 

Intersaberes, 2020. 

 
DISCIPLINA: GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – 30 

HORAS 

EMENTA: A relação entre o Homem e a natureza disciplinada por meio do Direito. A origem do 

Direito Ambiental no Brasil. A autonomia do Direito Ambiental. Os princípios gerais do Direito 

Ambiental. Petróleo. Usinas hidrelétricas. Biomassa. Energia solar fotovoltaica. Energia eólica. 

Energia nuclear. Uso racional das matrizes energéticas. Perspectivas futuras. Desenvolvimento 

econômico X desenvolvimento sustentável. Globalização e discursos de sustentabilidade. É possível 

sustentabilidade como alternativa de desenvolvimento? 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSIS, Adriana Helfenberger Coleto. Análise Ambiental e Gestão de Resíduos. [Livro Eletrônico]. 

Intersaberes, 2020. 

 

STRUCHEL, Andrea Cristina de O. e MENEZES, Rogério. Gestão Ambiental para Cidades 

Sustentáveis. [Livro Eletrônico]. Oficina de Textos, 2019. 

 

RUSS, Bruna Ribas. Sistema de Gestão Ambiental. [Livro Eletrônico]. Contentus, 2020. 

BOSA, Cláudia Regina. Conservação e Manejo da Biodiversidade e Educação Ambiental. [Livro 

Eletrônico]. Contentus, 2020. 

 
HARDT, Marlos. Gestão Ambiental Urbana. [Livro Eletrônico]. Contentus, 2020. 

VIEIRA, Eliane do Rocio. Educação Ambiental para a Sustentabilidade. [Livro Eletrônico]. 

Contentus, 2020. 

 

MENDONÇA, Francisco de Assis e DIAS, Mariana Andreotti. Meio Ambiente e 

Sustentabilidade. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2019. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação e Gestão Ambiental. 2 ed. [Livro Eletrônico]. Global Ed. e 

Distribuidora Ltda, 2006. 

 

GESTÃO AMBIENTAL. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2010. 

 

CURI, Denise. Gestão Ambiental. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2011. 
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BERTÉ, Rodrigo e MAZZAROTTO, Angelo Augusto Valles de Sá. Gestão Ambiental no 

Mercado Empresarial. [Livro Eletrônico]. IBPEX, 2013. 

 

BUENO, Karen Estefania Moura; TAVEIRA, Bruna Daniela de Araújo e FOGAÇA, Thiago Kich. 

Planejamento e Gestão Ambiental. [Livro Eletrônico]. Curitiba: Intersaberes, 2020. 

 

MAZZAROTTO, Angelo Augusto Valles de Sá e SILVA, Rodrigo de Cássio da. Gestão da 

Sustentabilidade Urbana: leis, princípios e reflexões. [Livro Eletrônico]. Curitiba: Intersaberes, 

2017. 

 

TOMASULO, Pedro Luís Batista. Gestão da Biodiversidade: uma análise com foco na preservação 

ambiental. [Livro Eletrônico]. Curitiba: Intersaberes, 2015. 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA – 60 HORAS 

EMENTA: Homem um ser no mundo; Concepção do que é filosofia; Mito e ciência; Filosofia na 

linha do tempo, Clássica, Medieval, Moderna e Contemporânea com seus principais pensadores; 

Desdobramento da Filosofia – Ética. Lógica. Metafísica/Ontologia, Política, Estética, Física; 

Correntes filosóficas e suas influências. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CANDIOTTO, Cesar. A Dignidade da Luta Política: incursões pela filosofia de Michel Foucault. 

[Livro Eletrônico]. Educs, 2020. 

 

DELEUZE, Gilles. A Filosofia Crítica de Kant. [Livro Eletrônico]. Autêntica, 2018. 

 

PONDÉ, Luiz Felipe. Filosofia do Cotidiano: um pequeno tratado sobre menores. [Livro 

Eletrônico]. Contexto, 2019. 

 

UMA INTRODUÇÃO À FILOSOFIA. [Livro Eletrônico]. Educss, 2014. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KOHAN, Walter. Filosofia – o paradoxo de aprender e ensinar. [Livro Eletrônico]. Autêntica, 2009. 
 

  . Ensino de Filosofia. 2 ed. [Livro Eletrônico]. Autêntica, 2002. 

RUSS, Jaqueline. Filosofia – os autores, as obras. [Livro Eletrônico]. Vozes, 2015. 

MATTAR, João. Filosofia. 2 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2012. 
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  . Introdução à Filosofia. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2010. 

 

BRAGA JUNIOR, Antonio Djalma e LOPES, Luís Fernando. Introdução à Filosofia Antiga. 

[Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2015. 

 

FERREIRA, Alexandre de Oliveira. Liberdade e Filosofia da Antiguidade a Kant. [Livro 

Eletrônico]. Intersaberes, 2013. 

 

RESENDE, Haroldo de. Michel Foucault: transversais entre educação, filosofia e história. [Livro 

Eletrônico]. Autêntica, 2011. 

 
DISCIPLINA: PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES – 60 HORAS 

EMENTA: A Psicologia como ciência. Personalidade. Papéis e valores. O Processo de liderança. 

Tensão e conflito. Funcionamento e desenvolvimento de grupos. introdução ao estudo da Psicologia. 

Psicologia e organizações. Abrangência do estudo psicológico. A Psicologia aplicada à 

Administração. O indivíduo e o grupo. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PÉRSICO, Neide e BAGATINI, Sonia Beatriz. Comportamento Humano nas Organizações. 

[Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2012. 

 

SILVA JUNIOR, Nelson e ZANGARI, Wellington. A Psicologia Social e a Questão do Hífen. 

[Livro Eletrônico]. Blucher, 2017. 

 

BOEHS, Samantha de Toledo M. e SILVA, Narbal. Psicologia Positiva nas Organizações e no 

Trabalho: conceitos fundamentais e sentidos aplicados. [Livro Eletrônico]. Vetor, 2017. 

 

DRUMOND, Sheila. Psicologia Positiva e Mindfulness. [Livro Eletrônico]. Contentus, 2020. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PASETTO, Neusa Vitola e MESADRI, Fernando Eduardo. Comportamento Organizacional: 

integrando conceitos da administração e da psicologia. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2012. 

 

PSICOLOGIA GERAL E SOCIAL. [Livro Eletrônico]. Pearson. 

 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO: teoria, pesquisa e temas correlatos. 3 

ed. [Livro Eletrônico]. Casapsi Livraria e Editora, 2010. 
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TABOADA, Nina. Psicologia no Cotidiano: em busca de uma vida melhor. [Livro Eletrônico]. Ed. 

Pinsky, 2020. 

 

COUTINHO, Maria Chalfin; BERNARDO, Marcia Hespanhol e SATO, Leny. Psicologia Social 

do Trabalho. [Livro Eletrônico]. Vozes, 2017. 

 
DISCIPLINA: MOTIVAÇÃO E LIDERANÇA – 60 HORAS 

EMENTA: Definição de Motivação; Objetivos da Motivação nas empresas; Como ocorre a 

Motivação nas Pessoas; O papel das necessidades da Motivação; A importância do Estilo Gerencial 

na Motivação do empregado; Pessoas Motivadas; Promover a Motivação no Trabalho; Avaliação 

da capacidade de Motivar Pessoas; A importância da Liderança no Trabalho; Diferentes abordagens 

acerca da Liderança; Características e Tributos que os Líderes devem ter; Estilos de Liderança; Perfil 

do Líder; Condutas para controlar problemas; Habilidades como Condutor de Reuniões. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

TEJADA, José. Motivação e Liderança como Fatores Estratégicos de Sucesso: você pode fazer 

a diferença na organização. [Livro Eletrônico]. Educs, 2013. 

 

MARTINS, Luiz e MUSSAK, Eugenio. Motivação: do querer ao fazer. [Livro Eletrônico]. 7 

Mares, 2013. 

 

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 2 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2018. 

VIANA, Herbert Ricardo Garcia. 7000 dias de Liderança. [Livro Eletrônico]. Labrador, 2018. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARBOZA, Mariana Monfort; WALGER, Carolina e VIAPIANA, Larissa. Motivação e 

Satisfação no Trabalho: em busca do bem-estar de indivíduos e organizações. [Livro Eletrônico]. 

Intersaberes, 2014. 

 

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 2 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2010. 

 

DESSLER, Gary. Administração de Recursos Humanos. 3 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 

2014. 

 

SELMAN, Jim. Liderança. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2009. 



Faculdade de Alta Floresta - FAF 

Curso de Administração - EAD 

Projeto Pedagógico (PPC) 

239 
Faculdade de Alta Floresta - FAF 

Curso de Administração (EAD) 

Matriz Curricular, Ementas e Bibliografias 

 

 

 

 

 

ESCORSIN, Ana Paula e WALGER, Carolina. Liderança e Desenvolvimento de Equipes. [Livro 

Eletrônico]. Intersaberes, 2017. 

