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RESOLUÇÃO Nº 2870/CUN/2020 
 
 

Dispõe sobre Projeto Pedagógico do Curso de 
Administração – Graduação Ativa - Câmpus de 
Erechim, Frederico Westphalen, Santiago, 
Cerro Largo e São Luiz Gonzaga. 
 

O Reitor da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões - URI, no uso das suas atribuições previstas no Art. 27, inciso III do Estatuto, 
em conformidade com a decisão do Conselho Universitário, constante no Parecer nº 
4819.03/CUN/2020, 
 

RESOLVE: 
 

 
Art. 1º - Aprovar o Projeto Pedagógico do Curso de Administração – 

Graduação Ativa - Câmpus de Erechim, Frederico Westphalen, Santiago, Cerro 
Largo e São Luiz Gonzaga, conforme segue: 

 

I BREVE HISTÓRICO DO CURSO NA URI 
A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões é resultado da 

integração de Instituições de Ensino Superior Isoladas, oriundas dos Distritos Geoeducacionais 
37 e 38, reconhecida pela Portaria Ministerial n° 708 de 19/05/92 - D.O.U. de 21/05/92, 
formando uma Instituição Comunitária e Multicampi, localizada nas regiões das Missões, 
Centro-Oeste, Norte e Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Os Campi Universitários 
estão localizados nos municípios de Santiago, Erechim, Frederico Westphalen, Santo Ângelo, 
Extensões de São Luiz Gonzaga e Cerro Largo. Foi recredenciada pela Portaria nº 1.002/2018. 

A Universidade Multicampi, construída pela vontade e cooperação das comunidades 
acadêmicas que a originaram: quais sejam FAPES - Fundação do Alto Uruguai para a 
Pesquisa e o Ensino Superior, FUNDAMES - Fundação Missioneira do Ensino Superior e 
FESAU - Fundação de Ensino Superior do Alto Uruguai, é diferenciada pelos pontos 
geográficos, mas as Unidades estão reunidas pelo mesmo Projeto Institucional, acolhido pelo 
Conselho Federal de Educação na Data de 04 de dezembro de 1990. Em 07 de novembro de 
1991, através do Parecer 603/91, o Conselho Federal de Educação autorizou a instalação de 
unidades nas cidades de Cerro Largo e São Luiz Gonzaga, as quais passaram a ser Câmpus 
em 2017 através do Parecer nº 4193.03/CUN/2017, e pela Portaria nº 1.161/94, de 02 de 
agosto de 1994, integrou-se à URI o patrimônio do FESAN, criando desta forma, o Câmpus de 
Santiago. 

A URI é uma Instituição sem fins lucrativos, organizada e gerenciada pela comunidade 
Regional, com gestão colegiada, democrática e participativa, sendo reconhecida como uma 
autêntica instituição pública não estatal, pela Portaria nº 665, de 05 de novembro de 2014, 
atenta às necessidades socioeconômico-culturais, assumindo o compromisso do 
desenvolvimento da população a partir do resgate cultural e da recuperação econômica da 
região, buscando através do ensino, pesquisa e extensão atingir suas metas e colocar-se no 
patamar estrutural da sociedade em que está inserida, usando as diversidades e ações 
formativas. 

Oferecido em todas as unidades, o curso de Administração está presente desde os 
primeiros anos do Ensino Superior na área de atuação da URI. Desde a diplomação da 
primeira turma, já titulou um grande número de administradores, cuja atuação ocorre em todos 
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os Estados da Federação. 
A partir de sua oferta inicial, em 1969, com a criação e autorização para funcionamento, 

através do Decreto nº 64.493/69, de 13 de maio e reconhecido pela Portaria N º 73.676/74, de 
20 de fevereiro de 1974, a matriz curricular sempre esteve voltada à uma formação qualificada, 
de acordo com a regulação nacional para  o Curso, o que resultou, ao longo do tempo, em 
profissionais inseridos nas diversas áreas nas quais administradores são chamados a atuar, 
concomitante à contribuição ao desenvolvimento dos recursos humanos na região de 
abrangência da URI. 

O Curso de Administração da URI busca articular ensino, pesquisa e extensão, com a 
finalidade de descobrir novas e melhores formas de administrar, integrar-se com a comunidade 
e pesquisar sobre os diversos ramos da administração. Em consonância com o PDI-URI (2016-
2020) aditado pela RESOLUÇÃO Nº 2620/CUN/2019, destacam-se os programas de iniciação 
científica, incentivo à participação de estudantes em eventos científicos, previstos nos 
programas de extensão e de inserção social, inserção dos estudantes em ações e projetos 
como da Empresa Junior. 

Considerando os documentos institucionais da URI, bem como a missão, a visão, o 
perfil e os valores nele expressos e visando atender com qualidade sua comunidade 
empresarial e estudantil, diferentes reuniões e debates foram originados em prol do 
desenvolvimento desta proposta que ora se apresenta, a  qual prima pela grande área da 
administração. 

Atento às mudanças da legislação, sempre que necessário, o curso teve seu Projeto 
Pedagógico atualizado, tal como ocorre agora, face às últimas mudanças no cenário da 
administração, bem como das contribuições emanadas dos Núcleos Docentes Estruturantes 
(NDEs), de cada uma das unidades. Notadamente a partir da consolidação da graduação, 
evoluiu-se para pós-graduações lato sensu na área e, para a pós-graduação stricto sensu em 
Gestão Estratégica de Organizações. 
 

II IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 
2.1 Denominação do Curso 
Graduação em Administração 

 
2.2 Grau acadêmico  
Bacharelado 

 
2.3 Modalidade de ensino 
Presencial 

 
2.4 Título: 
Bacharel (a) em Administração 
2.5 Carga horária total 
2.5.1 Disciplinas Obrigatórias: 2160 
2.5.2 Disciplinas Eletivas: 40 
2.5.3 Estágio: 300 
2.5.4 Projeto Integrador: 360 
2.5.5 Subtotal: 2860 
2.5.6 Atividades Complementares: 160 
2.5.7 Total: .3020 horas 

 
2.6 Cumprimento da carga horária na URI – Conforme Regimento Geral da URI 
Disciplinas de 80 horas 

Disciplina de 80 horas de 50min 
 18 Semanas 
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 4 períodos de 50min Horas/aula semanais 
72 x 50 3.600  

3.600 / 60 60h Carga horária presencial 
 20h Trabalho Discente Efetivo - TDE 
 80 Carga Horária Total 

 
Disciplinas de 40 horas 

Disciplina de 40 horas de 50min 
 18 Semanas 
 2 Horas/aula semanais 

36 x 50 1.800  
1.800 / 60 30 Carga horária presencial 

 10 Trabalho Discente Efetivo - TDE 
 40 Carga Horária Total 

 
Distribuição da carga horária das disciplinas – 80h 

PRESENCIAL 60 h 18 Encontros 4h/aula por encontro 
de 50min 

= 60 h 
(de 60 min) 

Trabalho Discente 
Efetivo - TDE 

20 h Encaminhar durante 
encontros 

Elaborar = 20 h 

TOTAL 80 h 

 Última Semana - Apresentação – PI  

 Exames na 19ª semana  

 
Distribuição da carga horária das disciplinas – 40h 

PRESENCIAL 30 h 18 Encontros 2h/aula por encontro 
de 50min 

= 30 h 
(de 60 min) 

Trabalho Discente 
Efetivo - TDE 

10 h Encaminhar durante 
encontros 

Elaborar = 10 h 

TOTAL 40 h 

 Última Semana - Apresentação – PI  

 Exames na 19ª semana  

Quando se refere à hora/aula considera-se 50min e não os 60min da hora relógio. 
2.7 Tempo de integralização – mínimo – máximo 

Mínimo: 4 anos 
Máximo: 8 anos 

 
2.8 Turno de Oferta 

Noturno/Diurno 
 

2.9 Número de vagas anuais (por câmpus) 
As vagas são disponibilizadas de acordo com o edital do vestibular, sendo limitadas as 
seguintes vagas por Campus: 
 
Câmpus Nº de Vagas 
Erechim 50 
Frederico Westphalen 60 
Santiago 30 
São Luiz Gonzaga 35 
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Cerro Largo 40 
Total de Vagas 215 

 
2.10 Forma de acesso ao curso 

O ingresso no Curso de Administração da URI pode acontecer através das seguintes 
formas: 
1) Vestibular: Processo seletivo promovido pela Universidade, com a finalidade de selecionar 
os candidatos para ingresso nos cursos ofertados, conforme edital; 
2) Transferências Internas e Externas (condicionadas a existência de vaga): Ingresso 
proveniente de transferências de outros cursos da URI ou originário de outras instituições de 
ensino superior; 
3) Portador de Diploma de Curso Superior (condicionado a existência de vaga): Ingresso para 
alunos que já possuam graduação, seja ela realizada na URI ou em outra instituição de ensino 
superior; 
4) PROUNI - Programa Universidade para Todos: Ingresso com base no programa PROUNI, 
obedecendo seus critérios de acesso; 
5) ENEM - Regulamentada pela Resolução Nº 2076/CUN/2015, de 29/05/2015: Ingresso com 
base no Exame Nacional do Ensino Médio, obedecendo seus critérios. 
6) FIES – Programa de Financiamento Estudantil. 

 
 

III JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE SOCIAL DO CURSO 
O desenvolvimento das nações e suas instituições torna-se, a cada dia, um dos temas 

de mais alta relevância na formação do administrador. Tendo o crescimento econômico como 
uma das premissas deste desenvolvimento, torna-se possível verificar alguns impactos quanto 
à área de atuação do administrador. 

Como na análise de que o crescimento se dá necessariamente em função dos 
investimentos e esses são realizados basicamente pelo setor produtivo, também se sabe que 
para isso ocorrer são necessários profissionais qualificados na área da gestão. Soma-se a isso 
o fato das inovações que intensificam os investimentos serem produzidas pelas universidades 
e pelas empresas que possuem setores de pesquisa e de desenvolvimento. Também, são as 
Universidades, através do ensino, da pesquisa e da extensão, que promovem a difusão do 
conhecimento e ampliam o número de pessoas criativas e capazes de atuar em um mundo em 
permanente transformação. Para articular e gestar todo esse processo é fundamental a figura 
do Administrador dentro das organizações. Ainda, pode-se analisar a importância do setor 
público como organismo que estabelece diretrizes para impulsionar o movimento dos 
mercados, e lá também precisa estar o Administrador. 

Essa visão sistêmica, e ao mesmo tempo específica de ações dos diferentes agentes do 
contexto vivido, exige profissionais que pratiquem o olhar dinâmico e integrativo, desde sua 
base de formação, visando uma atuação mais eficaz quando no exercício de sua profissão. 

O trabalho está cada vez mais abstrato, mais intelectualizado, mais autônomo, coletivo 
e complexo. Cada vez mais as funções diretas estão sendo incorporadas pelos sistemas 
técnicos e o simbólico se interpõe entre o objeto e o conteúdo do trabalho. O próprio objeto do 
trabalho torna-se imaterial: informações, “signos”, linguagens simbólicas, dentre outros. 

Com o avanço tecnológico, as tarefas estão se tornando indeterminadas pelas 
possibilidades de usos múltiplos dos próprios sistemas e a tomada de decisões passa a 
depender da captação de uma multiplicidade de informações obtidas através das redes 
informatizadas. O trabalho repetitivo, prescrito é substituído por um trabalho de arbitragem, em 
que é preciso diagnosticar, prevenir, antecipar, decidir e interferir em relação a uma dada 
situação concreta de trabalho. A natureza deste tipo de trabalho reveste-se da imprevisibilidade 
das situações, nas quais o administrador ou o coletivo de administradores, precisam fazer 
escolhas e opções todo o tempo, ampliando-se as operações mentais e cognitivas envolvidas 
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nas atividades, mas, ao mesmo tempo, em seus “custos subjetivos”. 
Estas características do trabalho nos setores em que vigoram os novos conceitos de 

produção, com uso da tecnologia informacional e mudanças organizacionais, tornam 
questionáveis noções como qualificação para o posto de trabalho ou qualificação para o 
emprego. O trabalho já não pode mais ser pensado a partir da perspectiva de um determinado 
posto, mas de famílias de ocupações que podem e devem ser consolidadas a partir de um 
conjunto de competências e habilidades que devem estar incorporadas na formação 
profissional. 

Trata-se da qualificação real do administrador, compreendida como um conjunto de 
competências e habilidades, saberes e conhecimentos, que provêm de várias instâncias, tais 
como, da formação geral (conhecimento científico), da formação profissional (conhecimento 
técnico) e da experiência de trabalho e social (qualificações tácitas). 

A qualificação real dos administradores é mais difícil de ser observada e constitui-se 
mais no “saber-ser” do que no “saber-fazer”. O conjunto de competências que os Cursos de 
Administração terão que colocar  em  ação,  por  meio  da articulação dos vários saberes 
oriundos de várias esferas (formais,  informais,  teóricos, práticos e tácitos) para resolver 
problemas e enfrentar situações de imprevisibilidade que constituem características desta 
qualificação real é o grande desafio e que este Plano Pedagógico buscou contemplar. De uma 
forma resumida, pode-se inferir que o profissional da administração, dos dias atuais, não deve 
se limitar a ter um conhecimento estático e sim dinâmico, visando poder entender mudanças e 
novos contextos para poder, sempre, tomar as melhores decisões. 

A predominância de pequenos e médios negócios requer profissionais com 
conhecimentos de gestão, com formação generalista, mas preparados para atuar localmente. 
O Curso, com vistas a atender as necessidades oriundas da globalização, oferece abordagens 
da administração considerando as oportunidades e ameaças que os mercados propiciam, 
buscando apontar estratégias e ações administrativas neste contexto. 

Considerando as tendências de potencialidade que o Brasil e a região de atuação da 
URI, apontam em diferentes aspectos de negócios, o Curso está estruturado na linha 
específica da administração e na  constante  busca  pela qualidade nas organizações, o 
crescente  reconhecimento  do  papel  do  Administrador nestas instâncias, além de políticas 
regionais de desenvolvimento, justificam a sua oferta 

 

3.1 Contexto da Inserção do Curso na Região - de abrangência de cada câmpus da 
URI 

A Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - URI é uma 
Instituição de Ensino Superior (IES) comunitária e constituída por vários Câmpus, tendo sua 
Reitoria no Município de Erechim, Norte do Estado do Rio Grande do Sul. É mantida pela 
Fundação Regional Integrada (FuRI), entidade de caráter técnico-educativo-cultural, sem fins 
lucrativos. A inserção regional ocorre pela atuação simultânea no ensino, pesquisa e extensão, 
nas áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da 
Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias e Ciência da Computação 
e Linguística, Letras e Artes. 

As Regiões de abrangência da URI destacam-se por apresentar um grande 
desenvolvimento no Estado. A população que apresenta, ao lado do seu crescimento, uma 
série de problemas e que a Universidade, através de seus recursos humanos e materiais, pode 
ajudar a resolvê-los, muitas vezes de forma decisiva. Neste sentido, faz-se necessário que 
todas estas áreas do conhecimento acompanhem este crescimento socioeconômico-cultural, 
fato que vai viabilizar o aporte de vários projetos que tragam, no seu bojo, mais benefícios para 
a sociedade. Isto faz com que uma IES atenda plenamente à sua função social, trazendo junto 
um aprimoramento do futuro profissional formado nos bancos universitários. À medida que isto 
acontece, novas respostas de conhecimentos estarão sendo devolvidas às comunidades. 

O curso de Administração consolida a sua relação com as regiões de abrangência da 
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Universidade, ao proporcionar a formação de profissionais em nível superior, habilitados à 
prática de pesquisas significativas para o cenário contemporâneo, concomitante aos projetos 
de extensão voltados às demandas do contexto. Além disso, contribui para a educação 
continuada  dos  profissionais  da  área, por meio da oferta de cursos de pós-graduação em 
nível Lato  Sensu,  garantindo, não apenas um profissional de melhor qualidade no mercado, 
mas a constante construção/reconstrução do conhecimento, visando sua aplicação na melhoria 
progressiva das condições de vida do coletivo e do desenvolvimento local e regional. 

 
3.1.1 Câmpus de Frederico Westphalen 

No que concerne ao Curso de Administração, sua inserção no contexto regional de 
abrangência da URI é marcada por duas características básicas: o compromisso com  a 
formação de um  profissional empreendedor que esteja apto para contribuir com  o crescimento 
da região e o compromisso com a formação de um profissional voltado para o futuro e para o 
trabalho com competência e seriedade.  

Inserido num espaço geográfico marcado por um amplo desenvolvimento agroindustrial 
e do setor de serviços, o Curso de Administração apresenta-se para a região do Médio Alto 
Uruguai, do estado do Rio Grande do Sul, como um dos elementos necessários à continuidade 
desse crescimento. Integrando-se sempre com a comunidade, a URI realiza essa tarefa por 
meio do tripé que a caracteriza como universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão. 

O Curso de Administração da URI/FW em sua inserção no contexto regional é 
reconhecido por suas especialidades, tais como: comprometimento com a formação   de 
profissionais preparados a serem partícipes no desenvolvimento da região e o engajamento 
para com a formação de um profissional voltado para a análise de cenários e execução das 
atividades, com competência, ética e seriedade. 

Esta análise e adequação constante dos atores se dá pela Universidade estar enraizada 
na sede do COREDE Médio Alto Uruguai – CODEMAU, o qual possui população em torno de 
150.000 habitantes, em 22 municípios. Estes municípios de abrangência da URI FW, se unem 
a outros dos Coredes Produção, Celeiro e Rio da Várzea como os mais expressivos e alguns 
municípios do oeste de Santa Catarina. Os referidos municípios do Estado vizinho são: 
Palmitos (16.257 hab.), Caibi (6.228 hab.), Riqueza (4.705 hab.), Mondaí (11.343 hab.), Cunha 
Porã (11.020 hab.) e Maravilha (24.712 hab.), de acordo com os dados do IBGE/ 2016/ Censo 
Agropecuário. 

Importante que o referido espaço, área do CODEMAU, equivale a aproximadamente 
4.200,3 km², gerando um PIB per capita de R$455.101,80 (2014). As atividades que mais 
movimentam a economia da região são: os Serviços (60,4%), seguidos pela Agropecuária, com 
23,9%, e pela Indústria, com 15,8%. Nos Serviços, Frederico Westphalen (26,6% do VAB – 
Valor Adicionado Bruto - do setor no COREDE) e Nonoai (10,3%) se destacam; na Indústria, 
lideram Frederico Westphalen (39,1% do VAB do setor no COREDE) e Alpestre (11,1%); na 
Agropecuária, destaca- se mais uma vez Frederico Westphalen (9,6% do VAB do setor no 
COREDE), seguido por Palmitinho (7,4%) e Alpestre (7,1%). O COREDE detém 2,8% do VAB 
da Agropecuária, 0,6% do VAB da Indústria e 0,9% do VAB dos Serviços do Estado. 

Neste contexto, o curso de Administração fortalece sua relação com a região de 
abrangência da Universidade, ao assegurar a formação de profissionais em nível superior, 
aptos à prática de inquirições significativas para o momento, e projetos de extensão voltados à 
demanda da sociedade. Coopera para a formação continuada dos profissionais da área, por  
meio da oferta de eventos com empresários  e  jovens  talentos do mundo corporativo  e cursos 
de pós-graduação Lato Sensu, assegurando que especificidades da área sejam abordadas, e a 
constante construção/ reconstrução do conhecimento, propondo aplicação na melhoria 
contínua da qualidade de vida das pessoas e do desenvolvimento local e regional. 

 
3.1.2 Campus de Cerro Largo 

A inserção do curso de Administração na região de abrangência da URI 
especificamente do Câmpus de Cerro Largo, soma-se a várias medidas e políticas 
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implementadas no sentido de desenvolvimento da região das Missões. 
Indicadores econômicos apontando um crescimento significativo em vários segmentos 

da economia regional e um crescimento populacional de Cerro Largo e municípios da área de 
abrangência com viés demográfico positivo, decorrente de investimentos de vulto ocorridos 
recentemente, o que demonstra que a região, antes deprimida economicamente, hoje se 
encontra em vias de retomar o caminho do desenvolvimento, apontando assim a necessidade 
de um número maior de profissionais da Administração. 

A URI - Cerro Largo, contribui com a inclusão social e o desenvolvimento econômico da 
região pela proposta de um ensino diferenciado. O seu centro de interesse e busca 
permanente converge para o ensino superior caracterizado pelo compromisso de entregar à 
comunidade egressos com condições de atuar, de forma eficaz e a partir de uma formação 
sólida e atual, nas demandas das organizações e na transformação da realidade social por 
intermédio do uso de seus conhecimentos adquiridos em sala de aula. Assim, a ideia é 
relacionar a teoria à prática, ou seja, o ensino acadêmico deve estar vinculado à prática 
profissional e à realidade social e econômica da região e do país. Por essa razão, o curso de 
Administração da URI, Unidade de Cerro Largo, contempla dinâmicas e estratégias teórico-
prática, objetivando a formação do profissional cidadão, preocupado com o desenvolvimento de 
competências em todas as áreas da Administração. 

O curso de Administração da URI de Cerro Largo atua com base na premissa da 
necessidade de ampliar o desenvolvimento científico, econômico, social e cultural não apenas 
local, mas também regional, colocando Cerro Largo como polo universitário. Sem sombra de 
dúvida, Cerro Largo é local estratégico para impulsionar a expansão pretendida por esta 
Instituição de Ensino Superior Comunitária, a qual deve atender principalmente aos anseios, 
justamente desta comunidade regional que a mantém. 

Deprimida economicamente, especialmente ao longo da última década do século 
passado e da primeira parte da primeira década deste século, a região missioneira alcança 
novo impulso decorrente de novos investimentos e afluxo de pessoas. Neste contexto, 
destacam-se como investimentos atrativos a edificação de usinas hidrelétricas no Rio Ijuí e 
investimentos federais de porte, como a criação de Institutos Federais de Ensino Tecnológico e 
da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, estes sim, a representar desafios 
permanentes para a manutenção de nossa Instituição. 