 

BYHAM, William C.; SMITH, Audrey B. e PAESE, Matthew J. Formando Líderes: como 

identificar, desenvolver e reter talentos de liderança. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2003. 

 

BORGES, Paulo Roberto Torres. Refletindo sobre Gestão de Pessoas e Liderança com o Cinema 

– 30 Filmes Essenciais para o seu Autodesenvolvimento. [Livro Eletrônico]. Interciência, 2016. 

 
DISCIPLINA: COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR – 60 HORAS 

EMENTA: Premissas sobre o consumidor; Perspectivas a respeito do consumidor; Processo de 

decisão do consumidor; Natureza do processo de decisão; Tipos de processo de decisão; Fatores de 

influência; Atitudes e intenções que possibilitam predizer o comportamento do consumidor; 

Importância dos sentimentos nas atividades dos consumidores; Evolução do consumo, dimensões 

básicas dos direitos do consumidor; Marketing de relacionamento; Marketing de relacionamento 

interno; Relacionamento estratégico; Características do marketing de relacionamento; Aplicação 

tática e aplicação estratégica do marketing de relacionamento; Requisitos de desempenho do 

relacionamento; Planejamento do relacionamento; Administração da fidelidade; Tipos de programas 

de fidelidade; Preparação e desenvolvimento de equipe no atendimento ao cliente. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANGHER, Anne Joyce. Código de Defesa do Consumidor – Maxiletra 21 ed. [Livro Eletrônico]. 

Rideel, 2019. 

 

CZAJKOWSKI, Adriana; MÜLLER, Rodrigo e OLIVEIRA, Vanderleia Stece de. Construindo 

Relacionamentos no Contexto Organizacional. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2020. 

 

GESTÃO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2016. 

 

LUZ, Victoria Vilasanti da. Comportamento do Consumidor na Era Digital. [Livro Eletrônico]. 

Intersaberes, 2020. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E PESQUISA DE MERCADO. 2 ed. [Livro 

Eletrônico]. Pearson, 2019. 
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SAMARA, Beatriz Santos. e MORSCH, Marco Aurélio. Comportamento do Consumidor: 

conceitos e casos. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2004. 

 

ANDRADE, Lucas Magalhães e BUENO, Ademir Moreira. Comportamento do Consumidor: 

um olhar cientifico sobre como e por que consumimos. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2020. 

 

MARKETING SOCIAL E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR. [Livro Eletrônico]. 

Pearson, 2015. 

 

AZEVEDO, Ney Queiroz. Direito do Consumidor. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2015. 

 

SCHWARTZ, Fabio. Manual de Direito do Consumidor – Tópicos e Controvérsias. 2 ed. [Livro 

Eletrônico]. Ed. Processo, 2019. 
 
 

 3º. Período  

DISCIPLINA: MATERMÁTICA ELEMENTAR II – 30 HORAS 

EMENTA: O material de Matemática Elementar II tem como objetivo auxiliar o aluno a 

compreender os principais conceitos da Matemática do Ensino Médio. Além de prepará-lo para 

provas e utilizar como base para apreensão de conteúdos mais aprofundados, como os que 

encontrará em sua trajetória acadêmica. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

VARGAS, Marina. Métodos Numéricos em Equações Diferenciais. [Livro Eletrônico]. 

Intersaberes, 2021. 

 

RODRIGUES, Guilherme Lemermeier. Cálculo Diferencial e Integral III: introdução ao estudo 

de equações diferenciais. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2018. 

 

ROJAS, María Rosario Astudillo. Introdução às Equações Diferenciais Parciais. [Livro 

Eletrônico]. Intersaberes, 2020. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NAGLE, R.Kent e SAFF, Edwar B. Equações Diferenciais. 8 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 

2012. 

 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2017. 

 

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS: métodos de resolução e aplicações. [Livro 

Eletrônico]. Intersaberes, 2019. 
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MUNARETTO, Ana Cristina. Descomplicando: um novo olhar sobre a matemática elementar. 

[Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2018. 

 

CASTANHEIRA, Nelson Pereira; MACEDO, Luiz Roberto Dias de e ROCHA, Alex. Tópicos de 

Matemática Aplicada. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2013. 

 

ELIAS, Ana Paula de Andrade Janz e et al. Fundamentos de Matemática. [Livro Eletrônico] 

Intersaberes, 2020. 

 
DISCIPLINA: CONTABILIDADE GERAL – 90 HORAS 

EMENTA: Noções gerais de contabilidade: patrimônio, composição e variações. Procedimentos 

contábeis. Livro de escrituração. Operações com mercadorias. Forma e levantamento das principais 

demonstrações contábeis. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SANTOS, Cleônimo dos. Contabilidade Fundamental. 2 ed. [Livro Eletrônico]. Freitas Bastos, 

2019. 

 

MOURA, Ivanildo Viana. Abordagens Teóricas da Contabilidade. [Livro Eletrônico]. 

Contentus, 2020. 

 

RASERA, P.P.C. Contabilidade de  Instituições Financeiras. [Livro Eletrônico]. Contentus, 

2020. 

 

AMORIM, Valdir de Oliveira. Manual Prático da Contabilidade. 2 ed. [Livro Eletrônico]. 

Freitas Bastos, 2018. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade Geral. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2016. 

 

SAPORITO, Antonio. Contabilidade Geral: fundamentos e prática do raciocínio contábil. [Livro 

Eletrônico]. Intersaberes, 2017. 

 

MÜLLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade Básica: fundamentos essenciais. [Livro Eletrônico]. 

Pearson, 2009. 

 

MODENA, José Luiz. Contabilidade de Instituições Financeiras: normas e práticas. [Livro 

Eletrônico]. Intersaberes, 2020. 
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OLIVEIRA, André Júnior de. Contabilidade das Organizações. [Livro Eletrônico]. Contentus, 

2020. 

 
DISCIPLINA: GESTÃO DE PESSOAS – 60 HORAS 

EMENTA: Objetivos, estratégias e características básicas da Administração de Recursos Humanos. 

Subsistemas de Administração de Recursos Humanos e suas funções. Os paradigmas básicos para 

Administração de Recursos Humanos. Modelo brasileiro de administração de recursos humanos. 

Política e planejamento dos recursos humanos na empresa. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS. 2 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2018. 

 

TAKAHASHI, Adriana Roseli Wunsch. Competências, Aprendizagem Organizacional e Gestão 

do Conhecimento. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2015. 

 

TEIXEIRA, Juliane Marise Barbosa e RIBEIRO, Maria Tereza Ferrabule. Gestão de Pessoas na 

Administração Pública: teorias e conceitos. [Livro Eletrônico] Intersaberes, 2017. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KOPS, Lucia Maria Horn; SILVA, Selma França da Costa e ROMERO, Sonia Maria Thater. 

Gestão de Pessoas: conceitos e estratégias. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2012. 

 

STADLER, Adriano e PAMPOLINI, Cláudia Patrícia Garcia. Gestão de Pessoas: ferramentas 

estratégicas de competitividade. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2014. 

 

QUENEHEN, Rômulo. Gestão de Pessoas. [Livro Eletrônico]. Contentus, 2020. 

 

NERI, Aguinaldo. Gestão de RH por Competências e a Empregabilidade. [Livro Eletrônico]. 

Papirus, 2013. 

 

LIDERANÇA E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2015. 

 

DESSLER, Gary. Administração de Recursos Humanos. 3 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 

2014. 

 
DISCIPLINA: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E CONTRATOS – 60 

HORAS 
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EMENTA: Contrato de Trabalho dos Empregados; Admissão e Demissão de Empregados; Jornadas 

de Trabalho; Folha de Pagamento, Impostos e Contribuições, Homologações Contratuais; Guias de 

Recolhimento; Segurança do Trabalho; Controle de Benefícios. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

VADE MECUM TRABALHISTA – Legislação Específica. [Livro Eletrônico]. Rideel, 2020. 

DIREITO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO. 2 ed. Pearson, 2019. 

MATOSO, Rubiane Bakalarczuk. Legislação Trabalhista e Previdenciária. [Livro Eletrônico]. 

Contentus, 2020. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALMEIDA, André Luiz Paes. Direito do Trabalho - Material, Processual e Legislação Especial. 

19 ed. [Livro Eletrônico]. Rideel, 2019. 

 

SANTORO, José Jaime. Manual de Direito Previdenciário. 4 ed. [Livro Eletrônico]. Editora 

Freitas Bastos, 2015. 

 

NIARADI, George. Direito Empresarial para Administradores. [Livro Eletrônico]. Pearson, 

2008. 

 

WENCESLAU, Roberto Rocha. Contratos Empresariais. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2020. 

 

ALCANTARA, Silvano Alves. Legislação Trabalhista e Rotinas Trabalhistas. 4 ed. [Livro 

Eletrônico]. Intersaberes, 2020. 

 

 
 

DISCIPLINA: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – 60 HORAS 

EMENTA: Conceituação e tipologia de planejamento. O pensamento estratégico: origens e 

evolução. O modelo de tomada de decisões estratégicas nas organizações. Missões e objetivos 

organizacionais. Ambientes externo e interno. Riscos e oportunidades. Fraquezas e fortalezas da 

organização. Cenários estratégicos alternativos e decisão estratégica. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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ROCHA, Águida Garreth Ferraz. Planejamento e Gestão Estratégica. 2 ed. [Livro Eletrônico]. 

Pearson, 2018. 

 

BARNEY, Jay B. e HERTERLY, William S. Administração Estratégica e Vantagem 

Competitiva: conceitos e casos. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2017. 

 

MORAIS, Rodrigo Marques de e BARROS, Thiago de Sousa. Gestão de Estratégias: uma nova 

abordagem de planejamento. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2017. 

 

JOGOS EMPRESARIAIS. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2016. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARNEY, Jay B. e HERTERLY, William S. Administração Estratégica e Vantagem 

Competitiva: casos brasileiros cedidos pela Central de Cases ESPM. [Livro Eletrônico]. Pearson, 

2007. 

 

DALLA COSTA, Armando João e SOUZA-SANTOS, Elson Rodrigo de. Estratégias e Negócios 

das Empresas diante a Internacionalização. [Livro Eletrônico]. IBPEX, 2012. 

 

NYEGRAY, João Alfredo Lopes. Projetos Internacionais: estratégias para expansão empresarial. 

[Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2016. 

 

SILVA, Rosinda Angela da e FRANCO, Paulo Roberto. Jogos de Empresas: fundamentos para 

competir. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2018. 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. [Livro Eletrônico]. São Paulo: Pearson, 2014. 

 

BIERMAN, H. Scott e FERNANDEZ, Luis. Teoria dos Jogos. 2 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 

2010. 

 

ESTRATÉGIA DE GESTÃO E ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. [Livro Eletrônico]. São 

Paulo: Pearson, 2014. 

 
 

DISCIPLINA: GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES – 60 HORAS 

EMENTA: O que são Organizações do Conhecimento. A Gestão do Conhecimento e sua ação 

para a melhoria do desempenho organizacional. As principais práticas de Gestão do Conhecimento 

nas Organizações. Estratégias para a criação e o compartilhamento do conhecimento. Pensando 

estratégias para a Transferência do Conhecimento. Práticas de Gestão do Conhecimento nas 

Empresas e no Serviço Público. O Diagnóstico de Gestão do Conhecimento nas Organizações e o 
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Mapeamento das Práticas de GC. Obstáculos para a implantação da GC. Elementos facilitadores da 

GC. Como instituir a Gestão do Conhecimento na Organização.   A Gestão do Conhecimento e a 

Inovação nas Organizações. O Design Thinking como estratégia de inovação. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CARVALHO, Fábio Câmara Araújo. Gestão do Conhecimento. [Livro Eletrônico]. São Paulo: 

Pearson, 2012. 

 

TAKAHASHI, Adriana Roseli Wünsch. Competências, aprendizagem organizacional e gestão 

do conhecimento. [Livro Eletrônico]. Curitiba: Intersaberes, 2015 

 

VIEIRA, Ronaldo da Mota. Gestão do conhecimento: introdução e áreas afins. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Interciência, 2016. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

POSSOLI, Gabriela Eyng. Gestão da Inovação e do Conhecimento. [Livro Eletrônico]. Curitiba: 

Intersaberes, 2012. (Coleção Gestão Empresarial; v.2) 

 
BELLUZZO, Regina Célia Baptista; FERES, Glória Georges; VALENTIM, Marta Lígia Ponim. 

(org.). Redes de Conhecimento e competência em informação: interfaces da gestão, mediação e 

uso da informação. 1. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2015. [Livro Eletrônico] 

COELHO, Alexandre Zavaglia. Legal Design: teoria e prática. Indaiatuba SP: Editora Foco, 2021. 

[Livro Eletrônico] 

MAKIOSZEK, Anderon Andellon. Organização, Sistemas e Métodos (OSM) e Design 

Organizacional: novas práticas. Editora Intersaberes - 2019. E-book. (264 p.). ISBN 

9788522700028. [Livro Eletrônico] 

MARCHIORI, Marlene (organizadora). Conhecimento e mudança. Editora Difusão - 2014. E- 

book. (208 p.). ISBN 9788578082505. [Livro Eletrônico] 

SANDRO TRESCASTRO BERGUE. Modelos de Gestão em Organizações Públicas: Teorias e tecnologias para 

análise e transformação organizacional. Editora Educs -2011. E-book. (704 p.). ISBN 9788570616197. [Livro 

Eletrônico] 
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 4º. Período  

DISCIPLINA: MATEMÁTICA FINANCEIRA – 60 HORAS 

EMENTA: Conceitos Fundamentais: Objetivo da Matemática Financeira, valor do dinheiro no 

tempo, juros, fluxos de caixa; Regime de Juros Simples; Equivalência de capitais a juros simples; 

Regime de Juros Compostos; Equivalência de capitais a juros compostos; Séries Uniformes de 

Pagamento; Séries Crescentes e Decrescentes de Pagamento; Fluxos de Caixa Quaisquer; Sistemas 

de Amortização; Aplicações da matemática financeira às operações do mercado financeiro; 

Aplicações da matemática financeira à análise de investimentos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIEREGATTI, Bruno Galelli e LIMA, João de Sá Brasil. Minimanual de Matemática 

Financeira – enem, vestibulares e concursos. [Livro Eletrônico]. Rideel, 2017. 

 

CASTANHEIRA, Nelson Pereira e MACEDO, Luiz Roberto Dias de. Matemática Financeira 

Aplicada. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2020. 

 

MEGLIORINI, Evandir e VALLIM, Marco Aurélio. Administração Financeira: uma abordagem 

brasileira. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2008. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Matemática Financeira. [Livro Eletrônico]. São Paulo: Pearson, 

2012. 

 

SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira. 5 ed. [Livro Eletrônico]. São Paulo: 

Pearson, 2010. 
 

  . Matemática Financeira: aplicações à análise de investimentos. 4 ed. [Livro Eletrônico]. 

Pearson, 2006. 

 

FERREIRA, Paulo Vagner. Matemática Financeira na Prática. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 

2019. 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA. 2 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2018. 

 

LUZ, Adão Eleutério da. Introdução à Administração Financeira e Orçamentária. [Livro 

Eletrônico]. Intersaberes, 2015. 
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GITMAN, Lawrence J. e ZUTTER, Chad J. Princípios de Administração Financeira. [Livro 

Eletrônico]. São Paulo: Pearson, 2017. 

 

ROBERTO, Marcos. Administração Financeira e Orçamentária. 2 ed. [Livro Eletrônico]. 

Rideel, 2015. 

 
DISCIPLINA: MÉTODOS QUANTITATIVOS E ESTATÍSTICOS – 60 HORAS 

EMENTA: Apresenta os principais e mais frequentes conceitos utilizados em Estatística e as 

técnicas básicas de análise de dados para que o aluno esteja, ao final da DISCIPLINA, apto a realizar 

um bom planejamento de um estudo estatístico e realizar análises estatísticas básicas dos dados 

resultantes desse estudo. Deve estar preparado, também, para realizar interpretações de resultados 

estatísticos de relatórios analíticos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Estatística Aplicada a todos os Níveis. 2 ed. [Livro 

Eletrônico]. Intersaberes, 2018. 

 

ESTATÍSTICA. 2 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2020. 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Métodos Quantitativos. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2013. 

 

LARSON, Ron e FARBER, Elizabeth. Estatística Aplicada. 4 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 

2009. 

 

BONAFINI, Fernanda Cesar. Estatística. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2012. 

 

MORETTI, Luiz Gonzaga. Estatística Básica: probabilidade e inferência. [Livro Eletrônico]. 

Pearson, 2009. 

 

McCLAVE, James T.; BENSON, P. George e SINCICH, Terry. Estatística para Administração 

e Economia. 10 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2009. 

 

NEUFELD, John L. Estatística Aplicada à Administração usando Excel. [Livro Eletrônico]. 

Pearson, 2002. 