A área de atuação da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, 
Câmpus de Cerro Largo é constituída por uma população de 97.846 habitantes em 19 
municípios (IBGE – 2016), assim distribuídos: Caibaté (5.050 habitantes), Campinas das 
Missões (6.031 habitantes), Candido Godói (6.587 habitantes), Cerro Largo (14.024 
habitantes), Dezesseis de Novembro (2.769 habitantes), Guarani das Missões (8.114 
habitantes), Mato Queimado (1.789 habitantes), Pirapó (2.651 habitantes), Porto Lucena 
(10.737 habitantes), Porto Xavier (10.737 habitantes), Rolador (2.528 habitantes), Roque 
Gonzáles (7.267 habitantes), Salvador das Missões ( 2.773 habitantes), São Nicolau (5.704 
habitantes), São Paulo das Missões (6.313 habitantes), São Pedro do Butiá (2.987 habitantes), 
Senador Salgado Filho (2.882 habitantes), Sete de Setembro (2.123 habitantes), Ubiretama 
(2.248   habitantes). 

Esses municípios, atualmente, vêm apresentando um franco desenvolvimento 
socioeconômico, absorvendo a mão-de-obra de um grande número de profissionais das áreas 
da Gestão. Deve-se considerar, também, estudantes advindos de toda região missioneira, da 
Grande Santa Rosa, Fronteira Oeste e de outras regiões do Estado do Rio Grande do Sul, 
além de acadêmicos residentes de outras cidades da região sul do País, atraídos pelo 
desenvolvimento de Cerro Largo considerado o novo polo regional. 

Além da importância estratégica para a região, o Curso de Administração da URI Cerro 
Largo, contribui para uma maior inclusão social, uma vez que o seu funcionamento é noturno, 
facilitando o acesso à universidade das pessoas que trabalham durante o dia. 

A URI traz em sua bagagem o papel de impulsionadora do desenvolvimento social e 
regional, pois sendo uma Universidade comunitária, cumpre sua missão, também, como fator 
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de mudança cultural, imprescindível diante deste mundo cada vez mais globalizado, na área 
econômica e cultural. Assim a Universidade assume o papel de preparar novos profissionais 
gerando e difundindo conhecimento, informação e tecnologia para os setores. 

 
3.1.3.  Câmpus de Erechim 

A URI Erechim está localizada na Região Norte do Rio Grande do Sul. São 32 
munícipios que fazem parte desta região: Aratiba; Áurea; Barão de Cotegipe; Barra do Rio 
Azul; Benjamin Constant do Sul; Campinas do Sul; Carlos Gomes; Centenário; Charrua; 
Cruzaltense; Entre Rios do Sul; Erebango; Erechim; Erval Grande; Estação; Faxinalzinho; 
Floriano Peixoto; Gaurama; Getúlio Vargas; Ipiranga do Sul; Itatiba do Sul; Jacutinga; 
Marcelino Ramos; Mariano Moro; Paulo Bento; Ponte Preta; Quatro Irmãos; São Valentim; 
Sertão; Severiano de Almeida; Três Arroios e Viadutos. 

Os municípios mencionados fazem parte do COREDE Norte do Rio Grande do Sul, 
criado em 1991. Esta região tem uma área de 6364,2 Km2, uma população de 227.833 
habitantes e densidade de 34,8 hab/km2 (FEE, 2015). Apresenta 72% da população habitando 
áreas urbanas e apenas 28%, áreas rurais. O município mais populoso é Erechim, com 
103.074 habitantes (43% da população total), seguido por Getúlio Vargas, com 16.975. Os 
demais possuem populações abaixo de 10 mil habitantes. 

A economia tem como base a agropecuária relacionada às agroindústrias da Região, 
destacando-se principalmente a criação de aves, bovinos e suínos e, em menor escala, a 
produção grãos, localizada mais ao sul do COREDE. O setor industrial destaca-se na 
fabricação de produtos alimentícios e de cabines, reboques e carrocerias de veículos 
automotivos, com concentração em Erechim. O maior PIB da Região é o de Erechim com, 
aproximadamente, R$ 4,09 bilhões, o que representa 50,9% do COREDE, seguido por Getúlio 
Vargas, com R$ 445 milhões (FEE, 2016). 

No que se refere aos indicadores sociais, destacam-se os relacionados à educação, 
embora a Região detenha alto percentual de adultos com Ensino Fundamental incompleto. 
Alguns municípios possuem dificuldades de geração de renda, especialmente no noroeste do 
COREDE, o que contribuiu para a perda populacional. 

A infraestrutura de transportes, especialmente rodoviária, reflete a polarização exercida 
por Erechim, também refletindo as ligações da Região com os municípios do sul de Santa 
Catarina. Onze municípios não têm acesso asfáltico, sendo uma das limitações mais 
importantes para a infraestrutura regional. 

A Indústria de Transformação do COREDE é responsável por 31,6% do pessoal 
ocupado total, na qual Erechim detinha 78%, Estação, 5,4%, e Getúlio Vargas, 5,36%. Em 
Erechim, esses empregos estão concentrados, principalmente, na Fabricação de Produtos 
Alimentícios, na Fabricação de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias, e na 
Fabricação de Máquinas e Equipamentos; em Estação, lideravam a Fabricação de Alimentos e 
de Máquinas e Equipamentos; em Getúlio Vargas, destacava-se a Impressão e Reprodução de 
Gravações e a Fabricação de Produtos   de Metal. 

É neste contexto que a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 
– URI Erechim vem construindo a sua história, fortificando-se e desempenhando o seu papel 
como universidade regional, integrada, multicampi e comunitária. Dessa forma, os cursos que 
vem implantando ao longo dos anos, tem como característica básica de seu histórico, o 
compromisso com a formação de um profissional que seja capaz de atender às necessidades 
de sua região e atuar naquela realidade, transformando-a. 
 
3.1.4 Câmpus de Santiago 

A URI, Câmpus de Santiago, está inserida no contexto geográfico da Região Centro-
Oeste do Rio Grande do Sul, o qual é dividido em vinte e oito regiões. 

Cada região, possuiu um Conselho Regional de Desenvolvimento (COREDE), composto 
pelas lideranças da região, sendo o mesmo responsável por articular os atores sociais, políticos 
e econômicos das regiões, inclusive colaborando para  organizar os segmentos 
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desorganizados, transformando-os em sujeitos coletivos capazes de formular suas próprias 
estratégias de desenvolvimento e, assim, serem construtores de seu próprio modelo de 
desenvolvimento regional. A cidade de Santiago possui a sede do COREDE Vale do Jaguari, 
sendo este localizado no Câmpus da URI Santiago, o qual foi criado pelo Decreto n° 45.436, de 
09 de janeiro de 2008, publicado em 10 de janeiro de 2008 no Diário Oficial do Estado. É 
constituído pelos municípios de Cacequi, Capão do Cipó, Jaguari, Mata, Nova Esperança do 
Sul, Santiago, São Francisco de Assis, São Vicente do Sul e Unistalda. Também está inserida 
no âmbito de abrangência do Câmpus de Santiago as cidades de Bossoroca, São Luiz 
Gonzaga, que pertencem ao COREDE Missões e as cidades de São Borja, Itaqui, Itacurubi, 
Maçambará, Manoel Viana e Alegrete que pertencem ao COREDE Fronteira Oeste. 

No que se refere ao número e habitantes destas cidades, em que a URI – Câmpus de 
Santiago tem inserção nas diversas áreas do conhecimento, tendo como objetivo, formular 
estratégias regionais, consolidar planos estratégicos de desenvolvimento regional; , desde sua 
implantação, caracteriza-se pela demanda constante da busca por formação profissional 
proveniente dos seguintes municípios Santiago (50.622 habitantes), São Francisco de Assis 
(19.556 habitantes), Manoel Viana (7.072 habitantes), Alegrete (78.768 habitantes), Nova 
Esperança ( 5.006 habitantes), Jaguari (11.631 habitantes), São Vicente (8.771 habitantes), 
Mata (5.178 habitantes),  Cacequi  (13.757  habitantes),  Unistalda  (2.489 habitantes), 
Itacurubi (3.550 habitantes), São Borja  (63.089 habitantes), Itaqui ( 39.129 habitantes), São   
Luíz Gonzaga (35.266 habitantes), Capão do Cipó ( 3.354 habitantes) e Maçambará (4.834 
habitantes). De acordo com a análise situacional do COREDE Vale do Jaguari (2015)3 esta 
região ocupa uma área de 11.268,10 Km e uma população total de 116.976 habitantes com um 
Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 2,47 bilhões gerando uma  PIB per capita  de R$ 28.297,00, 
os outros municípios atendidos pelo campus da URI Santiago (Corede Missões e Fronteira 
Oeste) possuem uma população de de 359.259  habitantes (FEE, 2015).gerando um PIB de R$ 
4,72 bilhões  para  uma  renda  per capta de R$ 28.542,00 totalizando uma população de 
355.871 para um PIB de R$ 7,19 bilhões. 

Dentre as atividades econômicas, a predominante é o setor terciário tais como o 
comercio varejista, em seguida vem à produção primária, serviços com indústria, o comércio 
atacadista e o setor informal. Neste contexto o setor primário através do agronegócio é 
responsável por 14,03%, Dados referentes ao Produto Interno Bruto (PIB)- R$ 9.711,901- 
apontam a fonte de renda Indústria (11,63), Serviços (74,33) e a renda média domiciliar per 
capta de R$ 822,322. 

Face a esse cenário econômico, o setor primário desses municípios exerce forte 
influência sobre a multiplicação de renda entre o comércio e serviços de insumos, espraiando 
para as outras atividades, essas formadas nos três níveis de porte: grande, médio e pequeno. 
Entender o setor primário como um simples fornecedor de matéria prima, desconexa dos outros 
modelos de transformação é um equívoco. O Curso de Administração procura, então, 
proporcionar uma visão sistêmica de produção e comercialização, buscar eficácia, de forma a 
favorecer a relação custo/benefício e permanecer competitivo. 

No caso das empresas voltadas para o comércio varejista de médio e pequeno porte 
que são predominantes na região, o Curso está apto a formar profissionais afim de 
desenvolverem atividades para adequação e flexibilização organizacional, em virtude que a 
grande maioria destas a administração é controlada por um ou dois dirigentes, normalmente os 
sócios da mesma e enfrentam dificuldades para sobreviver a tantos fatores exógenos em um 
mercado concorrencial, a falta de conhecimento dos princípios da Administração é fator 
decisivo para o insucesso. 

Nesse contexto, se faz necessária a formação de profissionais qualificados para 
atuarem e contribuírem para o desenvolvimento das organizações e da região. 

 
3.1.5 Câmpus de São Luiz Gonzaga 

Em São Luiz Gonzaga, o Curso de Administração teve sua implantação no ano de 
1994, razão pela qual a sua atuação já é reconhecida na comunidade, seja por conta de 
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seminários integrados, palestras, projetos e outras atividades voltadas à sociedade, seja em 
decorrência dos estágios realizados em diferentes segmentos relacionados à área 
administrativa. 

O Curso de Administração da URI - São Luiz Gonzaga abrange uma população 
estimada de 150 mil habitantes, distribuída em doze municípios, quais sejam: Bossoroca, 
Caibaté, Dezesseis de Novembro, Garruchos, Mato Queimado, Pirapó, Rolador, Roque 
Gonzales, Santo Antônio das Missões, São Borja, São Nicolau e São Luiz Gonzaga. Estes 
municípios possuem o respaldo da rica história missioneira, caracterizando-se pela 
preservação das tradições gaúchas, especialmente por meio do canto, da dança, das payadas 
e das festas regionais, tais como os festivais de música, o Café de Cambona, Semana 
Farroupilha, Mostra da Arte Missioneira, Exposições Agropecuárias e Rodeios, dentre outras 
manifestações artístico-culturais.  

Conforme o IBGE (2020), o município de São Luiz Gonzaga apresenta uma população 
estimada em 33.293 habitantes. A área territorial do município é de 1.295,678 km2 e a 
densidade demográfica de 38,91 habitantes/km². Localiza-se na mesorregião Noroeste Rio-
grandense, na microrregião Santo Ângelo e dista 506 km de Porto Alegre, pertencendo ao 
COREDE Missões.  

O relevo da região de São Luiz Gonzaga varia de plano a levemente ondulado. As 
altitudes no município situam-se entre 100m e 300m, com declividades pouco acentuadas em 
todo o município. O município possui parte de seu território no Bioma Pampa e parte no Bioma 
Mata Atlântica, e possuía, originalmente, 84% de Savana-Estépica e 16% de Floresta 
Estacional Decidual.  

No tangente à educação, em São Luiz Gonzaga, 96% dos estudantes frequentam 
escolas públicas, havendo 51 escolas de Educação Básica, com 383 matriculados em creches, 
653 em pré-escolas, 2.421 nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 2.036 matriculados nos 
Anos Finais do Ensino Fundamental, 1.282 estudantes de Ensino Médio, 812 matriculados na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 112 alunos matriculados na Educação Especial. Em 
relação aos docentes no ensino médio, o número chega a 139 docentes (2018). A taxa de 
escolarização de 6 a 14 anos com base nos dados do IBGE/2010 aproxima-se de 98,80%. 

A taxa de analfabetismo na região de São Luiz Gonzaga atinge, em média, 6,35%. O 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Rio Grande do Sul é de 0,806, segundo o Atlas 
de Desenvolvimento Humano/PNUD. No município de São Luiz Gonzaga, o índice é de 0,741 
(IBGE/2010), o que caracteriza uma cidade com desenvolvimento médio. Os outros indicadores 
sociais são: IDH longevidade: 0,855; IDH renda: 0,718; IDH educação: 0,664; Produto Interno 
Bruto – PIB: R$ 579.875.000,00; PIB per capita/2017: R$ 32.372,08; Valor Adicionado Bruto 
Total – VABT: R$ 543.157.000,00; Valor Adicionado Bruto da Agropecuária: R$ 
125.396.000,00; Cadastros no Programa Bolsa Família (Cadúnico): 2.101 Famílias 
beneficiadas. 

Atualmente, as principais atividades agropecuárias centram-se nas lavouras 
permanentes, com a produção de laranja, uva e tangerina; nas lavouras temporárias, 
principalmente soja, trigo e milho; na extração vegetal e silvicultura, com a produção de lenha, 
lenha-silvicultura, madeira em tora e madeira em tora para outras atividades. De acordo com 
informações da Prefeitura, o município conta com 58 indústrias, dentre as quais: alimentícias, 
equipamentos agrícolas, vestuário, moveleira e fábrica de ração.  

No setor de comércio, há 700 estabelecimentos comerciais, 441 estabelecimentos com 
prestação de serviço, 614 estabelecimentos prestadores de serviços, 47 indústrias com 
prestação de serviço. Além disso, 510 profissionais que prestam serviços autônomos e 96 
entidades que envolvem outras atividades como associações, clubes e sedes esportivas.  

Diante desse cenário econômico, o setor primário dos municípios que integram a 
microrregião de São Luiz Gonzaga, exerce grande influência sobre a multiplicação de renda 
entre o comércio e serviços de insumos, distribuindo para as outras atividades, essas formadas 
nos três níveis de porte: grande, médio e pequeno. Assim, o Curso de Administração busca 
proporcionar uma visão sistêmica de produção e comercialização, propondo eficácia no modelo 
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organizacional. 
Quanto às empresas voltadas para o comércio varejista de médio e pequeno porte que 

predominam na região de São Luiz Gonzaga, o Curso proporciona a formação de profissionais 
com aptidões que vão de encontro às necessidades das organizações alinhados à 
administração contemporânea e ao ambiente em que as empresas estão inseridas, 
fortalecendo e qualificando os processos junto à essas organizações. 

Diante dessa contextualização, é primordial a formação de profissionais qualificados 
para atuarem e contribuírem para o desenvolvimento das organizações, sejam elas públicas ou 
privadas, refletindo resultados positivos em toda região.   

O Curso de Administração da URI – São Luiz Gonzaga tem o compromisso de contribuir 
com o desenvolvimento sociocultural e econômico, tendo em vista a sustentabilidade e a 
qualidade de vida da população regional. Desse modo, a meta primordial do Curso é a 
formação de profissionais capazes de exercer a cidadania com criticidade e responsabilidade, 
buscando o bem da coletividade e a integração da comunidade. Além disso, a formação 
profissional no campo da Administração está diretamente ligada à dimensão ética, primando 
pela solidariedade e pela ação alicerçada nas normas legais e nos princípios de humanização, 
eticidade e de responsabilidade social.  

Para tanto, o ensino no Curso de Administração da URI - São Luiz Gonzaga conta com 
professores mestres e doutores, que trabalham com os alunos a teoria e a prática. Ainda, 
desenvolvem de forma constante a interdisciplinaridade, possibilitando a visualização das 
questões administrativas por meio dos diferentes olhares. Dentro do aspecto prático, o Curso, 
disponibiliza aos acadêmicos a Empresa Talentos Junior, local em que os alunos conseguem 
exercitar o conteúdo trabalhado em sala de aula de forma real e prática por meio de 
consultorias nas diversas áreas da Administração. Registre-se que, nestas atividades, os 
acadêmicos são orientados por professores.  

  Na extensão, o Curso de Administração da URI - São Luiz Gonzaga oportuniza aos 
alunos que publiquem seus trabalhos na sua revista científica denominada RICADI - Revista 
Interdisciplinar Contabilidade, Administração e Direito, com primeira edição de dezembro de 
2016. A RICADI é publicada semestralmente e já está classificada na QUALIS/CAPES. Dessa 
forma, tem-se que o Curso vem atendendo plenamente as expectativas dos acadêmicos, assim 
como da comunidade regional, a partir do momento em que está cumprindo com a sua Missão, 
de “Formar profissional capaz de administrar empresas públicas e privadas destacando-se 
como um gestor preparado para decisões complexas e um gerenciamento dinâmico, algo muito 
necessário para os dias atuais”. 

 
3.2 Contexto da Inserção do Curso na Instituição 

Dentre as políticas institucionais da URI direcionadas ao Curso de Administração, vale 
salientar que a Universidade compromete-se com a revisão periódica do Projeto Pedagógico, 
buscando a adequação às legislações em vigor e o acompanhamento das transformações 
sociais que repercutem no Curso, demandando novas competências e habilidades dos 
profissionais formados. 

Observando-se o histórico da Universidade, Administração foi um dos primeiros cursos 
a ser implantado. Autorizado através do Decreto 64.493/69, de 13 de maio de 1969, e 
Reconhecido pela Portaria 73.676/74, de 20 de fevereiro de 1974. As ações institucionais 
procuram contemplar o tripé da Universidade: ensino, pesquisa e extensão, pautando-se na 
sua missão: “formar pessoal ético e competente, inserido na comunidade regional, capaz de 
construir o conhecimento, promover a cultura, o intercâmbio, a fim de desenvolver a 
consciência coletiva na busca contínua da valorização e solidariedade”. (PDI 2016-2020). 

Nessa perspectiva, o Curso de Administração da URI formou um número expressivo de 
profissionais em todos os Campi, que além de sólida formação técnico-científica, demonstram 
compromisso com o seu papel social. Portanto, o Curso de Administração, ao longo dos anos, 
vem procurando atualizar- se, seja por meio da análise de seu currículo, seja pela contratação 
de profissionais qualificados para atuar nas atividades desenvolvidas. 
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Vinculado ao Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, o Curso de Administração 
vem, ao longo de sua história, interagindo com os demais cursos de sua área de 
conhecimento. Um exemplo disso são os eventos nos quais atua ao lado dos Cursos de 
Ciências Contábeis, Arquitetura e Urbanismo e Direito. Existe, também, a integração com a 
comunidade de administradores da Região de abrangência da URI, mediante realização de 
eventos variados, tais como Semanas Acadêmicas, Seminários e Palestras, abertas também 
ao público externo. 

Conforme o PDI (2016-2020), a gestão institucional e as políticas institucionais para o 
Curso, integram Ensino/Pesquisa/Extensão e Pós-Graduação, promovendo eventos científicos 
como o Colóquio Internacional Inovação, Conhecimento e Tecnologias, e o Seminário de 
Iniciação Científica; Acompanhamento ao Egresso; formação continuada de docentes; SAE; 
Empresa Júnior; Assessoria a Microempreendedores; Curso Técnicas de Motivação em 
Vendas; Capacitação e Extensão Tecnológica; Seminário Indústria e Comércio; cooperação 
com a UNaM/Argentina; PARCERIAS com as Prefeituras, COMUDE, SENAC, SINDILOJAS, 
ACI, SEBRAE, EMATER; qualificação do SISTEMA DE COMUNICAÇÃO; modernização de 
bibliografias. 

Outro dado que revela a relação existente do Curso de Administração, com o que se 
propõe a Universidade, concentra-se na realização dos cursos de Especialização e de 
Mestrado, os quais oportunizam o aprimoramento constante dos profissionais da área. 
Construindo essa trajetória, o Curso de Administração vem atendendo ao que é definido pela 
Universidade em seus Planejamentos Institucionais, mais uma vez contribuindo para a sua 
consolidação na URI. A continuidade desse trabalho é expressa e garantida pela projeção para 
a Pós- Graduação da URI. 

Com relação à Extensão, registra-se, em primeiro lugar, que os Centros de Extensão da 
Universidade, ao realizar serviços de assessoria para Prefeituras de diversos municípios   da   
região, automaticamente, envolvem os Cursos de Administração, nessas atuações. Em 
segundo lugar, ressalta-se a realização de atividades diversas do Curso que, também, 
atendendo ao objetivo da URI  de estreitar os vínculos com a comunidade  e  ao  mesmo  
tempo  oportunizar  à população os serviços dos quais  necessita,  representam  um marco na 
relação do Curso com a Comunidade e com a realidade  na  qual  está  inserido.  Dentre estas 
destacam-se, no contexto do curso de administração da URI: Incubadora de empresas, 
parcerias com entidades públicas e privadas, atendendo, principalmente, a comunidade da 
área de abrangência. 