 

DISCIPLINA: ÉTICA NAS ORGANIZAÇÕES – 30 HORAS 
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EMENTA: Abordagem da Ética presente dentro das empresas, relacionando ao trabalho em equipe, 

relações de hierarquia, postura profissional e relacionamento interpessoal. Analisa os códigos de 

ética nas organizações. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CAMARGO, Leonardo Nunes. Ética Global. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2020. 

 

PAVIANI, Jayme. Ética Aplicada: estudos. [Livro Eletrônico]. Educs, 2019. 

LOURENÇO, Nivaldo Vieira. Ética. [Livro Eletrônico]. Contentus, 2020. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANTUNES, Maria Thereza Pompa. Ética. 2 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2020. 

 

CAMARGO, Leonardo Nunes. Ética Global: perspectivas e desafios. [Livro Eletrônico]. 

Intersaberes, 2019. 

 

ALENCASTRO, Mario Sergio Cunha. Ética Empresarial na Prática: liderança, gestão e 

responsabilidade corporativa. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2016. 

 

ÉTICA. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2013. 

 

ÉTICA E DIREITOS HUMANOS. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2012. 

 

KESSELRING, Thomas. Ética, política e Desenvolvimento Humano: a justiça na era da 

globalização. 2 ed. [Livro Eletrônico]. EDUCS, 2018. 

 

DIAS, Reinaldo. Sociologia e Ética Profissional. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2017. 

 
 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – 90 HORAS 

EMENTA: Evolução e conceitos da Administração de Materiais (AM). Funções componentes de 

um sistema de administração de materiais. Localização e alcance da AM nas Organizações. 

Identificação, classificação e controle de materiais e bens patrimoniais. Sistema de armazenagem. 

Dimensionamento e controle de estoques. Planejamento e Programação. Método ABC. Just In Time 

(JIT). Material Requirement Planning (MRP). Distribuição e Transporte. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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CHOPRA, Sunil e MEINDL, Peter. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: estratégias, 

planejamento e operação. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2002. 

 

GESTÃO DE ARMAZENAMENTO, ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO. [Livro Eletrônico]. 

Pearson, 2017. 

 

ROBLES, Léo Tadeu. Cadeias de Suprimentos: administração de processos logísticos. [Livro 

Eletrônico]. Intersaberes, 2016. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2016. 

 

CHOPRA, Sunil e MEINDL, Peter.  Gestão da Cadeia de Suprimentos. [Livro Eletrônico]. 

Pearson, 2016. 
 

  . Gestão da Cadeia de Suprimentos: estratégia, planejamento e 

operações. 4 ed. [Livro Eletrônico]. Pearson, 2010. 

 

GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS: parcerias e técnicas. [Livro Eletrônico]. Pearson, 

2017. 

 

REIS, João Gilberto Mendes do. Gestão Estratégica de Armazenamento. [Livro Eletrônico]. 

Intersaberes, 2010. 

 

TAYLOR, David A. Logística na Cadeia de Suprimentos: uma perspectiva gerencial. [Livro 

Eletrônico]. Pearson, 2005. 

 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DE MERCADO EXTERIOR – 60 HORAS 

EMENTA: Sistema de comércio internacional. Organismos multilaterais. Globalização e mega- 

mercados. Balança comercial. Tarifas e regulações. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CORRADINI, André. Comercialização e Mercado Internacional no Agronegócio. [Livro 

Eletrônico]. Contentus, 2020. 

 

ARIENTI, Patrícia Fonseca Ferreira e VASCONCELOS, Daniel de Santana e ARIENTI, Wagner 

Leal. Economia Política Internacional: um texto introdutório. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 

2017. 

 

FONTES, Kleber. Exportação Descomplicada. [Livro Eletrônico]. Labrador, 2020. 
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MÈRCHER, Leonardo. Estratégias de Internacionalização: teorias e práticas. [Livro 

Eletrônico]. Intersaberes, 2021. 

 

TRIPOLI, Angela Cristina Kochinski e PRATES, Rodolfo Coelho. Comércio Internacional: 

teoria e prática. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2016. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NYEGRAY, João Alfredo Lopes. Legislação Aduaneira, Comércio Exterior e Negócios 

Internacionais. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2016. 

 

FONTES, Kleber. 7 Passos para o Sucessos da Importação: o manual para ser bem-sucedido no 

comércio exterior. [Livro Eletrônico]. Labrador, 2017. 

 

BORGES, Joni Tadeu. Financiamento ao Comércio Exterior: o que uma empresa precisa saber. 

[Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2017. 

BROGINI, Gilvan. Tributação e Benefícios Fiscais no Comércio Exterior. [Livro Eletrônico]. 

Intersaberes, 2013. 

 

ASSUMPÇÃO, Rossandra Mara. Exportação e Importação: conceitos e procedimentos básicos. 

[Livro Eletrônico]. IBPEX, 2007. 

 

COSTA, Armando João Dalla e SANTOS, Elson Rodrigo de Souza. Economia Internacional: 

teoria e prática. [Livro Eletrônico]. Intersaberes, 2013. 

 

 5º. Período  

DISCIPLINA: TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO – 60 HORAS 

 
EMENTA: Apresenta os principais aspectos referentes à evolução do pensamento administrativo, 

suas teorias e escolas, que deram suporte ao modelo empresarial da época, bem como ao modelo 

empresarial moderno. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 8. Ed. Editora: 

Campus, 2011. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Teoria Geral da Administração: uma 

Abordagem Prática. 2. Ed. Editora: Atlas, 2010. 
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DRUCKER, P. F. As fronteiras da administração: onde as decisões do amanhã estão sendo 

determinadas hoje. São Paulo: Pioneira, 2012. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARAUJO, Luis César G. de. Teoria geral da administração: aplicação e resultados nas empresas 

brasileiras. São Paulo: Atlas, 2004. 

FAYOL, Henri. Administração industrial e geral: previsão, organização, comando, 

coordenação e controle. São Paulo: Atlas, 2010. 

TAYLOR, Frederick Winslow. Princípios de Administração Científica. 8. Ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

CHIAVENATO, I.Administração nos novos tempos. 2. Ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2005. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi et al. Novos rumos da administração. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 

1999. 

 
DISCIPLINA: NOÇÕES GERAIS DE DIREITO – 60 HORAS 

 
 

EMENTA: Auxiliar o acadêmico a perceber, entender e correlacionar, a forma com a qual a matéria 

Introdução ao Direito é importante no desenvolver de suas atividades na área que optou. Através da 

estimulação, propiciar com que venha a ter raciocínio lógico e objetivo, ampliando seus 

conhecimentos e aplicando-os na prática diária. Fontes do Direito. Divisão e ramos do Direito. 

Classificação, eficácia e interpretação das Leis. Atos e fatos Jurídicos. O Estado – organização 

política e jurídica. Direito público e privado. A evolução histórica dos Direitos Humanos; 

Constituição de 1988 e os Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FONSECA, Ricardo Marcelo. Introdução teórica à história do direito. Curitiba: Juruá, 2012. 

MONTORO, André Franco. Introdução à ciência do direito. 29. Ed. São Paulo: Revista dos 

tribunais, 2011. 
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NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 33. Ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 

2011. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

RANCATO, Ricardo Teixeira. Instituições de direito público e de direito privado. 13. ed. rev. 

atual. São Paulo: Saraiva, 2009. 

BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil. 44. Ed. atual. e ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 

FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 37. ed. rev. e atual. 

Ribeirão Preto: Saraiva, 2011. 

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 20. Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 
 

DISCIPLINA: CONTABILIDADE PÚBLICA – 30 HORAS 

 
 

EMENTA: Administração Pública; Contabilidade Pública e Escrituração Contábil; Orçamento; 

Receita Pública e Despesa Pública. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANGÉLICO, João. Contabilidade Pública. 8 ed. 17 reimpr. São Paulo: Atlas, 2014. 

KOHAMA, Heilio. Contabilidade pública: teoria e prática. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

SLOMSKI, Valmor. Manual de contabilidade pública: de acordo com as normas internacionais 

de contabilidade aplicadas ao setor público (IPSASB/IFAC/CFC). 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDRADE, Nilson de Aquino. Contabilidade pública na gestão municipal: métodos com base 

nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e nos padrões 

internacionais de contabilidade. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

NASCIMENTO, Edson Ronaldo. Gestão pública. 2 ed. editora: Saraiva, 2010. 
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COSTIN, Claudia. Administração pública. 1 ed.Editora: Campus, 2010. 

BELO, Manoel Alexandre Cavalcante. Política e desenvolvimento: uma abordagem sistêmica. 

Curitiba: Juruá, 2012. 

KANAANE, Roberto; FIEL FILHO, Alécio; FERREIRA, Maria das Graças. Gestão pública: 

planejamento, processos, sistemas de informação e pessoas. São Paulo: Atlas, 2010. 

 
 

DISCIPLINA: ESTRATÉGIA DE MARKETING – 30 HORAS 

EMENTA: Fundamentos e práticas de ações e estratégias de marketing. Segmentação e 

posicionamento estratégico de mercado. Mapeamento da competitividade e planejamento de 

marketing. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HOFFMAN, K. Douglas et al. Princípios de marketing de serviços: conceitos, estratégias e 

casos. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

GABRIEL, Martha. Marketing na era digital – conceitos, plataformas e estratégias. Editora: 

Novatec, 2010. 

KOTLER, Philip. Marketing 3.0 – As forças que estão definindo o novo marketing centrado 

no ser humano. Editora: Campus, 2010. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Plano de marketing para micro e pequena empresa. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. 

TEIXEIRA, Ricardo Franco; CHI, Bem Thion; MADRUGA, Roberto Pessoa; SIMÕES, Marcos 

Licinio das Costas. Administração de marketing no mundo contemporâneo. 4 ed. Editora: FGV, 

2011. 

SHIRAISHI, Guilherme. Administração de marketing. 1 ed. Editora: Pearson Brasil, 2012. 

DANTAS, Edmundo Brandão. Atendimento ao público nas organizações: quando o marketing 

de serviços mostra a cara. 6. ed. Brasília: Senac, 2012. 

LOVELOCK, Christopher; WIRTZ, Jochen; HEMZO, Miguel Angelo. Marketing de serviços: 

pessoas, tecnologia e estratégia. 7 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 
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DISCIPLINA: LOGÍSTICA EMPRESARIAL – 60 HORAS 

 
 

EMENTA: Apresenta os principais aspectos para o entendimento do papel da logística na 

competitividade empresarial, assim como os elementos-chave que devem ser gerenciados nos 

processos produtivos e nas cadeias de suprimentos para a criação de níveis otimizados de custos e 

serviços. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARBACHE, Fernando Soba. Gestão de logística, distribuição e trade marketing. 4 ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 2011. 

CHRISTOPHER, Martin; EZ2TRANSLATE; HUNTER, James Richard. Logística e 

gerenciamento da cadeia de suprimentos. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

FARIA, Ana Cristina de. Gestão de Custos Logísticos: custeio baseado em atividades(ABC); 

balanced scorecard (BSC) e valor econômico (EVA). 1 ed. 7ª. reimpr. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

RODRIGUES, Paulo Roberto Ambrosio. Introdução aos sistemas de transporte no Brasil e à 

logística internacional. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Aduaneiras, 2014. 

BOWERSOX, Donald J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de 

suprimento. 10 reimpr. São Paulo: Atlas, 2011. 

DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 4. ed. Ribeirão 

Preto: Atlas, 2009. 

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: O processo de integração da cadeia de 

suprimento. São Paulo: Atlas, 2010. 

CHOPRA, Sunil. Gestão da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operações. 4. ed. 

São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

 
DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA – 60 HORAS 
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EMENTA: Significado e objetivo da Administração Financeira. Administração do capital de giro. 

Administração de recursos de longo prazo. Custo de capital. Estrutura financeira da empresa. 

Avaliação de alternativas de investimento. Fusão e descentralização. Aquisição de outras empresas. 

Orçamentos: conceitos básicos e as suas diferentes modalidades. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SANVICENTE, AntonioZoratto. Administração financeira. 3. ed. 18 reimpr. São Paulo: Atlas, 

2010. 

HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira aplicada, 

estratégias financeiras, orçamento empresarial. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. 5 ed. 2 reimpr. São Paulo: Atlas, 

2010. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Controladoria básica. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 

TACHIZAWA, Takeshy. Criação de novos negócios:: Gestão de micro e pequenas empresas. 2. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

CAVALCANTE, Francisco. Mercado de capitais: o que é, como funciona. 7.ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 2009. 

HOJI, Masakazu. Administração Financeira e orçamentária. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

VENTUROSO, Adriana Cristina. Avaliação financeira de empresas a partir de índices. 

Cascavel: Coluna do Saber, 2007. 

DISCIPLINA: CULTURA AFRICANA E INDÍGENA – 30 HORAS 

 
 

EMENTA: Literaturas e culturas portuguesa e africana de língua portuguesa, objetivando 

reconhecer a negritude e a presença indígena na construção da identidade brasileira. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CENTRO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS DA UNIVERSAIDADE FEDERAL DE SÃO 
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CARLOS; AJAYI, J.F. Ade. História geral da África: África do século XIX à década de 1880. 

2. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

RAMOS, Alcida Rita. Sociedades indígenas. Ribeirão Preto: Ática, 1986. 

SILVÉRIO, Valter Roberto et al. Síntese da coleção história geral da África: Pré-história ao 

século XVI. Brasília: UNESCO, MEC, UFSCar, 2013. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CENTRO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS DA UNIVERSAIDADE FEDERAL DE SÃO 

CARLOS; EL FASI, Mohammed. História geral da África: África do século VII ao XI. 2. ed. 

São Paulo: Cortez, 2011. 

MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. Ribeirão Preto: Contexto, 

2007. 

RIBEIRO, Berta G. Arte indígena, linguagem visual. São Paulo: Ed. da Universidade da USP, 

1989. 

FUNARI, Pedro Paulo; PIÑÓN, Ana. A temática indígena na escola: subsídios para os 

professores. São Paulo: Contexto, 2011. 

JESUS, Flavio Alves de. O direito do Índio à educação. Revista FIP: Faculdades Integradas de 

Ponta Porã, Campo Grande, v. 1, n. 1, p. 151- 161., Abril. 2001. 

 

 

 6º. Período  

 

 
DISCIPLINA: CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS – 60 HORAS 

 
 

EMENTA: Apresenta tópicos teóricos e práticos da contabilidade contemporânea, com o objetivo 

principal de colaborar para o desenvolvimento das práticas contábeis relacionadas com assuntos 

ligados à indústria. Foram elaborados capítulos para a discussão de assuntos de extrema atualidade 

e importância para os profissionais e estudantes. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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SANTOS, Joel José. Contabilidade e Análise de custos: modelo contábil, métodos de depreciação, 

ABC - custeio baseado em atividades, análise atualizada de encargos sociais sobre salários, custos 

de tributos sobre compras e vendas. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custos. 3 ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2014. 

NAKAGAWA, Masayuki. ABC: custeio baseado em atividades. 2ª ed. 8ª reimpr. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PEREZ JUNIOR, José Hernandes; OLIVEIRA, Luís Martins de; COSTA, Rogério Guedes. Gestão 

estratégica de custos: textos, casos práticos e testes com as respostas. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

IUDÍCIBUS, Sergio de. Contabilidade Introdutória. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

LEITE, Helio de Paula. Contabilidade para administradores. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARTINS, Eliseu; ROCHA, Welington. Contabilidade de custos: livro de exercícios. 11. ed. 

São Paulo: Atlas, 2015. 

LEONE, George Sebastião Guerra. Curso de contabilidade de custos: contém critério do 

Custo ABC e aplicação de métodos quantitativos. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 
DISCIPLINA: EMPREENDEDORISMO – 60 HORAS 

 
 

EMENTA: O Papel dos Novos Negócios no Desenvolvimento da Economia; Modelos de 

Empreendedorismo; Características Sociais e Comportamentais do Empreendedor; 

Empreendedorismo e Intraempreendedorismo; Valores e Competências Empreendedoras; Plano de 

Negócios como Ferramenta de Decisão Empresarial; Busca de Recursos Necessários; Questões 

Legais na Constituição da Empresa, do trabalho, correição parcial, despesas processuais. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DORNELAS, José C. A. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. 3 ed. Campus, 

2008. 
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MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores: Fundamentos da 

criação e da gestão de novos negócios. 2. ed. Prentice Hall Brasil, 2011. 

SALIM, Cesar Simões. Introdução ao empreendedorismo: Construindo uma atitude 

empreendedora. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. São Paulo: Atlas. 2. ed. 2010. 

BIAGIO, Luiz Arnaldo. Empreendedorismo: construindo seu projeto de vida. Barueri: Manole, 

2012. 

DRUCKER, Peter; VIEIRA, Ricardo Bastos. As fronteiras da administração. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2012. 

GERBER, Michael E. O mito do empreendedor: como fazer de seu empreendimento um 

negócio bem-sucedido. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

LAPOLI, Edia Mafra; SILVEIRA, Roberto Martins; FRANZONI, Ana Maria Bencciveni; NUNES, 

Israel. Empreendedorismo em organizações do conhecimento. 1 ed. Editora: Pandion, 2011. 

PEIXOTO FILHO, Heitor Mello. Empreendedorismo de A a Z. 1 ed. Editora: Saint Paul, 2011. 