Afirma-se, portanto, que o Curso de Administração age e interage com a Instituição à 
qual pertence, desenvolvendo atividades qualificadas de ensino, de pesquisa e de extensão. O 
Curso, em sua trajetória histórica no contexto da URI, é perpassado por essas três práticas 
indissociáveis, com respaldo nas políticas institucionais de constante aperfeiçoamento da 
proposta pedagógica e de atenção às diretrizes e normativas que regem a atuação na  área de 
Administração no Brasil contemporâneo, bem como aos valores institucionais: ética, 
corresponsabilidade, formação e desenvolvimento humano competente, inovação e 
compromisso regional. Atende, também, aos princípios definidos no Plano de Gestão da URI, 
dentre os quais destacam-se: Ética, Corresponsabilidade, Qualificação Institucional, Inovação, 
Desenvolvimento Regional, Vida e Ambiente, Gestão Democrática, Sustentabilidade e 
Internacionalização. 

 
3.3 Contexto da Inserção do Curso na Legislação 

O Projeto Pedagógico do Curso visa a atender às exigências sociais e às atuais 
concepções sobre o processo de aprendizagem, observando o contexto individual e coletivo, 
fundamentando-se na legislação que baseia o exercício profissional e o ensino no cenário 
nacional. Dessa forma a organização da estrutura acadêmica do Curso atende ao que 
prescreve a legislação vigente emanada do CNE/CES/MEC em Leis, Decretos, Portarias, 
Resoluções e Diretrizes que a orientam. 

O Curso fundamenta-se na Legislação de Educação Superior e na regulamentação do 
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exercício profissional definido pelo Conselho Federal de Administração. 
 

3.3.1 Fundamentos Legais da Educação Nacional: 

 Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 

 Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a Educação Ambiental, institui 
a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

 Lei Nº 10.048, de 08 de novembro de 2000 e Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 
2000, regulamentadas pelo Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que 
estabelece as condições de acesso às pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida. 

 Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – 
LIBRAS e dá outras providências. 

  Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002 que regulamenta a Lei Nº 9.795/1999. 

 Lei Nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que altera a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 
currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura 
Afro-Brasileira", e dá outras providências. 

 Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – SINAES e dá outras providências. 

 Resolução CNE/CP Nº 01, de 17 de julho de 2004, que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira e Indígena. 

 Resolução Nº 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre a carga horária mínima e 
procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, 
bacharelado, na modalidade presencial. 

 Resolução CNE/CES Nº 3, de 02 de julho de 2007, que dispõe sobre procedimentos a 
serem adotados quanto ao conceito de hora-aula, carga horária mínima de todos os 
cursos de graduação (Licenciaturas, Bacharelados, Tecnólogos e Sequenciais) e Pós-
Graduação Lato e Stricto Sensu. 

 Lei Nº 11.645, de 10 de março de 2008, que altera a Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro 
de 1996, modificada pela Lei Nº 10.639 de 09 de janeiro de 2003 que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de 
ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 

 Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o Estágio de Estudantes, 
alterando a redação do Art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 Decreto N° 7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a educação 
especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. 

 Lei Nº 12.605, de 03 de abril de 2012, que determina o emprego obrigatório da flexão 
de gênero para nomear profissão ou grau em diplomas. 

 Resolução CNE/CP Nº 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece Diretrizes Nacionais 
para a Educação em Direitos Humanos. 

 Resolução CNE/CP Nº 2, de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 

 Decreto Nº 8.362, de 02 de dezembro de 2014, que regulamenta a Lei Nº 12.764, de 
27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
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Pessoa com Transtorno de Espectro Autista. 

 Lei Nº 13.146, de 06 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a 
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 

 Portaria Nº 1.143 de 10 de outubro de 2016 que revoga Portaria nº4059 de 10 de 
dezembro de 2004 e estabelece nova redação para o tema. 

 Lei N° 13.421, de 27 de março de 2017, que dispõe sobre a criação da Semana 
Nacional pela não violência contra a mulher. Instituída para o desenvolvimento de 
atividades, pelo setor público, juntamente com as entidades da sociedade civil, 
visando ao esclarecimento e à conscientização da sociedade, sobre a violação dos 
direitos das mulheres. 

 Resolução CNE Nº 07, de 18 de dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para 
a Extensão na Educação Superior Brasileira. 

3.3.2 Fundamentos Legais da Área Específica da Atuação Profissional  
 Resolução n. 4 de 13 de julho de 2005: versa sobres as diretrizes curriculares 

nacionais do curso de graduação em administração. 

 Parecer CNE/CES nº 438, de 10 de julho de 2020 - Aprova as Diretrizes Curriculares 
Nacionais dos Cursos de Graduação em Administração, Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas, Dança, Design, Direito, Hotelaria, Música, Secretariado Executivo, Teatro 
e Turismo. 

 A profissão do administrador e sua atuação estão baseadas na Lei 4.769 de 
09/09/1965, e leis e regulamentos que a complementaram posteriormente. Quem 
registra e fiscaliza a profissão é o Conselho Federal de Administração (CFA) e os 
Conselhos Regionais de Administração (CRAs). 

 A atuação profissional está baseada no código de ética profissional denominado 
Código de Ética dos Profissionais de Administração (CEPA), aprovado pela Resolução 
Normativa CFA nº 393, de 6 de dezembro de 2010. 

 

3.3.3 Fundamentos Legais da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

 Resolução nº 1019/CUN/2007, de 01 de junho de 2007, que dispõe sobre o 
Regulamento para o Desenvolvimento de Pesquisas Institucionalizadas.  

 Portaria Normativa nº 1, de 03 de setembro de 2007, que dispõe sobre os 
procedimentos para cumprimento da Resolução CNE/CES nº 3, de 02 de julho de 2007, 
que dispõe sobre a carga horária mínima dos cursos de graduação (Licenciaturas, 
Bacharelados, Tecnólogos e Sequenciais) e Pós Graduação Lato e Stricto Sensu da 
URI. 

 Resolução nº 1625/CUN/2011, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre o 
Programa de Complementação Pedagógica e Docência Júnior Voluntária da 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI. 

 Resolução nº 1750/CUN/2012, de 03 de outubro de 2012, dispõe sobre alteração da 
Resolução 1747/CUN/2012, que regulamenta o Processo de Recrutamento e Seleção 
de Docentes na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. 

 Resolução N º 1852/CUN/2013, de 27 de setembro de 2013, dispõe sobre o 
Regulamento do Programa de Mobilidade Acadêmica, modalidade de Intercâmbios. 

 Resolução nº 2025/CUN/2014, de 23 de setembro de 2014, que dispõe sobre a 
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Alteração da Resolução nº 1111/CUN/2007 que dispõe sobre a Criação da Disciplina de 
Libras – Língua Brasileira de Sinais, nos Cursos de Graduação da URI. 

 Resolução nº 2000/CUN/2014, de 26 de setembro de 2014, que dispõe sobre a 
Constituição do NDE-Núcleo Docente Estruturante dos Cursos de Graduação – 
Licenciaturas e Bacharelados – e dos Cursos Superiores de Tecnologia da URI.  

 Resolução nº 2003/CUN/2014, de 26 de setembro de 2014, dispõe sobre adequação da 
Resolução nº 1.745/CUN/2012, que dispõe sobre a Inclusão dos Estágios Não 
obrigatórios nos Projetos Pedagógicos dos Cursos da URI. 

 Resolução nº 2063/CUN/2015, de 27 de fevereiro de 2015, dispõe sobre Programa URI 
CARREIRAS da URI.  

 Resolução nº 2064/CUN/2015, de 27 de fevereiro de 2015, dispõe sobre atualização do 
Projeto Pedagógico Institucional da URI- 2015-2020 – PPI. 

 Resolução nº 2097/CUN/2015, de 29 de maio de 2015, dispõe sobre a Regulamentação 
da Política de Sustentabilidade Socioambiental da Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missões. 

 Resolução nº 2107/CUN/2015, de 31 de julho de 2015, dispõe sobre Plano de 
Desenvolvimento Institucional da URI – PDI 2016-2020. 

 Resolução nº 2114/CUN/2015, de 02 de outubro de 2015, dispõe sobre o Programa de 
Internacionalização da URI. 

 Resolução nº 2287/CUN/2017, de 31 de março de 2017, dispõe sobre o Programa 
Institucional de Inclusão e Acessibilidade da URI. 

 Resolução N º 2288/CUN/2017, de 31 de março de 2017: dispõe sobre o Programa de 
Desenvolvimento Profissional Docente do Ensino Superior da URI - PDP/URI. 

 Resolução Nº 2315/CUN/2017, de 26 de maio de 2017, dispõe sobre a 
Institucionalização e Regulamentação do Programa URI Vantagens. 

 Resolução Nº 2369/CUN/2017, de 29 de setembro de 2017, dispõe sobre o Estatuto da 
URI. 

 Resolução nº 2461/CUN/2018, de 03 de agosto de 2018, que dispõe sobre o Programa 
Institucional de Gestão de Documentos da URI. 

 Resolução Nº 2483/CUN/2018, de 06 de novembro de 2018, dispõe sobre o Regimento 
Geral da URI. 

 Resolução nº 2513/CUN/2018, de 23 de novembro de 2018, que dispõe sobre Normas 
para Atualização/Adequação/Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
Graduação da URI. 

 Resolução Nº 2548/CUN/2019, de 25 de janeiro de 2019, dispõe sobre o Programa de 
Voluntariado da URI. 

 Resolução Nº 2584/CUN/2019, de 29 de março de 2019, dispõe sobre o Programa de 
Monitoria da URI. 

 Resolução nº 2604/CUN/2019, de 31 de maio de 2019, que dispõe sobre Normas para 
Aproveitamento de Atividades Complementares nos currículos de Graduação.  

 Resolução nº 2620/CUN/2019, de 02 de agosto de 2019, dispõe sobre Aditamento do 
Plano de Desenvolvimento Institucional da URI – PDI 2016-2020. 

 Resolução nº 2621/CUN/2019, de 02 de agosto de 2019, que dispõe sobre o Programa 
Institucional de Formação de Docentes, Gestores e dos Técnicos Administrativos da 
URI.  
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 Resolução nº 2622/CUN/2019, de 02 de agosto de 2019, que dispõe sobre o Programa 
Permanente de Avaliação Institucional – PAIURI.  

 Resolução nº 2623/CUN/2019, de 02 de agosto de 2019, dispõe sobre Regulamento da 
Comissão Própria de Avaliação da URI. 

 Resolução nº 2734/CUN/2019, que dispõe sobre o Núcleo de Internacionalização da 
URI.  

 Resolução n°2736/CUN/2019, que dispõe sobre Normas para a Inovação Acadêmica – 
Graduação Ativa. 

 Resolução n° 2750/CUN/2020, que dispõe sobre Regulamento do Trabalho Discente 
Efetivo – TDE para Graduação Ativa.  

 Resolução nº 2761/CUN/2020, de 07 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre o Núcleo 
de Inovação Acadêmica da URI. 

 Resolução nº 2771/CUN/2020, de 29 de maio de 2020, que dispõe sobre a 
Curricularização da Extensão nos Cursos de Graduação da URI. 

 Resolução n° 2822/CUN/2020, de 06 de agosto de 2020, que dispõe sobre o Manual do 
Projeto Integrador – Ensino Presencial. 

 
3.4 Contexto da Inserção do Curso na Área Específica da Atuação Profissional 

A atuação do profissional da administração tem como base a Lei 4.769 de 09/09/1965, 
além de outras leis e regulamentos que a complementaram posteriormente. A Ordem 
Profissional que registra e fiscaliza a profissão é o Conselho Federal de Administração (CFA), 
juntamente com os Conselhos Regionais de Administração (CRAs). A atuação está baseada no 
código de ética profissional denominado Código de Ética dos Profissionais de Administração 
(CEPA), aprovado pela Resolução Normativa CFA nº 393, de 6 de dezembro de 2010. 

No contexto da URI, o curso participa de ações junto às entidades de classe, como 
Associações Comerciais, Industriais e de Serviços, Ordem Profissional (CRA), eventos 
regionais, nacionais e internacionais, que congregam as áreas de atuação do profissional 
administrador, bem como de Lato e Stricto Sensu. 

O Curso de Administração da URI visa, em concreto, formar um profissional com 
aptidão e capacidade para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e 
econômicas da produção e o respectivo gerenciamento, dentro dos níveis que envolvem o 
processo decisório. Ainda, visa desenvolver capacidade para atuar no gerenciamento 
qualitativo e adequado, concomitante ao conhecimento sobre as novas informações e 
capacitado para atuar com flexibilidade intelectual, no trato das mais diversas situações, 
presentes e futuras, no contexto dos diversos ramos de atuação do profissional administrador. 

Considerando-se tais itens, observa-se que o Bacharelado em Administração, oferecido 
pela URI, se insere no âmbito específico de atuação, o qual é assinalado  pela presença de um 
profissional que domine tanto as áreas tradicionais da administração, mas que também, esteja 
consciente  das  possibilidades  e necessidades que o mundo contemporâneo digital e virtual 
oferece para esse profissional. 

 
 
IV FUNDAMENTOS NORTEADORES DO CURSO 
 
4.1 Fundamentos Ético-Políticos 

Produzir conhecimento. Essa é a missão primeira da Universidade. Porém, em meio a 
essa jornada, alguns fundamentos são de excepcional importância, especificamente, quando, 
em pleno momento de globalização da economia, faz-se necessária a adoção de uma postura 
ética forte e segura, voltada para a conscientização do papel do cidadão e para o resgate da 
história e da cultura locais. 

Nesse contexto, o Curso de Administração tem em seus fundamentos ético- políticos, a 
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visão da necessidade da construção de uma sociedade que seja de fato democrática, na qual a 
participação dos cidadãos não fique restrita ao exercício do voto, mas que seja ampliada à 
conquista dos direitos e à defesa dos deveres de cada um, tornando-se assim, num 
aprendizado constante. O resultado dessa prática, espera-se que seja a formação de 
profissionais cuja consciência e atuação social estejam voltadas para a defesa de uma 
sociedade mais justa e mais solidária, na qual aspectos como o conhecimento sejam de 
acesso livre a todas as camadas sociais e não apenas a um pequeno número de privilegiados 

 
4.2  Fundamentos Epistemológicos 

Estando inserido num contexto marcado por um amplo processo de transição 
paradigmática, no qual ícones e ideias vinculadas à ciência moderna estão sendo 
questionados, o Curso de Administração, oferecido pela URI, procura se inserir junto a esse 
processo de questionamento acerca do modelo científico ora em voga. Nesse sentido, procura 
fundamentar suas bases epistemológicas no exercício da construção de um conhecimento que, 
além de ser capaz de gerar desenvolvimento, também esteja voltado para a satisfação de 
necessidades sociais, buscando contribuir para a construção de uma vida decente, dentro da 
sociedade em que se insere. 

O caminho, para tanto, está concentrado no constante exercício do analisar, do 
questionar e do sugerir novos rumos a serem seguidos. Durante esse processo, a relação do 
curso com a sociedade no qual está inserido é elemento fundamental, visto que os temas ali 
estudados e desenvolvidos também deverão estar voltados para essa realidade. Tal fato requer 
um conjunto de novas experiências e experimentos a serem vivenciadas pela comunidade 
acadêmica em questão, os quais se concentram em elementos direcionados para a integração 
da Administração aos conhecimentos produzidos por sua área específica, mas também aos 
conhecimentos gerados por outras áreas e que podem ser úteis ao administrador, no seu 
ambiente profissional. 

Essa realidade epistemológica configura-se, então, como um  constante exercício de 
construção do conhecimento, voltado para a interdisciplinaridade e  a busca da integração da 
Administração com um novo paradigma científico, o qual está voltado, em última instância, para 
a construção de uma sociedade mais solidária, fundamentada em novas práticas de Direito, de 
Poder e na construção de uma ciência que, tendo em mente as consequências da sua ação, 
produza um conhecimento que possa favorecer a todos, resultando, assim, num novo senso 
comum. 

 
4.3 Fundamentos Didático-Pedagógicos 

Tendo em mente o estabelecido nos Fundamentos Epistemológicos, a linha didático-
pedagógica do Curso de Bacharelado em Administração, oferecido pela URI, concentra-se 
numa prática interdisciplinar na qual o conjunto de conhecimentos estudados integram-se entre 
si, construindo assim, uma base sólida acerca dos saberes necessários ao bacharel em 
Administração, apto para trabalhar com os diferentes campos nos quais pode atuar. 

Conforme Institui o Art. 3º da Res nº04/2005 das Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Administração, o Curso deve ensejar, como perfil desejado do 
formando, capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e 
econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do processo de 
tomada de decisão, bem como para desenvolver gerenciamento qualitativo e adequado, 
revelando a assimilação de novas informações e apresentando flexibilidade intelectual e 
adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos 
vários segmentos do campo de atuação do administrador. 

Enfoca-se, portanto, na formação de profissionais generalistas que valorizam a 
preservação, o equilíbrio do ambiente natural e a utilização racional dos recursos disponíveis. 

 
4.4 Pressupostos Metodológicos 
4.4.1 Relação Teoria-Prática 
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A relação teoria-prática, entendida como o eixo articulador da produção do 
conhecimento na dinâmica do currículo, está presente desde o primeiro semestre do Curso, 
mediante projetos e atividades incluídos na carga horária semanal das diferentes disciplinas 
que compõem a grade curricular. 

Atendendo à Resolução do CNE/CES no. 4, de 13 de julho de 2005, a prática na 
matriz curricular do Curso de Administração, não está reduzida a um espaço isolado e 
desarticulado do restante do Curso. Ela acontece em diferentes tempos e espaços curriculares: 

a) no contexto interno das áreas ou disciplinas: todas as disciplinas que constituem o 
currículo (não apenas as pedagógicas) apresentam sua dimensão prática; 

b) em tempos e espaços curriculares específicos: com finalidade de promover a 
articulação das diferentes práticas numa perspectiva interdisciplinar, com ênfase nos 
procedimentos de observação e reflexão para compreender e atuar em situações 
contextualizadas, tais como o registro de observações realizadas e a resolução de situações-
problema, características do cotidiano profissional; 

c) nos estágios: o conhecimento prático é trabalhado em atividades de pesquisa e 
estudos aplicados junto a empresas públicas e privadas, organizações sem fins lucrativos, em 
empresas/propriedades rurais ou em laboratórios. 

 
4.4.2 Trabalho Interdisciplinar 

Considera-se que a formação do Bacharel em Administração demanda estudos 
interdisciplinares, que possibilitem a sistematização e o aprofundamento de conceitos   e 
relações, as quais, sem domínio, torna impossível construir competências profissionais. Ainda, 
além de aprofundar conhecimentos disciplinares, a matriz curricular da formação do bacharel 
contempla estudos e atividades interdisciplinares, são propostas em conjunto, pelo colegiado, 
ao longo do curso por diferentes disciplinas. 

A Prática Interdisciplinar do Curso de Administração da URI, tem o papel de 
aprofundar o entendimento do discente nas áreas de atuação do curso, buscando a articulação 
horizontal do conhecimento em cada semestres do curso, oportunizando o espaço de 
discussão e um espaço aberto para entrelaçamento entre os componentes curriculares, através 
de atividades letivas e ou de atividades complementares, como seminários, palestras, projetos 
de pesquisa e extensão. 

Desta forma, o Plano de Prática Interdisciplinar desenvolvido em cada Unidade da 
URI, busca atender a estas prerrogativas, com o intuito de orientar os discentes na realização 
desta atividade. 

 
4.4.3 Ensino Problematizado e Contextualizado 

O Curso garante um ensino problematizado e contextualizado, assegurando a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. A articulação entre ensino, pesquisa, 
extensão é fundamental no processo de produção do conhecimento, pois permite estabelecer 
um diálogo entre as ciências administrativas e as demais áreas, relacionando o conhecimento 
científico à realidade social. Isso fica evidente nas disciplinas dos eixos de formação 
fundamental, de formação profissional e no núcleo flexível (disciplinas eletivas). Esta relação irá 
ocorrer, intrinsecamente em todas as disciplinas nas suas relações teórico-práticas, incluindo 
os trabalhos discente efetivos (TDE), projetos integradores, além dos Estágios de Conclusão 
de Curso, Projetos de Pesquisa (IC) e Extensão, Semanas Acadêmicas, Seminários, Ciclos de 
palestras e Visitas Técnicas. 

 
4.4.4 Integração com o Mundo do Trabalho 

A formação do Administrador preparado para enfrentar o mundo do trabalho, 
altamente competitivo, requer qualificação profissional associada à capacidade de coordenar 
informações, interagir com pessoas e interpretar a dinâmica da realidade. O Administrador 
deve ser capaz de propor soluções que sejam, não apenas tecnicamente corretas, mas que 
tenham o propósito de considerar os problemas em sua totalidade e sua inserção numa cadeia 
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de causas e efeitos de múltiplas dimensões. 
Para o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e competências necessárias à 

formação profissional, o Curso de Administração prevê a realização de atividades de 
integração com o mercado de trabalho, através dos Trabalhos Discentes Efetivos (TDEs) 
durante as disciplinas, dos Projeto Integradores e de Estágios Obrigatórios e Não-Obrigatórios, 
do desenvolvimento de atividades de pesquisa junto à Universidade e de extensão junto à 
comunidade. Desta forma, o acadêmico de Administração terá a oportunidade de compartilhar 
experiências com a sociedade e com os profissionais da área, inseridos no mercado de 
trabalho. 

Os fatores que determinam o mercado do trabalho são, fundamentalmente, 
relacionados à política econômica de um país. E por não ser algo estável, é importante fazer 
uma profunda análise deste fato, nos vários aspectos que tangem às diversas áreas de 
atuação do administrador, nos setores da indústria, comércio e serviços. 

Diante disso, a URI, enquanto ambiente de ensino, pesquisa e extensão, procura estar 
preparada para atender as necessidades do mercado, contribuindo no estabelecimento da 
relação dos profissionais com a sociedade. 

 
4.4.5 Flexibilidade Curricular 

A flexibilidade é garantida através de disciplinas eletivas e das atividades 
complementares, da iniciação científica, dos projetos de extensão e assistência social e os 
estágios voluntários. Merece destaque, ainda, as disciplinas de Projeto Integrador (PI), 
constante em todos os semestres do curso. O PI garante um ensino problematizado e 
contextualizado, assegurando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Nota-se 
que a flexibilidade curricular também se manifesta na possibilidade de atualização dos 
conteúdos programáticos e bibliografia nas disciplinas integrantes da matriz curricular. 
 