 
 

DISCIPLINA: GESTÃO DE MARKETING – 60 HORAS 

 
 

EMENTA: Conceitos de Marketing; Orientação da Empresa; Análise Ambiental; Satisfação do 

Cliente; Análise das Oportunidades de Mercado; Sistemas de Informações de Marketing; Análise 

dos Mercados Consumidores; Concorrência; Estratégia e Programas de Preços; Gestão de Varejo; 

Atacado e Logística de Mercados; Gestão da Força de Vendas; Propaganda e Promoção. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HOFFMAN, K. Douglas et al. Princípios de marketing de serviços: conceitos, estratégias e casos. 

São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

MADRUGA, Roberto Pessoa et al. Administração de marketing: no mundo contemporâneo. 4 ed. 

Rio de Janeiro: FGV, 2011. 
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KOTLER, Philip. Marketing 3.0 – As forças que estão definindo o novo marketing centrado 

no ser humano. Editora: Campus, 2010. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Plano de marketing para micro e pequena empresa. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. 

TEIXEIRA, Ricardo Franco; CHI, Bem Thion; MADRUGA, Roberto Pessoa; SIMÕES, Marcos 

Licinio das Costas. Administração de marketing no mundo contemporâneo. 4 ed. Editora: FGV, 

2011. 

SHIRAISHI, Guilherme. Administração de marketing. 1 ed. Editora: Pearson Brasil, 2012. 

DANTAS, Edmundo Brandão. Atendimento ao público nas organizações: quando o marketing 

de serviços mostra a cara. 6. ed. Brasília: Senac, 2012. 

LOVELOCK, Christopher; WIRTZ, Jochen; HEMZO, Miguel Angelo. Marketing de serviços: 

pessoas, tecnologia e estratégia. 7 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

 
 

DISCIPLINA: ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS – 60 HORAS 

 
 

EMENTA: Apresenta uma visão ampla do que é OSM e suas principais aplicações: sistemas, 

organização e mudança organizacional, estrutura organizacional, arranjo físico e ergonomia, 

ferramentas da organização, processos, gestão de processos e de fluxos de informações, 

produtividade, qualidade e métricas, estratégias e tecnologias, projetos de OSM e competitividade. 

O livro visa a efetiva contribuição a todos que buscam o aumento da eficiência e eficácia das 

organizações, através do uso das ferramentas de Organização, Sistemas e Métodos aplicados às 

organizações contemporâneas. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas, organização e métodos: uma abordagem 

gerencial. 15.ed. Ribeirão Preto: Atlas, 2005. 

SIMCSIK, Tibor. OSM: organização, sistemas e métodos. 2. ed. Ribeirão Preto: Futura, 2001. 
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FAYOL, Henri. Administração industrial e geral: previsão, organização, comando, 

coordenação, controle. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LERNER, Walter. Organização, sistemas e métodos. 5. ed. Ribeirão Preto: Atlas, 1991. 

LUPORINI, Carlos  Eduardo Mori;  PINTO, Nelson  Martins. Sistemas administrativos: uma 

abordagem moderna de O&M. São Paulo: Atlas, 1992. 

DUTRA, Joel Souza; FLEURY, Maria Tereza Leme; RUAS, Roberto. Competências: conceitos, 

métodos e experiências. São Paulo: Atlas, 2013. 

TAYLOR, Frederick Winslow. Princípios de administração científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

MINICUCCI, Agostinho. Psicologia aplicada à administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 
 

DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS – 30 HORAS 

 
 

EMENTA: Estudo e compreensão das Técnicas de Negociação, da política de gestão comercial das 

empresas. Estratégias e aplicação do composto de marketing. As diferentes fases e técnicas de 

vendas para alavancar os resultados da empresa. Definição de varejo; Desenvolvimento do varejo; 

O varejo no Brasil; O varejo na economia; Oportunidades no varejo; Tipos de Varejo; Varejistas 

baseados em lojas; Natureza do composto do varejo; Vendas no varejo; Varejo sem lojas, eletrônico 

e de catálogos marketing - mix do varejo: produtos, preços, ponto, promoção, apresentação e 

pessoal; Varejo e canais de distribuição. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Técnicas de vendas: como vender e obter bons resultados. 4. ed. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

BLESSA, Regina. Merchandising no ponto-de-venda. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

ZAMBERLAN, Luciano et al. Gestão estratégica do ponto de venda: decisões para qualificar a 

performance no varejo. Ijuí: Unijuí, 2010. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDRADE, Carlos Cesar Borromeu de et al. Gestão de contratos internacionais. Rio de 

Janeiro: FGV, 2014. 165 p. (Comércio exterior e negócios internacionais (FGV Management)). 

COBRA, Marcos. Administração de vendas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MADRUGA, Roberto Pessoa et al. Administração de marketing: no mundo contemporâneo. 4 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2011. 

DANTAS, Edmundo Brandão. Atendimento ao público nas organizações: quando o marketing 

de serviços mostra a cara. 6. ed. Brasília: Senac, 2012. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Excelência em atendimento ao cliente: atendimento e serviço ao 

cliente como fator estratégico e diferencial competitivo. São Paulo: M. Books, 2012. 

 
DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I - 100 HORAS 

 
 

EMENTA: Proporcionar aos estudantes o aprendizado teórico/prático, mediante a elaboração de 

planos e projetos de acordo com as normas técnicas, que busquem resposta a situações problemáticas 

dos setores da economia pública ou privada, conscientizando o discente dos conhecimentos 

necessários à complementação de sua formação acadêmica. Incentivo a leitura, pesquisa e escrita. 

Melhorar ortografia e poder de argumentação. 

Desenvolvimento da prática profissional na elaboração de planos e projetos por meio da 

metodologia científica; elaboração de estudos e pesquisas, elaboração de relatórios técnicos 

científicos e a aplicação das normas da ABNT. 

Como identificar possíveis trabalhos na prática empresarial através de métodos de observação, 

métodos prospectos e métodos analíticos. Caracterização do Estágio. Desenvolvimento do trabalho 

de estágio. Planejamento do estágio. Relatório final de estágio. O orientador de campo e o 

orientador acadêmico. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

TOBIAS, José Antonio. Como fazer sua pesquisa. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Ave Maria, 2016. 
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MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de Pesquisa: Planejamento e execução; amostragens e 

técnicas de pesquisa; elaboração, análise e interpretação de dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

VELOSO, Waldir de Pinho. Metodologia do trabalho científico: normas técnicas para redação 

de trabalho científico. 2. ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2011. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. de Andrade. Metodologia do trabalho científico. 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 14. ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. 

LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas, 2009. 

CERVO, Amado Luiz. Metodologia cientifica. 6 ed. São Paulo: Pearson Education, 2007. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: NBR 6033:informação e 

documentação:ordem alfabética: apresentação. Rio de Janeiro, 2004. 

  . NBR 6034:informação e documentação: índice: apresentação. Rio de Janeiro, 2004. 

  . NBR 12225:informação e documentação: lombada: apresentação. Rio de Janeiro, 

2004. 

  . NBR 6024:numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro, 2003. 

  . NBR 6027:informação e documentação: sumario: apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 

  . NBR 6028:informação e documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 

  . NBR 6023:informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 
 

 

 

 7º. Período  

DISCIPLINA: DIREITO TRIBUTÁRIO – 60 HORAS 

EMENTA: Sistema Tributário Nacional. Normas gerais de Direito Tributário. Tributos. Tributação 

da microempresa. Crimes contra a fazenda pública. Tributação internacional. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

VALDIMIR PASSOS DE FREITAS. Código tributário nacional comentado: doutrina e 

jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2013. 

TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 19. ed. rev. e atual. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2013. 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 36. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 

2015. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

YOUNG, Lúcia Helena Briski. Atividade rural: aspectos contábeis e tributários. 2. ed. rev. e 

atual. Curitiba: Juruá, 2011. 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Curso de direito tributário. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 14. ed. rev. e atual. 

Rio de Janeiro: Forense, 2015. 

CARNEIRO, Cláudio. Curso de direito tributário e financeiro. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

BERGAMINI, Adolfo et al. Planejamento tributário: análise de casos. São Paulo: MP, 2014. 

 
DISCIPLINA: SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 60 HORAS 

 
 

EMENTA: Sistemas de Informação; Sistemas Integrados de Gestão; Gerenciamento do 

Relacionamento com Clientes; Internet e Modelos de Negócios; Inteligência de Negócio e Gestão 

do Conhecimento; Controle Estratégico. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PLANTULLO, Vicente Lentini; HOFFMANN, Andreas Roberto. 

Sistemas de informação: fundamentos do sistema de informações gerenciais SIG ao planejamento 

de recursos empresariais ERP. Curitiba: Juruá, 2012. 
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O'BRIEN, James. Sistemas de Informação: e as decisões gerenciais na era da internet. 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de informações gerenciais. 13. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BIO, Sergio Rodrigues. Sistemas de informação: um enfoque gerencial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 

KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: O novo ritmo da informação. 7 ed. 