4.5 Acessibilidade 

Os Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior estão em conformidade com a 
legislação pertinente e diretrizes políticas do MEC/Inep (Decretos-10.048, de 8 novembro de  
2000 e 10.098, de  19  de dezembro de 2000), com o Estatuto da  Pessoa com Deficiência 
para todas as universidades, centros universitários, centros federais  de educação tecnológica, 
faculdades integradas, faculdades, faculdades tecnológicas, institutos ou escolas superiores  e 
com a política institucional da URI  definida por meio do Programa Institucional de Inclusão e 
Acessibilidade da URI, aprovado pelo Conselho  Universitário e publicado na formada 
Resolução Nº2287/CUN/2017.  Este documento norteador tem como principal objetivo apontar 
as condições necessárias para garantir o acesso e a permanência de alunos com deficiência, 
transtornos do espectro autista (TEA) e altas habilidades/super dotação na instituição. 

Como forma de garantir um atendimento de qualidade, a URI compreende a 
acessibilidade em seu amplo espectro - o que contempla a acessibilidade atitudinal, física, 
digital, comunicacional, pedagógica, em transportes, entre outras. Pressupondo medidas que 
ultrapassem o campo arquitetônico e que contemplem também a legislação, o currículo, as 
práticas avaliativas e metodológicas, a URI assume o compromisso de materializar os 
princípios da inclusão educacional para além de condições de acesso à instituição, garantindo 
condições plenas de participação e de aprendizagem de todos seus estudantes. 

Cada Câmpus da URI, por meio dos Núcleos de Acessibilidade, objetiva a eliminação 
de barreiras físicas, de comunicação e de informação que restringem a participação e o 
desenvolvimento acadêmico e social de estudantes com deficiência. Os Núcleos de 
Acessibilidade, implantados em todos os câmpus da URI são nomeados por Portarias 
exaradas do Gabinete do Reitor. 

De acordo com os Referenciais de acessibilidade na Educação Superior (BRASIL, 
2013), a organização e implementação dos núcleos toma como base os Planos de 
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Desenvolvimento Institucional (PDI) e os Projetos Pedagógicos de curso (PPC). Ainda com 
base nesse documento, cabe ressaltar que o público-alvo a ser atendido pelos núcleos é 
constituído por alunos com deficiência, transtornos do espectro autista (TEA) e altas 
habilidades/superdotação. Os núcleos de acessibilidade estão estruturados com base nos 
seguintes eixos (BRASIL, 2013): 

1. Infraestrutura: contempla os projetos arquitetônicos e urbanísticos que deverão ser 
concebidos e implementados com base nos princípios do desenho universal. 

2. Currículo, comunicação e informação: garantia de pleno acesso, participação e 
aprendizagem através da disponibilização de materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, 
de equipamento de tecnologia assistiva e de serviços de guia-intérprete, tradutores e 
intérpretes de Língua Brasileira de Sinais. 

3. Programas de extensão: participação da comunidade nos projetos de extensão 
garantida pela efetivação dos requisitos de acessibilidade. Será pelo intermédio de diversas 
ações extensionistas que a instituição poderá marcar seu compromisso com a construção de 
uma sociedade inclusiva. 

4. Programas de pesquisa: dentro das especificidades de cada programa de 
pesquisa, articular, ressignificar e aprofundar aspectos conceituais e promover inovação, ao 
relacionar as áreas de pesquisa coma área da tecnologia assistiva. 

Diante das obrigações legais e do compromisso ético assumido pela URI, o Programa 
tem como princípio não apenas caracterizar as ações qualificadas que já são desempenhadas 
pela Universidade, como também orientar a promoção de práticas de inclusão e de 
acessibilidade necessárias às demandas do público-alvo dessas práticas. 

A acessibilidade envolve, nesta ótica, elementos atitudinais que refutam preconceitos e 
estereótipos, já que estes também se configuram como barreiras de convivência, e de 
aprendizagem. Outro espectro a ser considerado no currículo em ação diz respeito à 
acessibilidade metodológica ou pedagógica. Sob este prisma, ao professor compete zelar para 
que todos adquiram e compartilhem o conhecimento. 

Assim, a atuação docente converge para eliminar barreiras metodológicas que 
subjazem à atuação do professor. Neste sentido, “a forma como os professores concebem 
conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão educacional irão determinar, ou não, a 
remoção das barreiras pedagógicas”. De igual forma, o acesso ao conhecimento das políticas 
públicas inerentes a sua profissão são condições de acessibilidade, haja vista, os novos 
direitos advindos de tais prerrogativas. 

Na URI, prevê-se ainda, em consonância com a superação de barreiras instrumentais, 
a disponibilização aos discentes e docentes sinistros, classes com apoio para o lado esquerdo, 
bancadas, entre outros. 

A acessibilidade também está prevista, fisicamente, nas rampas e calçadas da 
Universidade, bem como nos transportes verticais, entre outros aspectos. A redução das 
barreiras na comunicação dá-se através de Intérpretes por meio da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) em sala de aula. Além deste, o uso de computador portátil, textos em braile, 
concorrem para maior inclusão dos que apresentam deficiência. 

Em consonância com a legislação vigente que assegura o direito de todos à educação 
(CF/88art.205), com a atual política de educação especial e os referenciais pedagógicos da 
educação inclusiva e o que preconiza o Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), 
os quais advogam a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola (CF/88 
art. 206, I). 

O Curso assegura o acompanhamento e fornecimento de subsídios, o direito de todos à 
educação, tendo como princípio a igualdade de condições para o acesso e permanência, por 
meio de: encaminhamentos de acadêmicos para cadastro para atendimentos 
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psicopedagógicos e aquisições de equipamentos de acessibilidade (materiais didáticos, 
tecnologias assistivas, guia-intérprete). 

 
4.6 Tecnologias de Informação e Comunicação – (TICs) no processo de ensino e de 
aprendizagem 

A Universidade busca harmonizar os processos de comunicação, implementando 
melhorias no sistema de informatização, de informação, serviços e no próprio processo de 
comunicação. 

O Portal RM, é o canal de comunicação e troca de informações entre alunos, docentes 
e coordenador, reúne informações acadêmicas, como lançamento de notas, registro de aulas e 
frequência aos professores; atividades complementares, controle dos egressos, disciplinas 
ofertadas, horários e demais informações para o acompanhamento do curso. Esse sistema é 
dividido nos portais Alunos, Professores, Coordenadores e Departamentos.  

O sistema, também, disponibiliza informações de cunho pedagógico; aos docentes, o 
registro e socialização dos planos de ensino e atividades desenvolvidas em sala de aula, e, aos 
alunos, o acompanhamento e a progressão do desenvolvimento dos conteúdos, bem como o 
envolvimento em discussões, debates e, principalmente, o domínio dos principais conceitos 
das disciplinas. Enquanto se esforçam para entender, representar e solucionar problemas 
complexos do mundo real, tanto docentes quanto alunos têm a oportunidade de refletir sobre 
as soluções e informá-las, gerenciando, assim, as atividades de aprendizagem com base no 
projeto, em um ambiente estruturado pelas novas Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Também, alunos e docentes do Curso têm à sua disposição laboratórios de Informática, 
espaços que contam com computadores, projetores (alguns interativos), equipamentos 
atualizados, softwares para atender a diversas finalidades. A IES disponibiliza aos alunos o 
acesso à rede wireless, fazendo com que, dessa forma, o aluno possa realizar pesquisas em 
diversos locais do Câmpus com seus dispositivos móveis. Além disso, há a possibilidade de os 
alunos realizarem a impressão de trabalhos e documentos através das impressoras localizadas 
próximas aos laboratórios de informática. 

Ainda, na questão dos laboratórios, está disponível uma sala de web e videoconferência 
para acadêmicos e professores. 

Igualmente, está disponível aos alunos a consulta das obras que estão disponíveis na 
biblioteca física, podendo realizarem reservas e renovações via sistema on-line. 

A URI dispõe do Programa Minha Biblioteca com acervo digital disponíveis para 
pesquisa e consulta através de sistema on-line. A IES também disponibiliza o acesso para 
professores e acadêmicos ao portal de periódicos da CAPES, sendo utilizada como ferramenta 
para acessar conteúdos digitais através da rede da Universidade-biblioteca, podendo, inclusive, 
ser acessado fora da universidade, através de proxy. Outro ponto que se pode frisar é que, a 
partir do ingresso tanto do professor como do aluno na instituição, são habilitados, 
gratuitamente, diversos serviços vinculados ao Google, tais como: e-mail, vídeo e 
audioconferência, agenda, repositório, grupos, formulários e blogs, além de ambiente para 
gestão de sala de aula, possibilitando integrar e desenvolver atividades de ensino 
complementares. 

Como descrito, as TICs, disponibilizadas no processo ensino-aprendizagem, 
possibilitam ao acadêmico ingressar no mundo tecnológico oferecido pela IES, sendo esse um 
apoio à aquisição de conhecimento pedagógico, à interatividade entre a comunidade 
acadêmica, o que assegura o cumprimento dos objetivos e do perfil do egresso, propostos no 
PPC. 

Para fins de ambiente virtual de aprendizagem - AVA, os câmpus de Erechim, Frederico 
Westphalen, Cerro Largo, Santiago e São Luiz Gonzaga contam com o Google Classroom, o 
qual contém ferramentas de ensino, colaboração, avaliação e gestão. Foi preparada para 
integrar-se aos diversos sistemas de gestão da URI, sendo de fácil acesso e visualização dos 
docentes e discentes. 

a) Manutenção da Plataforma: A plataforma é mantida em sua estrutura original e 
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hospedada em nuvem. A equipe de Tecnologia de Informação – TI e o Núcleo de 
Inovação Acadêmica, planeja e sistematiza soluções de eventuais problemas junto aos 
docentes e discentes. 

b) Acesso e segurança: A plataforma permite acesso identificado por meio de login e 
senha pessoal. Os níveis de acesso e operação dentro do ambiente são determinados 
pelo setor de TI e Coordenação do Curso. 

c) Recursos do ambiente: São definidos e organizados nas seguintes categorias: 
Arquivos (textos, e-book, infográfico); Ferramentas de interação (Chat, Fórum e 
Webconferência; Ferramentas de elaboração de atividades (Quizz). 

 
4.7 Práticas de inovação no âmbito do curso 

É uma das preocupações da URI, que os cursos por ela contemplados, utilizem práticas 
de ensino e aprendizagem que sejam inovadoras. Dessa forma, regularmente, a IES oferece 
capacitação na forma de formação docente continuada em que apresenta e conduz espaços 
formativos ao corpo docente, para a utilização de diferentes recursos e metodologias que 
possam ser inseridas e empregadas dentro de cada unidade curricular, de forma a motivar e 
incentivar o aluno durante o processo de aprendizagem. Essa estratégia é uma das práticas 
inovadoras comprovadamente exitosa que a IES tem adotado. 
 O modelo, comprometido com a qualidade no ensino, aproxima as tecnologias de 
informação e comunicação à prática pedagógica, através de metodologias de ensino ativas, 
inovadoras, mais dinâmicas e próximas da realidade tecnológica na qual os discentes estão 
inseridos, tornando o processo de ensino mais interativo e o discente protagonista.  

Observa-se que é extremamente importante e indispensável que as tecnologias digitais 
passem a fazer parte do processo de ensino e aprendizagem, em função de sua capacidade de 
inovação, interação, agilidade e comunicação. Sabe-se que os discentes utilizam as 
tecnologias digitais, trazendo consigo expectativas, sendo necessário que as instituições se 
adaptem à este novo cenário em prol do ensino carregado de significados. 

Reitera-se que, nas unidades curriculares, o uso de metodologias ativas e recursos 
inovadores, inclusive com o uso das TICs, que visam o protagonismo do discente na busca 
pelo conhecimento tem sido empregado de forma frequente. O uso de redes sociais e da 
interação online favorece a comunicação entre alunos e professores contribuindo com o 
processo de ensino e aprendizado. Ainda neste contexto, metodologias baseadas em 
problemas ou na problematização, tem sido utilizada promovendo a melhor compreensão de 
temas e assuntos que, de acordo com a vontade e necessidade observada pelo discente 
merecem maior discussão e aprofundamento. 

Neste direcionamento, o curso de Administração busca aproximar as tecnologias de 
informação e comunicação à prática pedagógica, através de metodologias de ensino ativas, 
inovadoras, mais dinâmicas e próximas da realidade tecnológica na qual os discentes estão 
inseridos, tornando o processo de ensino mais interativo e o discente protagonista. 
 
 
V MODELO ACADÊMICO – GRADUAÇÃO ATIVA 
 
5.1 Graduação Ativa 

A URI, atenta as perceptíveis mudanças na forma de pensar, de agir e de aprender das 
novas gerações, a partir de novos espaços de interações online e digitais que se constituem 
como um campo estratégico a ser explorado nos processos de aprender e de ensinar idealizou 
a graduação ativa. A realidade contemporânea maximiza o potencial de interação entre os 
sujeitos, viabiliza outros espaços de construção e compartilhamento de saberes, modifica-se a 
concepção de temporalidade e de experiência: o tempo e o espaço para aprender, 
tradicionalmente dispensados à educação passam a ser assimilados sob outras perspectivas e 
representações a partir dessa nova realidade. 

Com o objetivo de construir coletivamente o Plano de Gestão, os Gestores da Reitoria, 
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em visita aos Câmpus durante a realização do Ciclo de formação de coordenadores/gestores 
da URI, acolheram demandas que remetiam à necessidade de reestruturar a proposta 
acadêmica da Universidade. Essa necessidade surgiu a partir das transformações ocorridas do 
contexto social, político, econômico e cultural nas regiões de abrangência, impactadas pela 
cultura digital. Logo, este modelo emerge desta escuta sensível realizada pelos Gestores da 
Reitoria. 

Diante deste cenário desafiador que sombreia os processos de ensino e aprendizagem, 
a URI, no intuito de inovar e se reinventar, adotou o modelo acadêmico - Graduação Ativa. 
Esse, comprometido com a qualidade no ensino, aproxima as tecnologias de informação e 
comunicação à prática pedagógica, através de metodologias de ensino ativas, inovadoras, 
mais dinâmicas e próximas da realidade tecnológica na qual os discentes estão inseridos, 
tornando o processo de ensino mais interativo e o discente protagonista. 
 
a) Objetivos 

O objetivo da adoção dessa modalidade de ensino é promover a reestruturação 
acadêmica na URI por meio da inovação de processos e ações, a fim de qualificar o processo 
de ensino e aprendizagem na URI, vislumbrando a excelência no ensino, na pesquisa e na 
extensão, consolidando sua missão institucional. 
 
b) Fundamento Legal 

O curso de Administração da URI adota como instrumento de Inovação Acadêmica a 
Graduação Ativa, instituída através da Resolução nº 2736/CUN/2019, de 29 de novembro de 
2019. A partir dos pressupostos normativos descritos, as disciplinas do curso serão oferecidas 
de forma integral. As disciplinas presenciais alternarão, durante o semestre letivo, atividades 
presenciais e Trabalho Discente Efetivo - TDE. 

A Graduação Ativa fomenta a utilização de metodologias ativas de ensino, no intuito de 
desenvolver o pensamento crítico dos acadêmicos, bem como as habilidades e competências 
necessárias para a atuação profissional. Através do TDE e do Projeto Integrador - PI, 
oportuniza aos acadêmicos vivências que envolvem a construção de conhecimentos em outros 
espaços além da sala de aula e da Universidade. Esta proposta instiga a apropriação e a 
utilização de estratégias metodológicas que promovam a aprendizagem de forma ativa, 
interativa e contextualizada, é nessa perspectiva, que é proposta uma metodologia de inovação 
acadêmica, denominada “Graduação Ativa”. 

 
5.1.1 Pressupostos Teóricos 

A educação está passando por um momento de intensas transformações culturais, 
consequência do contexto tecnológico no qual estamos inseridos, evidencia-se assim a 
necessidade das instituições, de se reinventarem pedagogicamente adequando-se às novas 
realidades, conforme destaca Moran (2017, p. 17) quando afirma que “As instituições 
educacionais atentas às mudanças escolhem fundamentalmente dois caminhos, um mais 
suave - mudanças progressivas - e outro mais amplo, com mudanças profundas. No caminho 
mais suave, elas mantêm o modelo curricular predominante - disciplinar - mas priorizam o 
envolvimento maior do aluno, com metodologias ativas como o ensino por projetos de forma 
mais interdisciplinar, o ensino híbrido ou blended e a sala de aula invertida”. 

Acredita-se que é extremamente importante e indispensável que as tecnologias digitais 
passem a fazer parte do processo de ensino e aprendizagem, em função de sua capacidade de 
inovação, interação, agilidade e comunicação. Sabe-se que os discentes utilizam as 
tecnologias digitais, trazendo consigo expectativas, sendo necessário que as instituições se 
adaptem à este novo cenário em prol do ensino carregado de significados para os discentes. 

Diante disso, muitas são as razões para repensar a educação, pois há uma ampla gama 
de causas com as quais podemos justificar a incorporação de novas metodologias à prática 
educativa. A primeira deles refere-se à necessidade de adequar o sistema de ensino às novas 
características da sociedade contemporânea, marcada pela conectividade instantânea, na qual 
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a informação passa a ser ferramenta no processo de ensino; outra justificativa é o surgimento 
de uma nova cultura: a digital. Dessa forma, é necessário preparar os alunos para as novas 
formas de culturas e de materiais digitais. Talvez o mais importante, já tradicionalmente 
enraizados: a inovação dos métodos e materiais didáticos. 

O crescente aumento da disponibilidade da informação constitui um novo desafio ao 
professor como por exemplo: o de ensinar na era da informação. Tudo passa a ser digital, o 
indivíduo é capaz de interagir compartilhando informações por meio do acesso à internet. Essa 
democratização do conhecimento e o fácil acesso à informação passaram a exigir, do processo 
educativo, novas formas de ensinar. 

As discussões acerca da educação na contemporaneidade evidenciam a importância 
dos saberes pedagógicos dos professores, os quais apresentam a necessidade de contemplar 
novas concepções de ensino. É necessário, exercitar novas formas de fazer, operar mudanças 
nas práticas pedagógicas com vistas à consolidação dos processos de aprender e de ensinar 
mediado por metodologias que sejam ativas. Nesta perspectiva, Moran (2015, p. 18), considera 
que as metodologias ativas são pontos de partida para avançar para processos mais 
avançados de reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de novas 
práticas. 

As transformações na economia, na sociedade e na cultura, decorrentes da era da 
informação, relatadas por Castells (2000), desestabilizam o exercício da docência na 
universidade e geram incertezas de direção para o professor. Estas ampliam a lacuna que há 
entre seu fazer orientado por metodologias e estratégias mais conservadoras e as expectativas 
dos aprendizes. Ressalva-se que, ao aludir à interconectividade, não se secundariza a 
importância do conhecimento científico, matéria prima do ensinar e do aprender. 

 
5.1.2 Pressupostos Metodológicos 

Os pressupostos metodológicos do curso a partir da adoção da Graduação Ativa, estão 
elencados a seguir. Destaca-se a inclusão de metodologias ativas, as quais buscam envolver o 
aluno no processo de aprendizagem, tornando-o, cada vez mais um sujeito protagonista do 
ensino e da sua aprendizagem. 
 
a) Metodologias Ativas de Ensino e Aprendizagem 

Algumas saídas são ensaiadas para romper com práticas centradas na transmissão e 
na figura ativa, exclusiva do professor, culminando na proposição de metodologias ativas de 
ensino e aprendizagem. A adoção destas metodologias que favoreçam a construção ativa do 
conhecimento pelo aluno, no entender de Veiga (2015), também atendem às exigências sociais 
de um profissional reflexivo, com base sólida de conhecimentos e capacidade de continuar 
aprendendo por toda sua vida, de forma independente, criativa e autônoma. 

A expressão “metodologias” pode gerar compreensão reducionista acreditando que se 
trata somente de fazer, de procedimentos operacionais que resultem em práticas diferenciadas. 
No entanto, cabe salientar que só mudamos nossa prática quando estamos convencidos disso 
e de que é possível fazer, o que fazemos, de outro modo. Primeiramente, isto só ocorrerá 
quando mudarmos nossa forma de pensar ou de compreender o que fazemos. Na gênese, 
trata-se de uma mudança de concepção pedagógica. Esta orientará os passos subsequentes. 
Em síntese, não há mudança da prática somente pela prática; a prática tomará outras feições 
quando mudarmos nossa mentalidade a respeito dela. Para Moran (2015, p. 70), há uma 
combinação de caminhos e metodologias de ensino e aprendizagem, que se integram. Não há 
um caminho único. São metodologias ativas, no sentido de o aluno ser mais protagonista, 
participante, mediante situações práticas, produções individuais e de grupo, e sistematizações 
progressivas. 

A metodologia ativa comporta uma concepção ampla, ela engloba distintas práticas em 
sala de aula e fora dela (Sala de Aula Invertida). O objetivo dessa metodologia é fazer do 
estudante o protagonista, aquele que participa de forma ativa do seu tempo de educação. Ela 
parte de uma compreensão que é preciso estimular o aluno, atribuindo a ele uma maior 
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responsabilidade pela construção de seu próprio conhecimento na instituição em que estuda. 
Dessa foram, o estudante passa a estar envolvido no processo de aprendizagem de uma forma 
ativa, suplantando a forma expositivas e pouco interativa das aulas tradicionais. 

Na perspectiva das metodologias ativas de ensino, os professores devem articular os 
conteúdos com as questões vivenciadas pelos discentes em sua vida profissional e social, 
relacionando os temas trabalhados com as outras disciplinas, permitindo ao discente 
compreender a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, priorizando a utilização de 
dinâmicas que privilegiam a solução de problemas, integrando teoria e prática. 

Cabe ao docente realocar as atividades de aprendizagem e redistribuir os tempos de 
estudo, diferentemente dos modelos tradicionais, o contato com o conteúdo de base acontece 
fora do espaço-tempo da sala de aula, por meio de desafios, vídeos, infográficos, textos e 
outros. Em sala, o tempo é empregado na discussão e debate sobre os conteúdos, na 
resolução de problemas utilizando os conceitos estudados previamente. 