Campinas: Papirus, 2007. 

LITTO, Fredric M. Campus Computing Report.br 2004: Computação e tecnologia da 

informação nas instituições de ensino superior no Brasil. Ribeirão Preto: Altana, 2005. 

MELO, Ivo Soares. Administração de sistemas se informação. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning, 2006. 

BEUREN, Ilse Maria. Gerenciamento da informação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

CARNEIRO, Cláudio. Curso de direito tributário e financeiro. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

BERGAMINI, Adolfo et al. Planejamento tributário: análise de casos. São Paulo: MP, 2014. 

 
DISCIPLINA: DIREITO DO TRABALHO – 60 HORAS 

 
 

EMENTA: Aborda os principais direitos dos trabalhadores empregados e as principais obrigações 

devidas pelas empresas, desde o momento da contratação até a fase final da relação empregatícia, 

denominada rescisão contratual. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

OLIVEIRA, Aristeu de. Cálculos trabalhistas: contribuição sindical, décimo-terceiro salário, 

férias, folha de pagamento, rescisão do contrato de trabalho, anexos e novos modelos do trct, saques 

do FGTS, vale-transporte. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho. 32 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 15 ed. rev.ampl. São Paulo: LTR, 

2016. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

RIBEIRO, Maria Helena Carreira Alvim. Aposentadoria especial: regime geral da previdência 

social. 7. ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2014. 

MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de trabalho. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

PAMPLONA FILHO, Rodolfo; SOUZA, Tercio. Curso de direito processual do trabalho. São 

Paulo: Marcial Pons, 2014. 

SAAD, Eduardo Gabriel. Curso de direito processual do trabalho. 7. ed. rev. atual. e ampl. 

LTR, 2014. 

BRASIL. Consolidação das leis do trabalho. 38.ed. São Paulo: LTR, 2011. 

VIEIRA, Kelly Cristina. Trabalhador rural: direito previdenciário e trabalhista. Campo Grande: 

Contemplar, 2013. 

 
DISCIPLINA: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS – 60 HORAS 

 
 

EMENTA: Aprender (ensinar) a Língua Brasileira de Sinais (Libras), na escola, significa vivenciar 

(e proporcionar) experiências linguísticas mediadas por uma língua acessível, de modalidade visual-

espacial, pela qual será possível ampliar as possibilidades de inclusão social e exercer o direito de 

acesso ao conhecimento. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CASTRO, Alberto Rainha de.; CARVALHO, Ilza Silva de. Comunicação por língua brasileira 

de sinais. 4. ed. Brasília: Senac, 2013. 

PEREIRA, Maria Cristina da Cunha et al. Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2011. 

HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves; FLAVIANA BORGES DA SILVEIRA 

SARUTA (SURDA). Livro ilustrado de língua brasileira de sinais: desvendando a comunicação 

usada pelas pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda Cultural, 2011. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

TENHO UM ALUNO SURDO, E AGORA?; CRISTINA BROGLIA FEITOSA DE LACERDA; 

LARA FERREIRA DOS SANTOS. Tenho um aluno surdo, e agora?: introdução à Libras e 

educação de surdos. São Carlos: EdUFSCar, 2014. 

GESSER, Audrei. LIBRAS?: que língua é essa?: crenças e preconceitos em torno da língua de 

sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009. 

BRASIL. Ensino de língua portuguesa para surdos: caminhos para prática pedagógica. Brasília: 

MEC/SEESP, 2004. 

CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Enciclopédia da língua de sinais 

brasileira: o mundo do surdo em libras. São Paulo: Edusp, 2009. 

QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: 

Artmed, 1997. 

 

 

DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) I – 60 HORAS 

 
 

EMENTA: Elucidar exemplificando as orientações contidas nas normas técnicas oficiais e nas 

Normas da ABNT, visando uma melhor qualidade na elaboração e apresentação do Artigo 

Científico. Incentivo a leitura, pesquisa e escrita. Melhorar ortografia e poder de argumentação. 

Estrutura do Projeto de Artigo. Materiais. Pré textuais. Textuais. Pós Textuais. Tema. Pesquisa. 

Projeto do trabalho de Conclusão do Curso. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

TOBIAS, José Antonio. Como fazer sua pesquisa. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Ave Maria, 

2016. 

MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de Pesquisa: Planejamento e execução; amostragens e 

técnicas de pesquisa; elaboração, análise e interpretação de dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

VELOSO, Waldir de Pinho. Metodologia do trabalho científico: normas técnicas para redação 

de trabalho científico. 2. ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2011. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. de Andrade. Metodologia do trabalho científico. 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 14. ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. 

LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas, 2009. 

CERVO, Amado Luiz. Metodologia cientifica. 6 ed. São Paulo: Pearson Education, 2007. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: NBR 6033:informação e 

documentação:ordem alfabética: apresentação. Rio de Janeiro, 2004. 

  . NBR 6034:informação e documentação: índice: apresentação. Rio de Janeiro, 2004. 

  . NBR 12225:informação e documentação: lombada: apresentação. Rio de Janeiro, 

2004. 

  . NBR 6024:numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro, 2003. 

  . NBR 6027:informação e documentação: sumario: apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 

  . NBR 6028:informação e documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 

  . NBR 6023:informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 

 
 

DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II – 100 HORAS 

 
 

EMENTA: Orientar e monitorar o acadêmico, acompanhando a realização do seu estágio, para 

aperfeiçoar o aprendizado e o aporte de conhecimentos. Incentivo à leitura, pesquisa e escrita. 

Melhorar ortografia e poder de argumentação. Equacionamento e solução de problemas 

identificados na realização de estágios. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

TOBIAS, José Antonio. Como fazer sua pesquisa. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Ave Maria, 2016. 
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MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de Pesquisa: Planejamento e execução; amostragens e 

técnicas de pesquisa; elaboração, análise e interpretação de dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

VELOSO, Waldir de Pinho. Metodologia do trabalho científico: normas técnicas para redação 

de trabalho científico. 2. ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2011. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. de Andrade. Metodologia do trabalho científico. 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 14. ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. 

LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas, 2009. 

CERVO, Amado Luiz. Metodologia cientifica. 6 ed. São Paulo: Pearson Education, 2007. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: NBR 6033:informação e 

documentação:ordem alfabética: apresentação. Rio de Janeiro, 2004. 

  . NBR 6034:informação e documentação: índice: apresentação. Rio de Janeiro, 2004. 

  . NBR 12225:informação e documentação: lombada: apresentação. Rio de Janeiro, 

2004. 

  . NBR 6024:numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro, 2003. 

  . NBR 6027:informação e documentação: sumario: apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 

  . NBR 6028:informação e documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 

  . NBR 6023:informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 
 

 

 

 

 8º. Período  

DISCIPLINA: DIREITOS HUMANOS – 30 HORAS 

EMENTA: De acordo com a ONU Brasil: “Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os 
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seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer 

outra condição.” Incluem-se “o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de expressão, o 

direito ao trabalho e à educação, entre e muitos outros. Todos merecem estes direitos, sem 

discriminação.” Este material traz uma noção geral dos direitos humanos, instrumentalizando e 

conscientizando o aluno como aluno, profissional, cidadão e ser humano. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos: volume 1. Curitiba: Juruá, 2011. v. 1 . 735 p. 

REIS, Jair Teixeira dos. Curso de direitos humanos: teoria e questões. Rio de Janeiro: Ferreira, 

2012. 

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Tratados internacionais de direitos humanos e direito 

interno. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah 

Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 

LÓPEZ, Daniel; PIERA, Virginia; KLAINER, Rosa. Diálogos com crianças e jovens: 

construindo projetos educativos em e para os direitos humanos. Porto Alegre: Artmed, 2004. 

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 15. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Saraiva, 2015. 

IKAWA, Daniela et al. Direitos humanos na ordem contemporânea: proteção nacional, 

regional e global: volume 4. Curitiba: Juruá, 2010. v. 4 . 527 p. 

LIMA, José Antonio Farah Lopes de. Convenção européia de direitos humanos. Leme: JH 

Mizuno, 2007. 

JURISPRUDÊNCIA da corte interamericana de direitos humanos: direito à liberdade pessoal. 

Brasília: Ministério da Justiça, 2014. v. 5 . 350 p. 

JURISPRUDÊNCIA da corte interamericana de direitos humanos: migração, refúgio e 

apátridas. Brasília: Ministério da Justiça, 2014. v. 7 . 378 p. 

JURISPRUDÊNCIA da corte interamericana de direitos humanos: direito à integridade pessoal. 

Brasília: Ministério da Justiça, 2014. v. 4 . 540 p. 
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JURISPRUDÊNCIA da corte interamericana de direitos humanos: direitos dos povos indígenas. 

Brasília: Ministério da Justiça, 2014. v. 2 . 506 p. 

JURISPRUDÊNCIA da corte interamericana de direitos humanos: direito à vida, anistias e 

direito à verdade. Brasília: Ministério da Justiça, 2014. 

JURISPRUDÊNCIA da corte interamericana de direitos humanos: direitos econômicos, sociais e 

culturais e discriminação. Brasília: Ministério da Justiça, 2014. v. 3 . 731 p. 

JURISPRUDÊNCIA da corte interamericana de direitos humanos: direito à liberdade de 

expressão. Brasília: Ministério da Justiça, 2014. v. 6 . 458 p. 

 
DISCIPLINA: ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO – 60 HORAS 

 
 

EMENTA: Aborda temas como: gestão de projetos e inovação, logística, pesquisa operacional, 

qualidade, controle estatístico de processo, planejamento e controle de produção, custos, ERP, 

layout, tempos, métodos, ergonomia e segurança do trabalho. Tais temas proporcionam o 

aprimoramento dos conhecimentos sobre a gestão da produção e assim, geram maior eficácia e 

eficiência na sua aplicação prática. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CORRÊA, Henrique L. Planejamento, programação e controle da produção. 5 ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

KRAJEWSKI, Lee J; MALHORTA, Manoj; RITZMAN, Larry P. Administração da produção e 

operações. 8 ed. Editora: Prentice Hall Brasil, 2009. 

SLACK, Nigel. Administração da Produção. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AMATO NETO, João. Sustentabilidade & produção: teoria e prática para uma gestão 

sustentável. São Paulo: Atlas, 2011. 

ARAUJO, Marco Antonio de. Administração de produção e operações. 1 ed. Editora: Brasport, 

2009. 
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DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: Resumo da teoria, questões de revisão, 

exercícios e estudo de casos. 4. ed. Ribeirão Preto: Atlas, 2011. 

DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: uma abordagem logística. 4. ed. Ribeirão 

Preto: Atlas, 2011. 

TAYLOR, Frederick Winslow. Princípios da Administração Científica. 8 ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

 
DISCIPLINA: MERCADO DE CAPITAIS – 60 HORAS 

 
 

EMENTA: Origens, a evolução no Brasil, o conceito legal e seu objetivo social, organização 

interna, sociedades corretoras, relações com o investidor, às ordens de compra e venda, a compra e 

venda de ações, o Pregão e seu funcionamento, os processos de negociação, sistemas eletrônicos, 

modalidades operacionais e os mercados de opção e balcão. Companhias abertas, os registros na 

CVM, a constituição, o controle acionário e os critérios contábeis. Políticas Monetárias, funções da 

moeda, políticas do governo, instrumentos de política monetária e o mercado do dinheiro; reforma 

bancária instituições financeiras e seus ativos financeiros, instituições do subsistema normativo, 

sistema operativo e as transformações do sistema Financeiro Nacional. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LAGIOIA, Umbelina Cravo Teixeira. Fundamentos do mercado de capitais. 3 ed. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

KERR, Roberto. Mercado financeiro e de capitais. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

BARCELLOS, Marta; AZEVEDO, Simone. Histórias do mercado de capitais no Brasil. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2010. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRASIL. Legislação sobre mercado de capitais. 3.ed. [s.l.]: Comissão nacional de bolsas de 

valores, 1979. 

DI AGUSTINI, Carlos Alberto. Mercado de capitais e análise de ações: fundamentos e avaliação. 

São Paulo: Globus, 2009. 
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SANVICENTE, Antonio Zoratto. Mercado de capitais e estratégias de investimentos. 1.ed. São 

Paulo: Atlas, 1996. 

SOROS, George. O novo paradigma para os mercados financeiros: a crise atual e o que ela 

significa. Rio de Janeiro: Agir, 2008. 

CAVALCANTE, F. Mercado de Capitais: como é, como funciona. 7. Ed. – Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2009. 

LEÃES, Luís Gastão Pais de Barros. Mercado de capitais e insider trading. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1982. 

 
DISCIPLINA: ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS – 60 HORAS 

 
 

EMENTA: Conceito de projeto e redes de planejamento. Critérios para seleção de projetos 

empresariais. Metodologias de elaboração, análise, acompanhamento e avaliação de projetos 

empresariais. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MENEZES, Luis C. M. Gestão de projetos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

MOLINARI, Leonardo. Gestão de projetos - Teoria, Técnicas E Praticas. Erica, 2010. 

BERNARDES, Maurício  Moreira e Silva;  BERNARDES, GEÍSA GAIGER  DE OLIVEIRA. 

Microsoft Project Professional 2013: gestão e desenvolvimento de projetos. São Paulo: Érica, 

2013. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores: fundamentos da 

criação e da gestão novos negócios. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

TACHIZAWA, Takeshy. Criação de novos negócios: gestão de micro e pequenas empresas. 2 

ed. editora: FGV Rio de Janeiro, 2010. 

TORRES, Cleber; LELIS, João C. Garantia de Sucesso em gestão de projetos: Recurso escasso 

x planejamento abusivo. São Paulo: Brasport, 2009. 
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SALIM, Cesar Simões. Introdução ao empreendedorismo: construindo uma atitude 

empreendedora. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. São Paulo: Atlas. 2. ed. 2010. 

 

 

 
DISCIPLINA: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) II – 60 HORAS 

 
 

EMENTA: Elucidar exemplificando as orientações contidas nas normas técnicas oficiais e nas 

Normas da ABNT, visando uma melhor qualidade na elaboração e apresentação do Artigo 

Científico. Incentivo a leitura, pesquisa e escrita. Melhorar ortografia e poder de argumentação. 

Estrutura do Projeto de Artigo. Materiais. Pré textuais. Textuais. Pós Textuais. Tema. Pesquisa. 

Projeto do trabalho de Conclusão do Curso. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

TOBIAS, José Antonio. Como fazer sua pesquisa. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Ave Maria, 

2016. 

MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de Pesquisa: Planejamento e execução; amostragens e 

técnicas de pesquisa; elaboração, análise e interpretação de dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

VELOSO, Waldir de Pinho. Metodologia do trabalho científico: normas técnicas para redação 

de trabalho científico. 2. ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2011. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. de Andrade. Metodologia do trabalho científico. 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 14. ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. 

LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas, 2009. 

CERVO, Amado Luiz. Metodologia cientifica. 6 ed. São Paulo: Pearson Education, 2007. 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: NBR 6033:informação e 

documentação:ordem alfabética: apresentação. Rio de Janeiro, 2004. 

  . NBR 6034:informação e documentação: índice: apresentação. Rio de Janeiro, 2004. 

  . NBR 12225:informação e documentação: lombada: apresentação. Rio de Janeiro, 

2004. 

  . NBR 6024:numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro, 2003. 

  . NBR 6027:informação e documentação: sumario: apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 

  . NBR 6028:informação e documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 

  . NBR 6023:informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 

 
 

DISCIPLINA: ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III – 100 HORAS 

 
 

EMENTA: Orientar e monitorar o acadêmico, acompanhando a realização do seu estágio, para 

aperfeiçoar o aprendizado e o aporte de conhecimentos. Incentivo à leitura, pesquisa e escrita. 

Melhorar ortografia e poder de argumentação. Equacionamento e solução de problemas 

identificados na realização de estágios. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

TOBIAS, José Antonio. Como fazer sua pesquisa. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Ave Maria, 

2016. 

MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de Pesquisa: Planejamento e execução; amostragens e 

técnicas de pesquisa; elaboração, análise e interpretação de dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

VELOSO, Waldir de Pinho. Metodologia do trabalho científico: normas técnicas para redação 

de trabalho científico. 2. ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2011. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. de Andrade. Metodologia do trabalho científico. 7. ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 14. ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. 
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LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

DEMO, P. Introdução à metodologia da ciência. São Paulo: Atlas, 2009. 

CERVO, Amado Luiz. Metodologia cientifica. 6 ed. São Paulo: Pearson Education, 2007. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: NBR 6033:informação e 

documentação:ordem alfabética: apresentação. Rio de Janeiro, 2004. 

  . NBR 6034:informação e documentação: índice: apresentação. Rio de Janeiro, 2004. 

  . NBR 12225:informação e documentação: lombada: apresentação. Rio de Janeiro, 

2004. 

  . NBR 6024:numeração progressiva das seções de um documento. Rio de Janeiro, 2003. 

  . NBR 6027:informação e documentação: sumario: apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 

  . NBR 6028:informação e documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 

  . NBR 6023:informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 