A aula precisa ser compreendida como construção, como resultado da sintonia dos 
sujeitos envolvidos: professor e alunos. Neste momento de tomada de decisão, enquanto 
docentes, a iniciativa deve ser sua, pois tem mais experiência, mais afinidade com o mundo 
acadêmico e domínio epistemológico de nossa área. Cabe, aqui, perfeitamente a ideia de 
Vaillant e Marcelo (2012): os professores são a chave na hora de entender a dinâmica da 
mudança e de pensar os cenários educativos futuros. 

Dentre as diversas formas de abordagem das metodologias ativas, a aprendizagem a 
partir de problemas do cotidiano, da realidade social, de projetos, da sala de aula invertida, são 
algumas das possibilidades que inovam e provocam o estudante a uma atitude protagonista. 

Nesse processo de aprendizagem, muda o comportamento e a forma de abordagem, 
também do professor, ele também é desafiado em transformar-se de uma figura isolada e 
superior, de um detentor e repassador de conhecimento para uma espécie de companheiro de 
jornada do estudante, para um mediador e provocador que estimula e incentiva os alunos. 

Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, utilizados nos processos de 
ensino-aprendizagem, devem atender à concepção do curso definida no PPC, permitindo o 
desenvolvimento e a autonomia do discente de forma contínua e efetiva, e resultar em 
informações sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes, com mecanismos que garantam 
sua natureza formativa, e viabilizando a adotadas ações concretas para a melhoria da 
aprendizagem em função das avaliações realizadas. 
 
5.1.3 Equipe Multidisciplinar 

A equipe Multidisciplinar é designada por ato do Reitor para atuar em cada um dos 
Campus da URI, seguindo as diretrizes legais. Ela é constituída por profissionais de diferentes 
áreas do conhecimento, sendo responsável pela concepção, produção e disseminação de 
tecnologias, metodologias inovadoras e os recursos educacionais atuando a partir de um 
regulamento próprio e de um plano de ação documentado e implementado que evidencia os 
processos de trabalhos devidamente formalizados. 

Com aparato tecnológico moderno, a equipe multidisciplinar trabalha com a finalidade 
de garantir a qualidade de todo o processo de ensino e aprendizagem, desde a criação, 
produção, distribuição e monitoramento, até a avaliação da disciplina, promovendo a 
autoaprendizagem, a aprendizagem significativa, ativa e colaborativa, suportadas pelo uso 
sistemático das ferramentas tecnológicas de informação e comunicação. 

A equipe deve trabalhar de forma articulada, com os profissionais da URI, dos Setores 
de Tecnologia da Informação, Núcleo de Inovação Acadêmica, Coordenadores da Área, 
Coordenadores de Curso e NDE quando validados os conteúdos de suas áreas e Cursos. 

Equipe enquanto responsável pela elaboração e/ou validação do material didático 
utilizado no processo de ensino aprendizagem, devendo manter estreita relação com docentes, 
discentes, coordenação de curso e tutores para avaliação contínua dos processos, utilizando-
se da avaliação institucional como instrumento direcionador para  adoção de medidas 
corretivas e de aperfeiçoamento premente dos processos de ensino e aprendizagem no âmbito 
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do curso. 
 

5.1.4 Trabalho Discente Efetivo - TDE 
Poli (2014) define Trabalho Discente Efetivo - TDE, como um conjunto diversificado de 

atividades relacionadas ao ensino, que integram as práticas pedagógicas previstas nos 
diferentes componentes curriculares, realizadas dentro e fora de sala de aula, individual ou 
coletivamente, voltadas à integralização dos currículos dos cursos de graduação, favorecendo 
a apropriação do conhecimento e o desenvolvimento das competências e habilidades previstas 
nos projetos pedagógicos de cada curso. 

Destaca-se que ele “se caracterizará por toda e qualquer programação incluída na 
proposta pedagógica da instituição, com frequência exigível e efetiva orientação por 
professores habilitados”, o que deixa a entender que à instituição cabe diversificar e flexibilizar 
suas atividades acadêmico-pedagógicas, distribuindo as horas de trabalho dos estudantes em 
aulas presenciais, não presenciais e atividades complementares como seminários, palestras, 
visitas, estudos dirigidos, entre outros. 

O termo Trabalho Discente Efetivo - TDE faz parte da definição de procedimentos a 
serem adotados quanto ao conceito de hora-aula constante da Resolução do Conselho 
Nacional de Educação nº 3, de 2 de julho de 2007, tratando-se de atividades práticas 
supervisionadas, incluindo laboratórios, atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalhos 
individuais e em grupo, dentre outros. Nessa definição destaca-se a supervisão do professor 
como requisito para que as atividades se caracterizem como TDE, assim como a elaboração de 
registros que comprovem tanto a natureza da atividade e sua carga horária (em ambiente 
virtual de aprendizagem ou não), mas também a supervisão do professor. 

Segundo os parâmetros legais definidos pela Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, 
no artigo nº 47, o ano letivo na educação superior regular comporta a possibilidade do trabalho 
acadêmico efetivo no cumprimento dos 200 dias letivos obrigatórios. 

O Parecer CNE/CES nº 261, de 09 de novembro de 2006,  que dispõe sobre 
procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de hora-aula e dá outras providências - 
referência, explicitamente, na pág. 18, “que não são apenas os limites da sala de aula 
propriamente dita que caracterizam com exclusividade a atividade escolar”. 

O Trabalho Discente Efetivo - TDE, foi instituído na URI através da Resolução nº 
2750/CUN/2020. Ele integra o modelo de Graduação Ativa, aprovado na Instituição pela 
Resolução nº 2736/CUN/2019. 

Além destes aspectos legais, destaca-se também as Diretrizes Curriculares Nacionais 
dos cursos de graduação, exaradas do Conselho Nacional de Educação (CNE), as quais 
apontam a necessidade de ampliar e diversificar o conceito de trabalho acadêmico-pedagógico, 
enfatizando a importância de uma concepção pedagógica centrada no estudante, o qual deve 
ser o principal protagonista de seu processo de formação, objetivando que o mesmo 
desenvolva uma progressiva autonomia intelectual. 

Enfim, ainda, segundo Poli (2014), o CNE expressa nas DCNs, uma concepção de que 
o aprendizado só se consolida se o estudante desempenhar um papel ativo na construção do 
conhecimento, a partir da orientação e participação do professor. Para ele, esta é uma 
concepção abrangente de currículo, que pode ser desenvolvido a partir de estruturas flexíveis 
que permitam reduzir o tempo de sala de aula e, ao mesmo tempo, favorecer o trabalho 
individual e coletivo dos estudantes em atividades diversas, dentro e fora de sala de aula. 

O TDE, conforme definido pelo Art. 3º da Resolução nº 2750/CUN/2019, é um 
componente da carga horária da disciplina. É definido como um conjunto de atividades teórico-
práticas supervisionadas, componentes dos cursos ofertados pela URI, incluindo laboratórios, 
atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, dentre outros. 
Estas atividades serão realizadas extraclasse, pelos discentes, desde que programadas, 
planejadas, orientadas, supervisionadas e avaliadas pelo docente da disciplina. 

São objetivos do Trabalho Discente Efetivo - TDE: 
I - Ampliar e diversificar o conceito de trabalho acadêmico, enfatizando a importância de 
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uma concepção pedagógica centrada no acadêmico. 
II - Promover a apropriação do conhecimento e o desenvolvimento das competências e 

habilidades previstas nos Projetos Pedagógicos de cada curso. 
III - Possibilitar o desenvolvimento de práticas pedagógicas que possibilitem ampliar o 

envolvimento do acadêmico, favorecendo o trabalho individual e/ou coletivo e, que priorizem 
sua participação ativa no processo de formação. 

IV - Fortalecer a articulação entre a teoria e a prática e a aproximação com o campo de 
atuação profissional. 

V - Diversificar e flexibilizar as atividades acadêmico-pedagógicas dos cursos de 
graduação, distribuindo as horas em aulas presenciais e momentos de estudo orientado, por 
meio de atividades diversas. 

VI - Promover o aprendizado autônomo e sua progressiva autonomia intelectual. (Art. 
4º, da Resolução nº 2750/CUN/2020). 

O NDE do curso aprovará Regulamento próprio para o Trabalho Discente Efetivo – 
TDE, que integrará o PPC do curso de Administração, onde serão detalhadas as metodologias 
a serem utilizadas e os procedimentos avaliativos. 
 
5.1.5 Projeto Integrador 

Todas as atividades pedagógicas do projeto integrador visam ao desenvolvimento das 
habilidades de aprendizagem autônoma dos discentes, isto é, que sejam capazes de realizar 
aprendizagens significativas por si mesmos, tornando-se protagonistas nas mais diversas 
situações e circunstâncias.  

O aluno individualmente ou em grupo, na fase de realização do Projeto Integrador deve 
manter contato com o professor Orientador para discussão e aprimoramento de seu trabalho, 
cumprindo os prazos e procedimentos relativos ao desenvolvimento e apresentação do 
trabalho.  

O Projeto Integrador deverá ser elaborado e entregue pelo aluno de acordo com o plano 
de execução, com as normas específicas do curso e com as orientações recebidas ao longo da 
efetivação dos semestres, respeitando a preservação do capital intelectual de terceiros. 

A orientação do Projeto Integrador, entendida como acompanhamento didático-
pedagógico e de orientação quanto aos aspectos teóricos e metodológicos do trabalho, é de 
responsabilidade do docente.  

A carga horária do Projeto Integrador no curso de Administração da URI está definida 
no Projeto Pedagógico do Curso. Serão 360 horas, distribuídas 60 horas por semestre, 
realizadas através de atividade presencial e/ou supervisionada, utilizando-se dos recursos do 
ambiente presencial e virtual de aprendizagem - AVA para seu acompanhamento e orientação. 
Tudo ocorrerá sob a orientação dos professores do semestre e coordenados por um professor 
responsável pelo Projeto Integrador. Compete ao professor Orientador: Expor a metodologia a 
ser desenvolvida em cada módulo do Projeto Integrador; orientar e supervisionar as atividades 
desenvolvidas pelo grupo e avaliar o relatório parcial e/ou final.   

A avaliação do Projeto Integrador envolve a apreciação do trabalho escrito, da 
demonstração do produto ou dos materiais resultantes dos trabalhos realizados ao longo do 
semestre, mediante critérios pré-definidos e seguindo o Regulamento Geral da Universidade. 

A arguição e a apresentação oral são facultativas, devendo, quando exigidas, constar 
nos critérios avaliativos de cada projeto. Quando aplicável, a apresentação se fará diante de 
banca examinadora, constituída por docentes, proposta pela coordenação do curso, podendo 
ser de forma presencial ou online.  

O processo de avaliação será contínuo e ao final de cada um dos semestres será 
atribuída uma pontuação. O julgamento do desempenho do estudante e do grupo para esta 
finalidade poderá considerar: o comprometimento, a participação nas atividades, a 
pontualidade e a responsabilidade no desenvolvimento das atividades e entrega, a capacitação 
no semestre, empenho e a dedicação demonstrados no transcorrer das atividades, e outras 
definidas pelo NDE, em consonância com o Regimento Geral da URI. Devendo ser 
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valorizando-se a pertinência e relevância do tema para a área de conhecimento, a 
apresentação e desenvolvimento do tema e o uso adequado da linguagem.  O discente que 
não entregar o Projeto Integrador, dentro de prazo estipulado ou não comparecer aos atos 
referentes à avaliação, sem justificativa legal, ficará sem nota neste componente, sendo 
reprovado.   

O Plano de Aprendizagem da disciplina Projeto Integrador, segue o formato que está 
descrito no Projeto Pedagógico de cada curso, seguindo os seguintes itens: 1 EMENTA: 2 
OBJETIVOS: 3 CONTEÚDOS CURRICULARES; 4 METODOLOGIA; 5 AVALIAÇÃO; 6 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA; 7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR.  
 
5.1.6 Avaliação das Disciplinas 

O sistema de avaliação da disciplina na Instituição está de acordo com o que determina 
o seu Regimento Interno, Resolução nº 2318/CUN/2017 - Capítulo XI, Subseção VII, Art. 85 - 
92 - “Do Planejamento de Ensino e Da Avaliação da Aprendizagem”. 

Para atender este novo modelo acadêmico da graduação ativa, além do que determina 
o Regimento Geral da URI, prevê-se que os resultados dos acadêmicos sejam expressos em 
pontos acumulados de zero (0) a dez (10), representado na seguinte forma: 

I - 80% - atividades, trabalhos e prova(s) presenciais; 
De acordo com o planejamento do professor, o acadêmico terá 80% de sua nota final, 

distribuído entre atividades, trabalhos e prova(s) que serão realizadas no decorrer dos 
encontros. 

II - 20% - Trabalho Discente Efetivo - TDE 
São atividades propostas pelo docente da disciplina, que serão avaliadas pela 

participação, interação, desenvolvimento e entrega da atividade proposta a ser realizada pelo 
acadêmico no campo profissional. As atividades a serem desenvolvidas como TDE, são as 
descritas no Artigo 14, da Resolução nº 2750/CUN/2020 e de Regulamento próprio integrante 
do presente PPC. 
 
a) Planejamento de Aprendizagem das Disciplinas Presenciais 

O Plano de Aprendizagem de cada disciplina segue o formato que está descrito no 
Projeto Pedagógico do curso, seguindo o item XV da Resolução Nº 2513/CUN/2018 - Normas 
para Atualização/Adequação/Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
Graduação da URI, devendo conter: 1 EMENTA: 2 OBJETIVOS: 3 CONTEÚDOS 
CURRICULARES: 4 METODOLOGIA: 5 AVALIAÇÃO: 6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 7 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR. 

5.2 Oferta de Disciplinas na Modalidade Hibrida e On-line 

 O curso de Administração dentro de uma concepção de Graduação Ativa idealizada 
pela Instituição ofertará disciplinas na modalidade híbrida e EaD, nos termos em que 
autorizado pelo Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, que “Regulamenta o art. 80 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional”.  
 O Decreto define educação a distância em seu Art. 1º, como sendo “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”. 
 Por sua vez, a Portaria MEC nº 2117, de 6 de dezembro de 2016, disciplina a oferta de 
carga horária na modalidade de Ensino a Distância - EaD em cursos de graduação presenciais 
ofertados por Instituições de Educação Superior - IES pertencentes ao Sistema Federal de 
Ensino. 
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5.2.1 Disciplinas na Modalidade Híbrida 

Conhecido como “blended learning ou b-learning” o ensino híbrido está cada vez mais 
presente na vida de estudantes e professores, é definido por pedagogos como uma das formas 
mais promissoras de metodologias de aprendizagem desse milênio. A partir do uso das 
tecnologias é possível mesclar, alternar o ensino presencial com o ensino a distância, de modo 
que os dois modelos sejam contemplados em uma forma distinta, acolhendo os aspectos 
positivos de cada uma das duas modalidades de ensino e com isso maximizar a eficiência geral 
do processo de ensino e de aprendizagem. 

Ao adotar esse modelo para algumas disciplinas do curso de administração, sempre 
respeitando os limites estabelecidos para as disciplinas na modalidade a distância, o ensino 
híbrido utilizará o ambiente virtual disponível na Instituição com a sala de aula, de modo que as 
aulas das disciplinas ofertadas nessa modalidade alternam momentos presenciais e momentos 
online. 

O objetivo é proporcionar ao estudante a possibilidade de enriquecer seu aprendizado 
através de modelos que melhor se adequarem ao modo de assimilar conhecimento ao objetivo 
promover uma reorganização do tempo e do espaço da aula, além de redefinir os papéis do 
professor e do estudante, promovendo maiores autonomia e engajamento, fundamentais para 
a evolução intelectual e maior aproveitamento de conteúdo. 

Nos momentos síncrono, estarão presentes fisicamente ou online o professor e todos os 
acadêmicos, onde serão priorizadas atividades em grupo e discussões dos conteúdos. 

Nos momentos assíncronos, será priorizado a flexibilidade de momento, tempo e 
espaço, viabilizando ao aluno o estudo em qualquer lugar e momento. 

No ensino híbrido a sala de aula invertida é uma proposta que produz bons resultados 
de ensino e de aprendizagem, devendo ser priorizada pelo professor no estudo dos conteúdos 
previstos para a disciplina. Trata-se de uma forma de privilegiar as metodologias ativas que 
devem integrar a forma de estudo do curso conforme definido nas DCNs.   

Durante o semestre, nas disciplinas ofertadas nessa modalidade, o discente participa 
com sua turma das atividades que serão orientadas com o apoio do professor em sala de aula 
e através do Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

Com base nos princípios metodológicos expostos, os professores devem articular os 
conteúdos com as questões vivenciadas pelos discentes em sua vida profissional e social, 
relacionando os temas trabalhados com as outras disciplinas, permitindo ao discente 
compreender a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, priorizando a utilização de 
técnicas que privilegiam a solução de problemas, integrando teoria e prática. 

As disciplinas que poderão ser ofertadas na modalidade híbrida são as descritas na 
tabela seguinte: 
 

DISCIPLINA TEO PRA CRD 
Projeto Integrador I 60 - 3 
Projeto Integrador II 60 - 3 
Projeto Integrador III 60 - 3 
Projeto Integrador IV 60 - 3 
Projeto Integrador V 60 - 3 
Projeto Integrador VI 60 - 3 
 

 As 6 (seis) disciplinas que poderão ser ofertadas na modalidade representam uma carga 
horária total de 360h. 

5.2.2 Disciplinas na Modalidade on-line  

As sociedades têm experimentado significativas transformações econômicas, políticas, 
sociais, culturais, científicas e tecnológicas. A cultura e a educação não estiveram a margem 
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desses processos. No contexto educacional são cada vez mais recorrentes iniciativas que 
procuram a inovação acadêmica, pedagógica e tecnológica dos processos formativos, de modo 
a assegurar a aprendizagem e desenvolver as competências inerentes a cada área e 
profissão.  

Nesse cenário as instituições de ensino vêm atualizando seus projetos pedagógicos, 
recorrendo as novas tecnologias de informação e comunicação digital - TICs e as 
oportunidades que as mesmas proporcionam ao processo de ensino e aprendizagem e a 
formação acadêmica e profissional, viabilizando o acesso ao conhecimento, privilegiando a 
interatividade e a cooperação, contribuindo sobremaneira em termos de flexibilidade para a 
organização e realização dos estudos e para a progressiva autonomia do discente.  

A modalidade de ensino on-line para Instituições de ensino superior presencial está 
prevista através da Portaria MEC nº. 2117, de 6 de dezembro de 2016, autorizando as 
Instituições de ensino superior a introduzir nos projetos pedagógicos e nos currículos dos seus 
cursos de graduação presencial, a oferta de disciplinas à distância, ou seja, com a utilização 
das TICs até o limite de 40% de sua carga horária.  

A URI e o curso de Administração, sintonizados com essas possibilidades, passa a 
prever no PPC a possibilidade de ofertar como componente curricular disciplinas obrigatórias e 
optativas na modalidade on-line. A oferta dessas disciplinas ocorre de acordo com o PPI, o 
PPC e a regulamentação da educação superior.  

Cada um dos cursos de Administração, deverá definiu as disciplinas a serem ofertadas 
na modalidade on-line, respeitando, em qualquer caso o limitador legal fixado em Portaria do 
Ministério da Educação para cursos presenciais. A seguir as definições de cada Câmpus. 
 
 
 
 
5.2.1.1 Disciplinas on-line dos Campus de Erechim, Frederico Westphalen e Cerro Largo 
 

DISCIPLINAS DE OFERTA ON-LINE 
CÓDIGO DISCIPLINA TEO PRA CRD 
80-327 Língua Portuguesa I E 40  02 
70-976 Sociologia e Diversidade Humana 40  02 
70-975 Metodologia da Pesquisa 40  02 

 
5.2.1.2 Disciplinas on-line dos Câmpus de Santiago e São Luiz Gonzaga 
 

DISCIPLINAS DE OFERTA ON-LINE 
CÓDIGO DISCIPLINA TEO PRA CRD 
80-327 Língua Portuguesa I-E 40  02 
70-976 Sociologia e Diversidade Humana 40  02 
70-975 Metodologia da Pesquisa 40  02 

60-1037 Ética profissional e filosofia 40  02 
  
5.2.3 Design das disciplinas on-line 

As disciplinas online serão ministradas pelo professor no AVA ou outro, seguindo 
cronograma e considerando a carga horária da disciplina. 

- Disciplinas com 80h - 18 Unidades de Aprendizagem. 
- Disciplinas com 40h - 09 Unidades de Aprendizagem. 
As disciplinas de 80h constituem-se em 18UA. Em cada UA, o aluno terá um Percurso 

de Aprendizagem a seguir. 
As atividades que serão desenvolvidas na modalidade online terão o acompanhamento 

pedagógico do professor na respectiva plataforma, com momentos síncronos e assíncronos. 
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O Percurso de Aprendizagem é composto por objetos de aprendizagem que permitem 
ao discente desempenhar um papel ativo no processo de construção do conhecimento. 
Constitui-se como sugestão de Percurso: Apresentação da disciplina; Vídeo do Professor; 
Material didático; Infográfico; Exercícios; Dica do Professor e Saiba Mais. 

 

1- Apresentação 
Contém os Objetivos do Percurso de Aprendizagem, em termos de conteúdo, 

habilidades e competências. Esses objetivos de aprendizagem servem como norteadores para 
a elaboração dos demais itens que compõem a unidade. 
Os objetivos são precisos, passíveis de observação e mensuração. Sua elaboração: 

a) Delimita a tarefa, elimina a ambiguidade e facilita a interpretação.  
b) Assegura a possibilidade de avaliação, de modo que a qualidade e a efetividade da 

experiência de aprendizado podem ser determinadas. 
c) Permite que o professor e os discentes distingam as diferentes formas ou classes de 

comportamentos, possibilitando, então, que eles decidam qual estratégia de 
aprendizado tem maiores chances de sucesso. 

d) Fornece um sumário completo e sucinto do curso, que pode servir como estrutura 
conceitual ou “organizadores avançados” para o aprendizado. 
 

2 - Vídeo do professor 
O professor aborda de forma sintetizada o conteúdo da aula. 

3 - Material didático 
Este tópico constitui-se do material didático que o professor irá disponibilizar para o 

acadêmico, podendo ser: capítulos de livros, material elaborado pelo professor com 
apresentação em power point, indicação de sites para leitura, etc. 
4 - Infográfico 

É uma síntese gráfica, com o objetivo de orientar o discente sobre os conteúdos 
disponibilizados no material. São elementos informativos que misturam textos e ilustrações 
para que possam transmitir visualmente uma informação. 
5 - Exercícios 

São questões objetivas que abordam os pontos principais do conteúdo. São exercícios 
que reforçam e revisam, de forma objetiva, os conteúdos teóricos trabalhados na aula. 
6 - Dica do Professor 

A dica do professor é um vídeo de curta duração (recomendável que não ultrapasse 
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sete minutos) sobre o tema principal da aula, tendo por objetivo apresentar o conteúdo em um 
formato dinâmico, complementando a aprendizagem. 
7 - Saiba Mais 

Permite a leitura complementar e mais profunda dos diversos assuntos abordados na 
aula. São artigos científicos, livros, textos, vídeos e outros materiais que estimulam a 
continuidade da leitura e o interesse de aprofundamento dos conteúdos. Também poderá ser 
utilizado como uma maneira de proporcionar uma aplicação do conhecimento adquirido.  

As diretrizes para elaboração do material didático que será utilizado nas disciplinas, 
estará regulamentado, por meio de Resolução Institucional. 
 
a) Avaliação das Disciplinas Online 

O sistema de avaliação da disciplina está de acordo com o que determina o Regimento 
Interno da Instituição Resolução nº 2318/CUN/2017 - Capítulo XI, Subseção VII, Art. 85 - 92 
“Do Planejamento de Ensino e Da Avaliação da Aprendizagem”. 

Para atender este novo modelo acadêmico, além do que determina o Regimento Geral 
da URI, prevê-se que os resultados dos acadêmicos sejam expressos em pontos acumulados 
de zero (0) a dez (10), representando: 

I - 20% - Trabalhos do Docente. 
II - 20% - Fórum Avaliativo. 
III - 60% - Prova Presencial. 
O Trabalho do Docente, consiste em atividades propostas pelo docente da disciplina, no 

ambiente virtual de aprendizagem, representado um peso de 20% da avaliação que serão 
realizadas e entregue pelo aluno, conforme orientação. 

O Fórum Avaliativo considera a participação do aluno no fórum em 20% da pontuação 
do acadêmico. O fórum é uma ferramenta que pode ser utilizada de forma síncrona ou 
assíncrona. Esta ferramenta possibilita a interação entre acadêmico-professor e acadêmico-
acadêmico e seu o objetivo é propiciar o pensamento construtivo, a partir do pensamento 
crítico. A pontuação pode ser contabilizada de forma quantitativa e/ou qualitativa. 

A Prova Presencial obrigatória contempla 60% da pontuação da avaliação do 
acadêmico e é realizada de forma individual e sem consulta. Essa avaliação visa verificar as 
competências desenvolvidas pelo acadêmico durante a disciplina, e a elaboração e aplicação é 
de responsabilidade do docente. 
 
b) Planejamento da Aprendizagem 

O Plano de aprendizagem das disciplinas online segue o formato que está descrito no 
Projeto Pedagógico do Curso, seguindo o item XV da Resolução nº 2513/CUN/2018 - Normas 
para a Atualização/Adequação/Reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
Graduação da URI, contendo: 1 EMENTA; 2 OBJETIVOS; 3 CONTEÚDOS CURRICULARES; 
4 METODOLOGIA; 5 AVALIAÇÃO; 6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA; 7 BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR. 
 
5.2.4 Atividade de Tutoria 

Para as atividades de tutoria estas ações estarão sob responsabilidade de profissionais 
designados, com formação e aptos a realizarem as atividades, sob o olhar e formação 
continuada da Direção Acadêmica, através do Núcleo de Inovação Acadêmica e do NDE.  

Cabe ao profissional responsável pelas atividades de tutoria, acessar o AVA 
regularmente e de forma efetiva. Além disto, este profissional é o responsável pela interação, 
orientação e comunicação, auxiliando os estudantes em relação à metodologia de ensino 
adotada nas disciplinas que se organizem de acordo com a Lei 1.134/2016, além de orientar 
para o uso das ferramentas de interação disponíveis no AVA.  

A interação didático-pedagógica será conduzida pelos professores e pré-estabelecidos 
no planejamento da disciplina. Ainda, é importante ressaltar que o profissional designado, 
através de seu AVA, auxiliará os estudantes na compreensão da metodologia de estudos a 
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distância; organizará a Sala Virtual de cada disciplina do curso, disponibilizará os materiais e 
as atividades semanais aos estudantes, fará o controle da frequência e participação dos 
mesmos, contribuindo também com a logística de fóruns e bate papos. 
 
5.2.5 Material Didático-Institucional 

A IES disponibiliza como condição de oferta para as disciplinas online, o material 
didático específico e adequado ao desenvolvimento dos estudos por parte dos discentes em 
cada uma das disciplinas, bem como o acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, 
disponível no Sistema da instituição mediante login e senha dos alunos, acessível em qualquer 
local pelos alunos e professores.  

O material didático será elaborado pelo professor da disciplina e/ou adquirido de 
empresa especializada de capacidade reconhecida na área. O material será submetido a 
apreciação da Equipe Multidisciplinar, pela coordenação de curso e pelo NDE. O corpo docente 
e o NDE do curso são responsáveis pelo levantamento, atualização e validação do conteúdo, 
incluindo a bibliografia indicada.  

Desta forma, a URI estará atenta à qualidade necessária para a elaboração do material 
didático, uma vez que o material que será disponibilizado aos estudantes é confeccionado por 
profissionais da área do curso, atendendo aos conteúdos curriculares do Projeto Pedagógico 
do Curso, devidamente demandados e validados pelos NDEs dos cursos e docentes das 
disciplinas, atendendo às disposições contidas nas DCNs. 

O material didático descrito no PPC e disponibilizado aos estudantes, elaborado ou 
validado pela equipe multidisciplinar deverá permitir o desenvolvimento da formação definida 
no Projeto Pedagógico do Curso, considerando sua abrangência, aprofundamento e coerência 
teórica, sua acessibilidade metodológica e instrumental e a adequação da bibliografia às 
exigências da formação, apresentando uma linguagem inclusiva e acessível, a partir da 
utilização de recursos comprovadamente inovadores. 
 
 
VI IDENTIDADE DO CURSO 
 
6.1 Perfil do curso  

O Curso de Administração da URI tem o propósito de formar profissionais em nível 
superior com habilitação para atuar na elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, 
arbitragens, laudos, assessoria em geral, chefia intermediária, direção superior. Como em 
pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e controle 
dos trabalhos nos campos da Administração, como administração e seleção de pessoal, 
organização e métodos, orçamentos, administração de material, administração financeira, 
administração mercadológica, administração de produção, relações industriais, bem como 
outros campos em que esses se desdobrem ou aos quais sejam conexos. 

A estrutura do Curso de Administração permite ao educando uma formação profissional 
humana e competente, com base nas habilidades e competências inerentes à área e voltada 
às necessidades e demandas socioeconômicas. A proposta do Curso implica a reflexão 
constante sobre os projetos curriculares, as metodologias, conteúdos e bibliografias, 
valorizando os conhecimentos e relações interdisciplinares possíveis em torno da Área de 
Conhecimento. 

Diante disto, o perfil do Curso permite ao administrador formado uma adequada 
capacitação para planejar, organizar, dirigir e controlar atuando em diferentes níveis 
organizacionais, podendo assumir funções desde o nível estratégico, tático ou operacional. 
 
6.2 Objetivos geral e específicos do curso 

O Curso de Administração da URI tem como objetivo formar profissionais 
empreendedores com conhecimentos, habilidades e competências para intervir no âmbito dos 
negócios, utilizando-se de estratégias dirigidas aos resultados empresariais e em prol do 
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desenvolvimento da sociedade, capaz de administrar empresas públicas e privadas, 
destacando-se como um gestor preparado para decisões complexas e um gerenciamento 
dinâmico. 

Quanto aos objetivos específicos: 
● Proporcionar aos acadêmicos uma sólida formação na área da administração aliada a 
uma cultura geral; 
● Preparar profissionais com capacidade para propor cenários estratégicos alternativos; 
● Desenvolver capacidade analítica, executiva e decisória, na busca de soluções para os 
problemas existentes; 
● Estimular a busca de novos métodos e técnicas administrativas, ordenando e aplicando 
racionalmente, os recursos, com vistas à execução de fins imediatos e fundamentais das 
organizações, qualquer que seja a sua natureza ou porte; 
● Desenvolver a capacidade de assumir os diversos níveis de responsabilidades diretivas 
dentro da organização, promovendo a integração de seus membros; 
● Preparar profissionais com capacidade para planejar, organizar, dirigir, coordenar e 
controlar processos técnicos que visem otimizar as áreas de recursos humanos, de finanças, 
de produção e de mercadologia com vistas à melhoria das organizações; 
● Dirigir e coordenar estudos e análises, bem como implementar programas de 
racionalização administrativa; 
● Desenvolver e formular políticas, sistemas, métodos e procedimentos de administração 
e aplicá-los no campo organizacional onde a empresa está inserida; 
● Dirigir programas de avaliação, políticas, planos e metas, orçamentos, sistemas, 
métodos e procedimentos, tendo em vista a eficiência e a eficácia da atividade administrativa, 
voltados para a implementação de empreendimentos; 
● Desempenhar as funções de gerenciamento e administração ligadas aos setores da 
área de serviços e produtos; 
● Coordenar, analisar e elaborar planos para o desenvolvimento das organizações, 
levando em conta as influências de fatores econômicos, socioculturais, históricos e ambientais, 
políticos e tecnológicos. 

 
6.3 Perfil profissional do egresso 

Considerando as DCNs para o curso de Administração (a Res. CNE/CES nº 04, de 13 
de julho de 2005), bem como o Parecer CNE/CES 438/2020, que aguarda homologação e, ao 
ser homologado instituirá novas DCNs para os cursos de Administração, o curso de 
Administração da URI caracteriza-se por propiciar a formação de um administrador que, além 
das necessidades profissionais técnicas, quer sejam elas nacionais, internacionais ou mesmo 
regionais, deverá apresentar-se como profissional que, tendo reunido ao longo da sua 
formação, conhecimentos que devem ensejar, como perfil desejado do formando, capacitação 
e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da 
produção e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do processo de tomada de 
decisão, bem como para desenvolver  gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a 
assimilação de novas informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade 
contextualizada no trato  de  situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários 
segmentos do campo de atuação do administrador. 

Assim sendo, espera-se do egresso que seja um administrador qualificado para o 
mundo dos negócios, dotado de perfil empreendedor e capacidade de inovações para atuar 
nas diferentes áreas da gestão empresarial e na concepção de novos empreendimentos. 
Concernem a este profissional, profundos conhecimentos em tecnologias de gestão e 
habilidades para gerir pessoas. Contribui para a competitividade das organizações que atuam 
em diferentes setores da economia, antevendo cenários de mercado e identificando 
competências necessárias as mesmas. 
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6.4 Competências e Habilidades 
O Curso de Graduação em Administração deve possibilitar a formação profissional que 

revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades (Resolução 04/2005): 
- reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir 
modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar 
conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de 
decisão; 
 - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive 
nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais; 
- refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e função 
na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento; 
- desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações 
matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, 
administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e criativo diante dos 
diferentes contextos organizacionais e sociais; 
- ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de 
aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do seu 
exercício profissional; 
- desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para 
o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos 
organizacionais, revelando-se profissional adaptável; 
- desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações; e 
- desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, pareceres e 
perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais. 

No contexto específico de atuação do curso, espera-se também que o aluno desenvolva 
a capacidade de entender a problemática do desenvolvimento da região   no qual está inserido, 
bem como desenvolver ações voltadas à comunidade, no que tange ao ensino, pesquisa, 
extensão. 
 
6.5 Políticas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação no contexto do curso 

A formação profissional na contemporaneidade necessita articular, com a máxima 
organicidade, a competência científica e técnica, com a inserção política e a postura ética. 
Assim sendo, ao longo do processo formativo, ensino, pesquisa e extensão são indissociáveis. 
Ensino com extensão aponta para a formação contextualizada das agudas questões da 
sociedade contemporânea.  Ensino com pesquisa aponta para o verdadeiro domínio dos 
instrumentos nos quais cada profissão se expressa, em seu próprio processo evolutivo. 

A educação superior deve assegurar um ensino científico, articulado ao trabalho de 
pesquisa e investigação, promovendo a divulgação dos conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos. 

A pesquisa é um componente teórico-prático constitutivo do Curso. A familiaridade com 
a teoria só pode ocorrer através do conhecimento das pesquisas que lhe dão sustentação. De 
modo similar, a atuação prática possui uma dimensão investigativa e constitui-se no 
redimensionamento e reconstrução do conhecimento. 

Ressalta-se, dentre as finalidades da Educação Superior, conforme Artigo 43, da Lei Nº 
9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os seguintes incisos: 

“I- estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 

III- incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 
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; 

IV- promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações 
ou de outras formas de comunicação; 
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VI- estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviço especializados à comunidade e estabelecer com esta 
uma relação de reciprocidade.” 

Ao referir-se às finalidades da Educação Superior, a Legislação Educacional explicita, 
além dos princípios fundamentais, uma concepção metodológica para assegurar o 
cumprimento das finalidades educacionais. Assim, é possível constatar que o discurso legal 
manifesta a compreensão da necessidade de formar diplomados, incentivar o trabalho de 
pesquisa, promover a divulgação de conhecimentos e a extensão. Tais finalidades expressam 
princípios norteadores do Ensino, da Pesquisa e da Extensão. 

A extensão é uma via de mão dupla, pois propicia à sociedade o que se desenvolve no 
espaço de formação superior e traz para o interior da Universidade o conhecimento construído 
pela população, para que o mesmo seja transformado, investigado, apreendido e que ocorra de 
fato a integração social entre a instituição e a sociedade em geral. 

Destaca-se, também, que a pesquisa integrada ao ensino e à extensão propõe novos 
caminhos no trabalho docente, procurando desenvolver o interesse pelo espírito de busca 
(pesquisa), de descoberta, de criação e de inovação. Isso permitirá a formação de profissionais 
organizados, criativos e capazes de buscar conhecimento técnico e científico, dando 
continuidade à construção do conhecimento depois de egressos da Universidade. 

O Curso de Administração da URI, na busca de uma identidade clara, considera 
estratégias pedagógicas que enfatizem a busca e a construção do conhecimento, ao invés da 
simples transmissão e aquisição de informações. Por isso, o Curso, além de metodologias 
demonstrativas, busca diversificações didático-pedagógicas inovadoras que privilegiem a 
pesquisa e a extensão como instrumentos de aprendizagem, estimulando a atitude científica e 
profissional. Para tanto, promove a inserção dos alunos e professores em grupos de pesquisa 
e extensão que tragam benefícios para a qualidade e aperfeiçoamento do ensino, para a 
gestão universitária e para a sociedade. 

 
6.5.1 O ensino no contexto do Curso 

Pretende-se, através do ensino no Curso de Administração, uma maior interação entre 
as disciplinas, tanto básicas como específicas e eletivas, evitando assim, a fragmentação dos 
conhecimentos, a busca pelo conhecimento e de novas tecnologias, o aprender a “aprender”, 
buscando a aplicação prática dos conceitos teóricos são os princípios fundamentais do Curso. 

De forma a garantir o perfil profissional desejado, alguns mecanismos de  ensino e 
aprendizagem são incentivados no Curso, destacando-se: 

Aprendizagem centrada no aluno: é uma aprendizagem individualizada em que há uma 
transferência do foco de atenção do professor para o aluno, favorecendo assim, a ocorrência 
de uma aprendizagem significativa. O aluno passa a ser um elemento ativo e o professor é um 
mediador que favorece as aprendizagens, considerando as necessidades individuais e o 
conhecimento prévio já acumulado. Diferentemente do caso em que o professor é ativo e 
funciona como uma fonte de informação que transmite conhecimentos para um receptor 
passivo. A aprendizagem autodirigida e em pequenos grupos são estratégias que favorecem a 
aprendizagem centrada no aluno, propiciando assim, o pensamento crítico, a construção de 
ideias, análise coletiva de problemas, a interação e integração humana e o desenvolvimento de 
habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal. 

Aprendizagem significativa: é o oposto da aprendizagem repetitiva, a qual é 
fundamentada na memorização de conteúdo. Refere-se ao sentido que o estudante atribui aos 
novos conteúdos e à forma como esse material se relaciona com os conhecimentos prévios. 
Para aprender, significativamente, o aluno precisa ter uma atitude aberta para estabelecer 
vínculos (relações) entre os conteúdos que já conhece e os conteúdos novos. Quando o 
conteúdo a ser aprendido não consegue ligar-se a algo já conhecido ocorre uma aprendizagem 
mecânica, uma “decoreba” de fórmulas e leis que são esquecidas posteriormente (Ausubel, 
1982). Entretanto, o conhecimento que se adquire de maneira significativa é retido e lembrado 
por mais tempo. Sugere-se ainda, que o aluno realize aprendizagens significativas por si 
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próprio, o que é o mesmo que aprenda o aprender. Assim, garantem-se a compreensão e a 
facilitação de novas aprendizagens ao ter-se um suporte básico na estrutura cognitiva prévia 
construída pelo sujeito. 

Aprendizagem baseada em problemas: é apoiada nos processos de aprendizagem por 
descoberta, em oposição aos de recepção, em que os conteúdos de ensino não  são 
oferecidos aos alunos em sua forma acabada, mas na forma de problemas, cujas relações 
devem ser descobertas e construídas pelo aluno, que precisa reorganizar o material, 
adaptando-o à sua estrutura cognitiva prévia, para descobrir relações, leis ou conceitos que 
precisará assimilar. Freire (1975) defende que a educação não pode ser uma prática de 
depósito de conteúdos apoiada numa concepção de homens como seres vazios, mas de 
problematização dos homens em suas relações com o mundo. A Aprendizagem Baseada em 
Problemas (ABP) pode ocorrer tanto de maneira individual como em grandes ou pequenos 
grupos. Neste caso, o problema é utilizado como estímulo à aquisição de conhecimentos e 
compreensão de conceitos. Ao longo do Curso, o estudante também desenvolve a habilidade 
de trabalhar com problemas, aproximando-se do mundo do trabalho. A seleção dos problemas 
dá-se a partir de casos reais (cases) e sua análise permite a exploração integrada de 
conteúdos de diversas disciplinas. 

São compostas assim algumas das estratégias de ensino empreendidas no curso de 
Administração: 

Manter encontros permanentes com professores para debates, pertinentes ao curso; 
● Promover a permanente atualização técnica de professores, oportunizando a 

participação em convenções, seminários, encontros e congressos da área; 
● Manter atualizado acervo bibliográfico; 
● Promover intercâmbio permanente através de encontros e pesquisa junto aos 

usuários de informações, como Administradores, Empresários, Economistas, Advogados, etc. 
● Manter ações para o desenvolvimento de práticas profissionais; 
● Promover intercâmbio dos alunos com outras instituições no Brasil e Exterior; 
● Promover encontros para debater permanentemente o ensino, pesquisa no curso, o 

papel do aluno, objetivos, etc.; 
● Incentivar a formação de líderes de turma; 
● Apoiar iniciativas dos alunos individual e coletivamente; 
● Viabilizar programa de bolsa de estudos, pós-graduação e mestrado para egressos 

que se destacarem; 
● Promover visitas técnicas às empresas da região e outras regiões. 
● Manter acervo bibliográfico atualizado. 
● Promover a capacitação pedagógica dos professores através de formação 

continuada. 
● Manter cadastro de egressos atualizado e encaminhar aos mesmos um questionário 

de avaliação, de modo a se receber subsídios para a melhoria do curso. 
● Incentivar a formação de líderes durante o desenvolvimento do curso. 
● Desenvolver avaliações internas do curso (docentes, disciplinas, instalações). 
● As atividades de ensino estão estruturadas em um currículo semestralizado, com 

disciplinas obrigatórias (básicas e específicas) e eletivas, com ementas, objetivos, programas e 
bibliografias previstas neste Projeto. O ensino relaciona-se estreitamente com a pesquisa, uma 
vez que o ensino instiga e motiva os alunos a desenvolverem estudos mais profundos e 
avançados em diferentes campos do conhecimento. 

● Além disso, o ensino relaciona-se com a extensão na medida em que docentes e 
discentes aplicam os conhecimentos obtidos nas atividades de ensino a fim de promover a 
transferência de conhecimentos, tecnologias e produtos gerados pela academia para a 
sociedade. Os alunos têm a oportunidade de enfrentar desafios que os impulsionam a ampliar 
os conhecimentos até então construídos, buscando soluções inovadoras para os problemas 
com os quais se deparam. 
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6.5.2 A pesquisa no contexto do Curso 
A política de pesquisa, institucionalizada na Universidade Regional Integrada do Alto 

Uruguai e das Missões através do Parecer nº 438.03/CUN/96, e Res. nº 1019/CUN/2007, que 
dispõe sobre o  Regulamento para o Desenvolvimento de Pesquisas Institucionalizadas pode 
ser considerada a matéria-prima do ensino e do conhecimento objetivando o desenvolvimento 
socioeconômico regional e nacional. No processo atual de aquisição do conhecimento, é 
impossível desarticular o ensino da pesquisa e da extensão. A integração destas atividades é 
verificada na própria concepção de ensino quando utiliza elementos da pesquisa, tais como a 
reflexão, os questionamentos e observações próprias sobre o conhecimento e sobre o mundo, 
necessários para a construção do saber. 

A Universidade incentiva à pesquisa por todos os meios ao seu alcance, conforme o 
exposto no Capítulo X, Seção II, do Regimento Geral da URI, entre os quais, pode-se citar: a 
concessão de bolsas de pesquisa e de auxílio; o intercâmbio com outras Instituições de 
Pesquisa; a promoção de congressos, seminários e encontros; a realização de convênios ou 
contratos com entidades patrocinadoras de pesquisas, a criação de comitês e grupos de 
pesquisa. As seguintes estratégias de pesquisa são adotadas no curso: 

 Manter programas de estudo e pesquisa entre professores e alunos; 
 Promover intercâmbio de instituições para desenvolvimento de pesquisa; 
 Promover intercâmbio com outros cursos para desenvolvimento associado de 

pesquisas; 
 Promover intercâmbio entre os Câmpus, incentivando a pesquisa; 
 Implantar prêmio de incentivo ao(s) aluno(s), ao(s) professor(es), ao(s) egresso(s) que 

realiza(m) pesquisa na área; 
 Manter permanente contato com órgãos oficiais e privados de pesquisa no sentido de 

canalizar recursos e promover pesquisas específicas (especialmente no setor em 
pesquisas aplicadas); 

 Manter laboratório de Informática para facilitar o desenvolvimento e o registro de 
pesquisa; 

 Promover atividades de apoio para orientação de pesquisas de iniciação científica, de 
monografias da graduação e pós-graduação. 

 Articular a investigação científica com o ensino e a extensão para a solução de 
problemas locais e regionais; 

 Incentivar a organização de grupos de pesquisa; 
 Fortalecer as linhas de pesquisa dos diversos grupos de pesquisa; 
 Buscar recursos nos diversos órgãos de fomento ao desenvolvimento de projetos de 

pesquisa; 
 Estabelecer parcerias para a realização de pesquisas; 
 Despertar novos talentos para a pesquisa e a docência através do envolvimento de 

alunos em projetos de pesquisa; 
 Viabilizar intercâmbios de pesquisadores em nível nacional e internacional para 

disseminação da produção científica. 
Neste direcionamento, o curso conta com por meio de seus grupos de pesquisa busca 

desenvolver pesquisas de fomento externo e interno, bem como direciona as pesquisas 
resultantes dos trabalhos de conclusão de curso. Ainda o curso conta com a Revista de 
Administração da URI, periódico editado semestralmente com o objetivo de publicar trabalhos 
teóricos, teórico-práticos, de pesquisa e extensão, relacionados com a área de Ciências 
Sociais Aplicadas e que conta com um bom conceito na escala de publicações da CAPES. 

 
6.5.3 A extensão no contexto do Curso 

A Extensão constitui-se como um importante eixo na estrutura universitária, por 
desencadear um conjunto de ações voltadas aos interesses e necessidades comunitárias e 
sociais, decorrentes das atividades de pesquisa e de ensino oferecidas na Universidade e que 
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viabilizem práticas participativas e representativas dos interesses das populações e da 
realidade regional. Compreende-se extensão como a atividade que se integra à matriz 
curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político 
educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre a 
URI e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, 
em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. 

No Estatuto da URI, no Cap. III, Art. 56, diz que “A extensão contribui para o processo 
de Integração da Universidade na vida da comunidade e no processo de desenvolvimento”. 
Nesse sentido, a extensão estimula ações de iniciativa e participação, de solidariedade e 
cooperação. 

Valorizando a extensão no âmbito do curso de Administração e atendendo ao previsto 
na Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que “Estabelece as Diretrizes para 
a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 
13005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e dá outras 
providências”, a extensão passa a ser curricularização em disciplinas semestrais. 

Seguindo as orientações da Resolução CNE/CES nº 7/2018, artigo 5º estrutura a 
concepção e a prática das atividades de extensão na URI: 

I - A interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da troca 
de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas contemporâneas 
presentes no contexto social; 

II - A formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência dos seus 
conhecimentos, que, de modo interprofissional e interdisciplinar, seja valorizada e integrada à 
matriz curricular; 

III - A produção de mudanças na própria instituição superior e nos demais setores da 
sociedade, a partir da construção e aplicação de conhecimentos, bem como por outras 
atividades acadêmicas e sociais; 

IV - A articulação entre ensino/extensão/pesquisa, ancorada em processo pedagógico 
único, interdisciplinar, político educacional, cultural, científico e tecnológico. 

V - A contribuição na formação integral do estudante, estimulando sua formação como 
cidadão crítico e responsável; 

VI - O estabelecimento de diálogo construtivo e transformador com os demais setores 
da sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo a interculturalidade; 

VII - A promoção de iniciativas que expressam o compromisso social das instituições de 
ensino superior com todas as áreas, em especial, as de comunicação, cultura, direitos 
humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, e trabalho, em 
consonância com as políticas em áreas prioritárias às diretrizes para a educação ambiental, 
educação étnico-racial, direitos humanos e educação indígena; 

VIII - A promoção da reflexão ética quanto à dimensão social do ensino e da pesquisa; 
IX - O incentivo à atuação da comunidade acadêmica e técnica na contribuição ao 

enfrentamento das questões da sociedade brasileira, inclusive por meio do desenvolvimento 
econômico, social e cultural; 

X - O apoio em princípios éticos que expressem o compromisso social de cada 
estabelecimento superior de educação. 

XI - A atuação na produção e na construção de conhecimentos, atualizados e 
coerentes, voltados para o desenvolvimento social, equitativo, sustentável, com a realidade 
Brasileira. 

A extensão emana dos programas e das linhas de Extensão estabelecidas e definidos 
pelos departamentos e áreas de conhecimento; insere-se e articula-se aos currículos e 
programas dos cursos de graduação e de pós-graduação, evitando as ações isoladas e 
ocasionais.  

A Extensão deve ser uma estratégia para o ensino, porque, além de articular os 
conhecimentos com as demandas sociais, estará oportunizando: a) reflexão sobre a realidade 
em que o indivíduo será inserido, b) reflexão sobre a prática das disciplinas cursadas, e c) 
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possibilidades de intervenção social sobre o meio e em cumprimento ao papel da Universidade. 
Os projetos de Extensão desenvolvidos podem ter caráter permanente, atendendo aos campos 
de atuação da saúde, esporte, cultura e lazer, aproximando a comunidade e a universidade. 
Nesse sentido, os discentes do Curso recebem o constante incentivo a participar, com grande 
envolvimento, das atividades propostas ao longo do curso. 

As atividades de extensão da URI, conforme Manual da Extensão da URI, podem ser 
desenvolvidas através: Programas; Projetos; Cursos; Eventos; Prestação de Serviços e 
Produtos Acadêmicos. 

Neste contexto, no âmbito do Curso, as atividades de extensão são orientadas pela 
Resolução nº 2781/CUN/2020, que dispõe sobre a curricularização da extensão nos cursos de 
graduação da URI. 

Ainda conforme a Resolução CNE/CES n° 7, de 18 de dezembro de 2018, que 
estabelece as diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, o curso apresenta 
em seu currículo 10% de sua carga horária total como Atividades Curriculares de Extensão 
(ACE). O curso de Administração definiu realizar as atividades curriculares de extensão nas 
disciplinas da matriz curricular, de oferta regular e obrigatória, em conformidade com a 
Resolução nº 2781/CUN/2020, seguindo a distribuição apresentada a seguir: 

 

Disciplina Código
Horas de 
Extensão

Projeto Integrador I – Administração 60-1066 35

Projeto Integrador II – Administração 60-1067 35

Projeto Integrador III – Administração 60-1068 35

Projeto Integrador IV – Administração 60-1069 35

Projeto Integrador V – Administração 60-1070 35

Projeto Integrador VI – Administração 60-1071 35

Empreendedorismo 60-1007 30

Gestão de Marketing 60-1052 20

Consultoria Empresarial 60-1058 30

Gestão da Inovação 60-1059 12
302

CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO

TOTAL DE HORAS  
 
O controle e o registro das atividades curriculares de extensão realizadas nas referidas 

disciplinas caberão ao professor responsável no seu plano de aula. Ao coordenador do curso 
caberá informar no sistema acadêmico, as atividades curriculares de extensão realizadas pelos 
discentes. Os discentes também poderão participar de ações de extensão, tais como: projetos 
de extensão, coordenados por professores da URI, podendo ser bolsista ou não; em eventos, 
na organização e realização, para além da condição de participante. 

 
6.5.4 A pós-graduação no contexto do Curso 

Os Cursos de Pós-Graduação (lato sensu) têm elevada relevância, tornando- se um 
diferencial para profissionais que buscam melhores posições no mercado de trabalho, unindo 
qualificação na área, reconhecimento e boa remuneração. Nesse sentido, os cursos de 
especialização capacitam profissionais aptos a atuarem no mercado de trabalho, 
incrementando a produção de bens e serviços, atendendo às exigências do mercado, dentro de 
um contexto atual da globalização com as demandas das novas tecnologias, enfrentando uma 
nova estruturação do mundo. 

Por meio da oferta de cursos de graduação e pós-graduação stricto e lato sensu, 
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regulamentadas pela Resolução nº 2709/CUN/2019 (Pós-graduação Lato Sensu) e .Res. nº 
2618/CUN/2019 (Pós-graduação stricto-sensu), a URI concretiza sua missão institucional, qual 
seja de desenvolver pessoas nos campos socioeconômicos, educacional, cultural e político por 
meio da promoção do conhecimento, de ações empreendedoras e inovadoras, socialmente 
responsáveis e comprometidas com o desenvolvimento social e humano. 

Portanto, a URI oportuniza aos seus egressos a realização de cursos de especialização, 
visando a complementação e o enriquecimento dos conhecimentos construídos ao longo dos 
cursos de graduação. As especializações ofertadas procuram seguir as linhas do curso e 
conforme especificações do programa de Pós-graduação do Departamento de Ciências Sociais 
Aplicadas. Atualmente, são ofertadas as seguintes: Marketing e vendas, Gestão e Liderança e 
desenvolvimento de equipes. 
 
 
VII GESTÃO DO CURSO E PROCESSOS DE AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA 
 
7.1 Coordenação do Curso 

O Coordenador do Curso, com atuação na gestão do Curso, é também responsável 
pela supervisão das atividades acadêmicas, articulando o desenvolvimento de ações entre 
professores e alunos, favorecendo, assim, o trabalho interdisciplinar na condução do Curso. 
Conforme documentos institucionais da URI, a Coordenação do Curso exerce suas atividades 
em consonância com o artigo 54 do Estatuto da URI: “O Coordenador do Curso é o 
responsável pela supervisão das atividades acadêmicas do Curso, eleito na forma das normas 
da Universidade, empossado pelo Reitor, para um mandato de quatro (4) anos, permitida uma 
recondução”, e o art. 18 do Regimento Geral da Universidade: “O Coordenador do Curso tem 
como atribuição organizar, supervisionar as atividades acadêmicas do Curso, sendo eleito, 
empossado e com competências definidas pelo Estatuto”. 

Considerando o artigo 55 do Estatuto da Universidade, é de competência do 
Coordenador de Curso convocar e presidir reuniões do Colegiado de Curso; decidir sobre 
aproveitamento de estudos; estimular o desenvolvimento da pesquisa em articulação com o 
ensino e a extensão; fiscalizar a fiel execução do regime didático, especialmente no que diz 
respeito a observância dos horários do programa de ensino e das atividades dos alunos; 
coordenar as atividades pertinentes ao Curso; manifestar-se sobre solicitação de transferência 
para o Curso; receber recurso quanto à revisão de notas e provas; distribuir as tarefas de 
ensino, pesquisa e extensão. Tem o papel de liderança frente ao NDE de seu curso, 
presidindo-o.  

O Coordenador de Curso, assim como a Chefia de Departamento, tem participação 
efetiva, direta ou representada nos colegiados acadêmicos da URI, especialmente no Conselho 
de Câmpus, nas Câmaras de Ensino e de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, Câmara de 
Administração e no Conselho Universitário. 

As atribuições elencadas vão ao encontro das diretrizes de gestão estabelecidas nos 
documentos institucionais da IES, as quais têm em vista, entre outros comprometimentos, a 
reafirmação da missão, dos princípios e dos valores na construção dos objetivos, das metas e 
dos compromissos da Instituição. Ressalta-se que, no início de cada gestão o Coordenador 
apresenta e compartilha um Plano de Ação ao colegiado do curso (docentes e discentes). 

 
7.2 Colegiado de Curso 

Em conformidade com o Estatuto da Universidade, cada curso de graduação e pós-
graduação “Stricto Sensu” da Universidade conta com um Colegiado de Curso, responsável 
pela coordenação didática e integração de estudos, com funções deliberativas e normativas, 
implementação e consolidação das políticas institucionais e do projeto pedagógico de curso, 
sendo composto: 
I. pelo Coordenador de Curso, seu presidente; 
II. pelos professores que ministram disciplinas no curso; 
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III. por representação discente, por meio de eleição pelos pares, na proporção de um aluno 
para cada cinco professores, usando-se a regra do arredondamento matemático, quando 
necessário. 
IV. por um técnico-administrativo vinculado à área do curso e eleito pelos pares. 
Compete ao Colegiado de Curso: 
I. sugerir modificações no PPC; 
II. sugerir modificações nas ementas e no conteúdo programático que constituem o currículo 
pleno do curso; 
III. propor cursos de atualização, extensão, encontros e jornadas em sua área temática e suas 
respectivas vagas; 
IV. sugerir cursos de pós-graduação e suas respectivas vagas; 
V. sugerir normas para os estágios; 
VI. colaborar na definição do perfil profissional do egresso; 
VI. aprovar o calendário anual de atividades do curso; 

Conforme prevê o Regimento Geral da URI, o Colegiado de Curso é responsável pela 
coordenação didática e integração de estudos, com composição e competências descritas no 
Estatuto. Reúne-se, mediante convocação do Coordenador do Curso, ordinariamente, no 
mínimo duas vezes por semestre e, extraordinariamente, quando necessário, com 
antecedência mínima de 5 (cinco) e 3 (três) dias, respectivamente, com pauta definida. 

A convocação das reuniões se dá por meio eletrônico, constando a pauta e os 
documentos a serem discutidos. As reuniões do Colegiado de Curso são secretariadas por um 
de seus membros, designado pelo presidente, e as decisões do Colegiado são tomadas por 
maioria de votos, com base no número de membros presentes. De cada sessão do Colegiado 
de Curso lavra-se a ata que, depois de lida e aprovada, é assinada pelo Presidente, pelo 
Secretário e pelos presentes. 

 
7.3 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O NDE é o órgão responsável pela concepção, implementação e consolidação do 
Projeto Pedagógico dos Cursos de Graduação. A instituição, composição e atribuições do 
NDE estão definidas na Portaria MEC Nº 147/2007, Portarias nº 1, 2 e 3/2009 (DOU de 
06/01/2009) e Resolução CONAES Nº 1, de 17 de junho de 2010, e constitui-se em requisito 
legal no processo de avaliação, tanto para o reconhecimento como renovação de 
reconhecimento dos Cursos de Graduação – Bacharelados e Licenciaturas - e Superiores de 
Tecnologia do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

São atribuições do NDE: 

a) coordenar, em conjunto com o Coordenador, a elaboração do PPC, definindo sua 
concepção, filosofia, objetivos, fundamentos norteadores e o perfil profissional do diplomado 
pelo curso, conforme normativas institucionais; 
b) contribuir na elaboração/revisão das ementas dos diversos componentes curriculares, bem 
como na sugestão de referências bibliográficas e estrutura de laboratórios. 
c) manter atualizado o PPC, atendendo ao que prescrevem as diretrizes emanadas dos 
órgãos educacionais ou de classe ligados ao curso. 
d) liderar o processo de reestruturação curricular, sempre que necessário, e encaminhar o 
PPC para aprovação nas diversas instâncias da URI. 
e) analisar e avaliar os Planos de Ensino dos diversos componentes curriculares. 
f) participar do processo de implantação do curso, quando novo, do processo de renovação 
de reconhecimento do curso e do processo permanente de auto avaliação, liderado pela CPA 
(Comissão Permanente de Auto avaliação). 
g) acompanhar as atividades do Colegiado de Curso, descritas no Estatuto da URI, sugerindo 
adequações metodológicas, estratégias de ensino e indicando, quando necessário, 
contratações e ou substituições de docentes. 
h) contribuir para a consolidação do perfil profissional do diplomado pelo curso. 
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i) zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino 
constantes no currículo. 
j) 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. 
k) zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação. 
Em conformidade com que dispõe a Resolução Nº 2000/CUN/2014, o NDE é constituído pelo 
Coordenador do Curso, seu presidente; com um mínimo de 60% de seus membros com 
titulação acadêmica obtida em Programas de Pós-Graduação Strictu Sensu. A totalidade dos 
membros deve ser contratado em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, sendo pelo 
menos 20% em tempo integral. 

 Atendendo o disposto na legislação, o curso possui NDE constituído e implantado por 
meio de Portaria exarada do Gabinete do Reitor. 
 
7.4 Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

A Avaliação Institucional é uma prática existente na Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missões há algum tempo, pois, como instituição comunitária e membro do 
Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas – COMUNG, aderiu ao Programa de 
Avaliação Institucional das Universidades- PAIUNG - que compõem o COMUNG.  

A implementação do SINAES propiciou à URI, rever e valorizar as práticas avaliativas 
existentes e a constituir, em agosto de 2003, uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), com 
a função de coordenar, articular o processo interno de avaliação, previamente existente, bem 
como disponibilizar e divulgar informações, utilizando instrumentos unificados para as 
diferentes unidades. Tal comissão é composta por membros de todas as unidades, visando à 
maior integração entre as mesmas, bem como das ações a serem realizadas. No ano de 2004, 
foi instituído e implementado o Programa de Avaliação Institucional - PAIURI. Este programa 
contempla as diferentes dimensões do SINAES, que norteiam o processo avaliativo: a 
dimensão da graduação, da pós-graduação (lato e stricto-sensu), da pesquisa, da extensão e 
da gestão institucional.  

A CPA estrutura e aplica instrumentos de avaliação para os seguintes grupos de 
sujeitos: alunos, professores, coordenadores de cursos, funcionários técnico-administrativos, 
gestores e comunidade externa, buscando coletar informações a respeito da instituição, com 
vistas a verificar os graus de satisfação quanto a serviços prestados, ações, políticas, 
infraestrutura, atendimento ao público, informações específicas dos diferentes setores, cursos 
de graduação e pós-graduação, bem como dos processos de gestão e prestação de serviços e 
relação com a comunidade. As etapas do processo de avaliação, previstas no Projeto de 
Avaliação Institucional, podem ser descritas da seguinte forma: Sensibilização e Mobilização; 
Diagnóstico Institucional; Autoavaliação ou Avaliação Interna; Avaliação Externa e 
Reavaliação/Avaliação da Avaliação.  
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da URI, vinculada à Pró-Reitoria de Ensino, é 
responsável pela operacionalização de todo o processo avaliativo da URI. Está 
institucionalizada por meio de Resoluções aprovadas nas instâncias colegiadas da URI e 
constituída por Portarias exaradas do Gabinete do Reitor. 

A Comissão Própria de Avaliação – CPA da URI é composta por membros de todas as 
unidades da Universidade. Ainda, cabe salientar que, cada Câmpus da URI tem uma comissão 
própria de avaliação, nomeada pelo Diretor Geral de cada Câmpus, conforme Res. Nº 
2623/CUN/2019. 

O processo de autoavaliação na URI é fundamental para a gestão, constituindo-se 
como instrumento de gestão e de ações acadêmico-administrativas de melhoria institucional. 
As diversas instâncias administrativas da Universidade utilizam os dados dos processos de 
avaliação para fundamentar o planejamento e a realização de metas, ações e investimentos. 
Os desafios a serem enfrentados pela URI, nos próximos anos, impõem o planejamento como 
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essencial ao funcionamento da instituição. Assim, para responder aos desafios impostos, para 
atender à demanda da comunidade acadêmica, para enfrentar os problemas apontados pela 
avaliação institucional e para identificar oportunidades de atuação, evidencia-se a necessidade 
de uma visão estratégica de futuro, construída com a comunidade, que direcione e priorize 
ações e estratégias. Para o atendimento destas demandas, a URI traçou objetivos e 
estratégias a serem obtidas que estão documentadas no Plano de Gestão da Instituição. 

 
7.5 Gestão do Projeto Pedagógico do Curso 

A gestão do Projeto Político Pedagógico do Curso de Administração tem como foco a 
corresponsabilidade, a ética, a participação, a democracia e a formação e desenvolvimento 
humano, em consonância com o PDI da instituição, com preocupação com a formação 
universitária por excelência. Os principais indicadores de qualidade de avaliação do curso são: 
organização didático-pedagógica, perfil profissional, infraestrutura física e qualificação do corpo 
docente. Deve-se salientar a importância da estrutura de apoio para o desenvolvimento do 
projeto do curso, o desempenho acadêmico e as relações com a comunidade como fatores de 
avaliação da qualidade. 

Na estrutura de apoio para o desenvolvimento do curso são considerados os recursos 
humanos, a gestão acadêmica e os recursos de infraestrutura. No desempenho acadêmico é 
avaliada a utilização das vagas e a demanda pelo curso, o desempenho dos egressos, os 
resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), as avaliações das 
condições de ensino, as avaliações com objetivo de renovação de reconhecimento, resultados 
da avaliação interna do curso, através da Avaliação Institucional (AI), desempenho dos alunos 
nas disciplinas teóricas e teórico-práticas e o desempenho dos docentes. 

Na integração com a comunidade são avaliadas as atividades curriculares e 
extracurriculares do curso, a inserção do profissional no mercado de trabalho, a participação da 
comunidade no apoio ao curso e a socialização dos conhecimentos do curso na comunidade e 
vice-versa. 

Nas inserções na comunidade, através das disciplinas de Projeto Integrador em 
Administração e práticas supervisionadas, são avaliadas e validadas as habilidades e 
conhecimentos do acadêmico. No Projeto Pedagógico considera-se a concepção e os objetivos 
do curso, a necessidade social, o perfil profissional a ser formado, a organização curricular, as 
disciplinas e outros componentes curriculares, a concepção metodológica do curso, o sistema 
de avaliação e a articulação com o ensino de pós-graduação, pesquisa e extensão. 

Considerando o exposto acima, o curso estabelece como objetivos permanentes e 
estratégicos a ênfase na formação inicial e continuada do quadro profissional e a produção do 
conhecimento integrado ao ensino, a pesquisa e a extensão. As diretrizes de trabalho são 
determinadas pelo Estatuto da Universidade, guardadas as particularidades inerentes ao curso. 
A gestão é feita pelo Colegiado de curso formado pelo coordenador, NDE, professores e 
representante estudantil. 
 
7.6 Apoio ao Discente 

O PDI da URI descreve as políticas de atendimento aos discentes em relação aos 
serviços oferecidos pela Universidade no âmbito das formas de acesso e acolhimento, 
programas de estímulo à permanência (apoio psicopedagógico e financeiro), organização 
estudantil e acompanhamento dos egressos. Em relação às formas de acesso, a 
Universidade disponibiliza o acesso aos cursos de graduação via vestibular, transferência 
externa, transferência interna ou, quando na existência de vagas, a pessoas portadoras de 
diploma de graduação. Todos os estudantes, ao ingressarem na universidade, recebem 
informações acadêmicas no ato da matrícula sobre a estrutura da Universidade, Projeto 
Político Pedagógico do Curso, orientações sobre o ambiente universitário, serviços 
oferecidos pela universidade, entre outros.  

Além disso, os estudantes têm acesso via Internet à sua situação acadêmica e 
dispõem de serviços de correio eletrônico. Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 
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são vistas como recursos tecnológicos que ajudam na transmissão da informação e na 
comunicação, e são uma importante ferramenta que busca o atendimento às mudanças 
educacionais para o progresso da qualidade do ensino, do planejamento e da gestão dos 
processos educacionais.  

A URI mantém políticas de apoio aos estudantes através de programas de bolsas de 
estudo, crédito educativo, bolsas de iniciação científica, programas institucionais, bolsas de 
extensão, Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES), Programa Universidade 
para Todos (PROUNI), Convênios e Desconto Grupo Familiar.  

A URI por meio do Núcleo de Acessibilidade, desenvolve programas de apoio ao 
acadêmico, fornecendo serviços de apoio pedagógico aos estudantes com deficiências, os 
quais recebem orientações e, quando necessário, encaminhamento para profissionais 
especializados. Também fornece apoio psicológico e psicopedagógico para os alunos e 
professores que necessitem de apoio na área social, emocional e de aprendizagem. O 
atendimento psicopedagógico tem por objetivo oportunizar um espaço de orientação, 
aconselhamento e avaliação das condições e potencialidades dos estudantes, além de 
prestar serviços de orientação vocacional e profissional.  

A URI incentiva a organização estudantil que se concretiza em diretórios e centros, 
bem como contempla, em todos os seus colegiados, a representação proporcional de 
universitários. No que tange à infraestrutura, a Universidade privilegia espaços de 
convivência, lazer, esporte, cultura, espiritualidade, orientação e arte. A participação e 
convivência entre os universitários é incentivada, também, a partir de interações entre os 
campi, intercâmbios, semanas acadêmicas, seminários, compartilhamento de projetos e 
metodologias inovadoras, exposição de trabalhos científicos, mostras, organização de 
eventos da área de atuação, viagens técnicas e de estudos, entre outros.  

 
7.7 Acompanhamento de egressos 

Os egressos, por meio do Parecer nº32/CAE/04, recebem atenção permanente com a 
finalidade de acompanhá-los e reaproximá-los da Universidade, proporcionar orientações, 
informações e atualizações, além do incentivo a participar em seus Cursos de Extensão e 
Pós-Graduação.  

Neste contexto, os cursos de Graduação, por meio de sua coordenação, possuem um 
cadastro de todos os ex-alunos e mantém contato com os mesmos via correio eletrônico e 
redes sociais. Além disso, promovem, periodicamente, atividades com os egressos.  

A URI possui o Programa URI CARREIRAS, aprovado pela Resolução Nº 
2063/CUN/2015, que visa proporcionar um acompanhamento e assessoramento no 
desenvolvimento profissional do egresso, oferecendo um espaço para fortalecer os vínculos 
entre alunos e diplomados URI com o mercado de trabalho, auxiliando no planejamento e/ou 
transição da carreira e, nas mais distintas situações que envolvem a trajetória profissional. Os 
principais serviços oferecidos envolvem: avaliação do perfil profissional e competências, 
elaboração ou aprimoramento do currículo, planejamento de carreira, dúvidas sobre a 
carreira, qualificação da carreira, colocação e recolocação no mercado de trabalho, transição 
de carreira, aconselhamento de carreira e networking.  

O Plano de Gestão da URI prevê políticas de relacionamento com os egressos 
envolvendo ações que permitam criar canais efetivos de interação universidade-egressos, 
estreitar contatos com egressos como fontes de divulgação da URI e como marketing dos 
seus cursos e atividades. Para os acadêmicos, as Políticas focam no controle da evasão e 
criação de procedimentos de apoio ao estudante. 

 
 

VIII ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 
 
8.1 Estrutura Curricular do Curso 

Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Administração da URI estão 
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organizados de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para Curso de Graduação em 
Administração (bacharelado), integrado à realidade do profissional, proporcionando a 
integralidade das ações. Ademais, a estrutura curricular do curso de Administração leva em 
conta os objetivos, as competências e habilidades a serem desenvolvidas, bem como o perfil 
profissional do egresso a ser formado. 

 
8.1.1 Disciplinas de Formação Específica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formação Específica 

Empreendedorismo 
Fundamentos de Marketing 
Teorias Organizacionais 
Comportamento Humano nas Organizações 
Análise das Demonstrações Contábeis 
Direito de Empresa 
Fundamentos da Contabilidade 
Legislação Tributária 
Direito Trabalhista e Previdenciário 
Teoria Econômica 
Contabilidade Intermediária 
Orçamento empresarial 
Elaboração e análise de projetos 
Gestão de pessoas I 
Gestão de pessoas II 
Logística 
Gestão de Marketing 
Administração da produção e operações I 
Administração da produção e operações II 
Gestão de custos 
Negociação e vendas 
Organização, sistemas e Métodos 
Administração financeira 
Planejamento estratégico 
Gestão da Inovação 
Negócios Internacionais 
Consultoria empresarial 
 

 
8.1.2 Disciplinas de Formação Geral 

Formação Geral 

Metodologia da Pesquisa - ON-LINE 
Sociologia e Diversidade Humana - ON-LINE 
Ética profissional e Filosofia - ON-LINE 
Língua Portuguesa I - ON-LINE 

 

8.1.3 Disciplinas Articuladoras (disciplinas que possibilitam a interdisciplinaridade/ 
transdisciplinaridade e articulam diferentes áreas do conhecimento à formação do 
acadêmico) 

Disciplinas Articuladoras 
Matemática 
Estatística 



 

47 

Engenharia Econômica e Financeira I 
Projeto Integrador I 
Projeto Integrador II 
Projeto Integrador III 
Projeto Integrador IV 
Projeto Integrador V 
Projeto Integrador VI 
Estágio de Conclusão de Curso I  
Estágio de Conclusão de Curso II  

8.1.4 Disciplinas Eletivas 

Disciplinas eletivas 

LIBRAS I A 
Criatividade e Aprendizagem Organizacional 
Gestão do Agronegócio 
Sistema de Inf. Gerenciais 
Governança Corporativa 
Gestão do Meio Ambiente 
Jogos de Empresas 
Direito Tributário 

 
8.1.5 Legislação relativa à abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação 
ambiental, educação em Direitos Humanos e de educação das relações étnico raciais e o 
ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. 

Considerando a importância de observar a legislação que permeia situações atinentes a 
Educação Ambiental, Educação em Direitos Humanos e de Educação das relações-étnico 
raciais e o ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena destaca-se sua 
contextualização no Curso de a partir de sua transversalidade nos conteúdos das disciplinas 
que compõem a estrutura curricular do curso, sendo expostas nos conteúdos programáticos 
das mesmas. 

 
 
IX SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E DE 
APRENDIZAGEM 
 

9.1 Pressupostos Metodológicos para o Processo de Avaliação e, cumprimento do 
Regimento da Universidade.  

Considerando a avaliação como um processo que envolve todas as atividades 
realizadas pelos alunos, bem como a sua postura nas disciplinas, os acadêmicos do Curso de 
Administração serão avaliados não apenas através de resultados de provas ou trabalhos. 
Outros elementos serão fundamentais a serem considerados no processo de avaliação como, 
o seu desempenho na realização de tarefas, o seu comprometimento com prazos e 
cronogramas, a sua responsabilidade e ética nas relações estabelecidas entre colegas, 
professores e sociedade, a sua capacidade de criar e raciocinar e a sua capacidade de análise 
e reflexão.  

Outras formas de avaliação, como trabalhos, relatórios e seminários serão usadas como 
elementos pedagógicos complementares, de modo a permitir aos alunos a oportunidade para 
exercitarem a linguagem escrita na expressão de ideias e conceitos, e, também, no 
desenvolvimento da capacidade de expressão oral em público. 

O processo avaliativo no Curso de Administração é contextual, dinâmico, quantitativo e 



 

48 

qualitativo, coerente com a filosofia educativa e os objetivos fixados. Aliado a isso, cada 
docente e acadêmico deverá considerar os aspectos legais acerca da avaliação, propostos no 
Regimento da Universidade (Resolução nº 2318/CUN/2017), na Subseção VII – Do 
Planejamento de Ensino e da Avaliação de Aprendizagem, artigos 85 a 92, os quais 
preconizam: 

Art.85. O plano de ensino deve conter a indicação dos objetivos de cada disciplina, o 
conteúdo curriculares, a carga horária disponível, a metodologia a ser seguida, os critérios de 
avaliação, o material e as referências bibliográficas necessárias. 

Art.86. O processo de aprendizagem, guardando íntima relação com a natureza da 
disciplina, é parte integrante do Plano de Ensino, compreendendo: 

I - avaliação progressiva e cumulativa do conhecimento, mediante verificações parciais ao 
longo do período letivo em número mínimo de duas, sob a forma de exercícios, trabalhos 
escolares, arguições, seminários ou outras atividades; 

II - verificação da capacidade de domínio do conjunto da disciplina ministrada, por meio 
de exame final do período, cumprindo o respectivo programa. 

Art.87. A avaliação do desempenho do aluno é feita por disciplina, considerando-se as 
notas obtidas. 

Art.88. Para fins de avaliação do desempenho, fica instituída a atribuição de notas de 0 
(zero) a 10 (dez). 

§ 1º. A média semestral da disciplina, por período letivo, é feita por média aritmética, e o 
cálculo deve conter, no mínimo 2 (duas) notas de provas e/ou exercícios ou trabalhos 
escolares, distribuídos proporcionalmente no semestre letivo. 

§ 2º. O aluno que obtiver na disciplina uma média igual ou superior a 7 (sete) durante o 
período letivo e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento), é dispensado de 
exame final dessa disciplina, ressalvados os casos das disciplinas práticas (Trabalho de 
Conclusão de Curso, Projetos e Estágios) em que o aluno obtendo nota igual ou superior a 5 
(cinco) será considerado aprovado. 

§ 3º. As médias são apuradas até a primeira decimal, sem arredondamento. 
§ 4º. Para obtenção da média final deve ser utilizada a fórmula: (MS + EF) / 2 = (média 

semestral mais exame final) dividido por dois. 
§ 5º. Somente pode prestar exame final o aluno que obtiver a frequência não inferior a 

75% setenta e cinco por cento) e a média final do semestre igual ou superior a 5 (cinco). 
§ 6º. O aluno que não prestar exame final por motivo de doença, luto ou gala ou outros 

previstos em lei, pode prestá-lo em nova data, mediante requerimento encaminhado à Direção 
Acadêmica, no prazo de 5 (cinco) dias, salvo força maior. 

Art.89. A aprovação do aluno em cada disciplina, no semestre, depende de ter cumprido, 
concomitantemente, as seguintes condições: 

I - ter obtido frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento); 
II - ter obtido média final de aprovação não inferior a 5 (cinco). 
Art.90 A atribuição das notas e o controle de frequência é de responsabilidade exclusiva 

do professor da disciplina. 
Parágrafo único. De acordo com a legislação em vigor, as faltas não podem ser 

abonadas. 
Art.91 Todo aluno tem direito à revisão da nota atribuída ao exame final, com o objetivo 

de esclarecê-lo sobre os resultados obtidos, à luz de critérios e ou gabarito e ou distribuição de 
pontos atribuídos pelo professor a cada questão: 

I - a revisão da nota do exame final deve ser requerida por escrito, à Direção Acadêmica, 
com justificativa ou razões que as fundamentem, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar de 
sua divulgação. 

II – a instituição terá o prazo de 3 (três) dias úteis para responder à solicitação do 
requerente, a contar da entrega do requerimento pelo estudante. 

III – uma vez protocolado o requerimento, a Direção Acadêmica dará ciência ao professor 
responsável pela disciplina do pedido da revisão, para reexame. 
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IV – mantida a nota, a Direção Acadêmica constituirá, a partir da indicação da 
Coordenação da Área do Conhecimento, uma Comissão de três professores, dois da mesma 
área do conhecimento, mais o Coordenador do Curso, para o reexame da nota atribuída, tendo 
a mão o gabarito ou critérios com a pontuação utilizados pelo professor. 

V – sob a presidência do Coordenador do Curso ou Coordenador de Área, a Comissão 
reunir-se-à para análise do exame feito pelo aluno. 

VI – sem ignorar os critérios e ou gabarito apresentados pelo professor responsável pela 
disciplina, a Comissão pode confirmar ou modificar a referida nota, encaminhando em até 48 
(quarenta e oito) horas, à Direção Acadêmica, ata circunstanciada na qual conste a nota 
atribuída no reexame, com a assinatura de todos os membros da avaliação. 

Parágrafo único. De posse da ata a Direção Acadêmica determinará ao professor 
responsável pela disciplina o respectivo assentamento no diário de classe, juntando cópia da 
ata. 

Art.92 Para cada aluno, a Secretaria Geral elabora e mantém atualizado, após cada 
semestre, o histórico escolar em que é registrada a disciplina cursada, com a respectiva carga 
horária, os créditos e a nota final obtida. 

Para dar maior validade ao sistema de avaliação, os professores elencam os critérios de 
avaliação no Plano de Ensino de cada uma das disciplinas, presentes no Projeto Pedagógico 
de Curso. 
 
 
X ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

10.1 Pressupostos Metodológicos para o Estágio Curricular Supervisionado 

O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Administração possibilita ao 
acadêmico a interação prática dentro das organizações com experiências das diversas áreas 
da administração e suas respectivas linhas, permitindo a aplicação prática dos conhecimentos 
teóricos obtidos no decorrer do Curso de Administração. Objetiva instigar a capacidade de 
análise, planejamento, sistematização lógica, síntese e tomada de decisão nos diferentes 
aspectos do estudo em elaboração. O Estágio poderá ser realizado em Entidades Privadas ou 
Públicas, com ou sem fins lucrativos, que possuam atividades relacionadas com as áreas de 
estágio do Curso de Administração. Também é passível de Estágio, a empresa Junior. Na 
indisponibilidade de organizações para a execução poderá ser utilizada a Elaboração de um 
Plano de Negócio, e em último caso, na impossibilidade das anteriores e consultado o NDE, a 
execução de trabalhos relativos a ensino, pesquisa e extensão, conforme prevê Art.1° §3° da 
Lei 11.788. As normas que orientam a realização do Estágio Curricular Supervisionado para o 
Curso de Administração estão apensadas neste Projeto Pedagógico como “MANUAL DE 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I e II (Apêndice I). 

 
 
XI ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

11.1 Pressupostos Metodológicos para as Atividades Complementares 

As atividades complementares do Curso de Administração possibilitam o 
aprimoramento das habilidades e competências do aluno, as quais podem ser adquiridas fora 
do ambiente escolar, em que o aluno alargará o seu currículo por meio de visitas técnicas, 
palestras, seminários, projetos, iniciação científica, disciplinas afins, ações de extensão junto à 
comunidade e estágios profissionais. As atividades complementares devem obedecer às 
normas próprias, de acordo com a Resolução nº 2604/CUN/2019. 

Para complementar a grade, o aluno deverá comprovar 160 (cento e sessenta) horas de 
atividades complementares em pesquisa, extensão, seminários, simpósios, congressos, 
conferências, monitorias, iniciação científica etc., relacionadas à formação do Administrador, ao 
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longo do curso, as quais terão que ser validadas pelo coordenador do curso de Administração. 
As normas que orientam a realização e validação das Atividades Complementares para 

o Curso de Administração estão apensadas neste Projeto Pedagógico como “Regulamento de 
Atividades Complementares do Curso de Administração”, Apêndice II. 
 
 
XII MATRIZ CURRICULAR POR ÊNFASE OU EIXO TEMÁTICO OU NÚCLEO 

O Curso de Administração da URI possui uma estrutura e organização  curricular com 
um núcleo de instrumentação básica geral, núcleo de formação básica professional; núcleo de 
conteúdos técnicos quantitativos; núcleo de formação complementar; núcleo de formação 
específica em Administração e núcleo de prática professional em Administração, obedecendo 
as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração e também, 
contempla o que está disposto na Resolução Nº 2, de 18 de junho de 2007, que estabelece a 
duração e a carga horária mínima dos Cursos de Graduação. 

Juntamente com as disciplinas distribuídas nesses núcleos, há a oferta de um conjunto 
de disciplinas eletivas, as quais propõe incluir flexibilidade ao currículo, na forma de oportunizar 
aos acadêmicos o convívio com novas práticas da administração, como a evolução e inovação. 
Igualmente, permite oportunizar escolhas, a partir de competências e habilidades, inclusive em 
disciplinas eletivas ofertadas em outros cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas. 
 
12.1 Núcleo de Instrumentação Básica Geral 
DISCIPLINAS CHs 
Ética profissional e Filosofia 40 
Língua Portuguesa I 40 
Metodologia da Pesquisa 40 
Sociologia e Diversidade Humana 40 
 
12.2 Núcleo: Formação Básica Profissional 
DISCIPLINAS CHs 
Análise das Demonstrações Contábeis 80 
Contabilidade Intermediária 80 
Direito de Empresa 40 
Direito Trabalhista e Previdenciário 40 
Elaboração e análise de projetos 80 
Empreendedorismo 80 
Fundamentos da Contabilidade 80 
Fundamentos de Marketing 80 
Orçamento empresarial 80 
Teoria Econômica 80 
Teorias Organizacionais 80 
 
12.3 Núcleo: Estudos Técnicos Quantitativos 
DISCIPLINAS CHs 
Engenharia Econômica e Financeira I 80 
Estatística 40 
Matemática 40 
 
12.4 Núcleo: Formação complementar 
DISCIPLINAS CHs 



 

51 

Consultoria empresarial 80 
Negócios Internacionais 40 
 
12.5 Núcleo: Formação específica em Administração 
DISCIPLINAS CHs 
Administração da produção e operações I 40 
Administração da produção e operações II 80 
Administração financeira 80 
Gestão da Inovação 80 
Gestão de custos 80 
Gestão de Marketing 80 
Comportamento Humano nas Organizações 40 
Gestão de pessoas I 80 
Gestão de pessoas II 80 
Gestão Pública 40 
Logística 80 
Negociação e vendas 40 
Organização, sistemas e Métodos 40 
Planejamento estratégico 80 
 
12.6 Núcleo: Prática Profissional em Administração 
DISCIPLINAS CHs 
Projeto Integrador I 60 
Projeto Integrador II 60 
Projeto Integrador III 60 
Projeto Integrador IV 60 
Projeto Integrador V 60 
Projeto Integrador VI 60 
Estágio I - Administração 120 
Estágio II - Administração 180 
 
12.7 Núcleo: Disciplinas Eletivas 
DISCIPLINAS CHs 
LIBRAS I A 40 
Criatividade e Aprendizagem Organizacional 40 
Gestão do Agronegócio 40 
Sistema de Informações Gerenciais 40 
Governança Corporativa 40 
Gestão do Meio Ambiente 40 
Jogos de Empresas 40 
Direito Tributário 40 
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XIII REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO  
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XIV MATRIZ CURRICULAR – CURRÍCULO PLENO SEMESTRALIZADO 

 Situação Legal Reconhecido 
 Integralização: Mínimo 4 anos Máximo 8 anos 
 Carga Horária 2.200 horas (110 créditos) + 360h (Projetos Integradores) + 300h 

(Estágios) + 160h (Atividades Complementares) 
 Carga Horária Total 3.020 horas 
 Turno Noturno/Diurno 

 
Semestre Código Disciplinas C.H. Créd. 

T. P. 
 
 
 

1°  
Semestre 

60-1004 Fundamentos de Contabilidade 80  04 
10-156 Matemática 40  02 
80-327 Língua Portuguesa I – E (on-line) 40  02 

60-1006 Teorias Organizacionais 80  04 
60-1007 Empreendedorismo 80  04 
60-1066 Projeto Integrador I – Administração 60  03 

     
 
 
 

2°  
Semestre 

60-1009 Fundamentos de Marketing 80  04 
10-157 Estatística 40  02 

60-1010 Direito de Empresa 40  02 
60-1011 Teoria Econômica 80  04 
60-1012 Contabilidade Intermediária I 80  04 
60-1067 Projeto Integrador II – Administração 60  03 

     
 
 
 

3°  
Semestre 

60-1013 Engenharia Econômica e Financeira 80  04 
60-1014 Gestão de Pessoas I 80  04 
60-1050 Logística  80  04 
70-976 Sociologia e Diversidade Humana (on-line) 40  02 

60-1016 Direito Trabalhista e Previdenciário 40  02 
60-1068 Projeto Integrador III – Administração 60  03 

     
 
 
 

4°  
Semestre 

60-1018 Análise das Demonstrações Contábeis 80  04 
60-1051 Gestão de Pessoas II 80  04 
60-1052 Gestão de Marketing 80  04 
60-1130 Comportamento Humano nas Organizações A 40  02 
60-1022 Administração da Produção e Operações I 40  02 
60-1069 Projeto Integrador IV – Administração 60  03 

     
 
 
 

5°  
Semestre 

60-1053 Administração da Produção e Operações II 80  04 
60-1025 Gestão de Custos 80  04 
70-981 Metodologia da Pesquisa (on-line) 40  02 

60-1054 Negócios Internacionais 40  02 
60-1032 Administração Financeira  80  04 
60-1070 Projeto Integrador V - Administração 60  03 

     
 
 

6°  
Semestre 

60-1055 Negociação e Vendas 40  02 
60-1056 Organização, Sistemas e Métodos 40  02 
60-1027 Orçamento Empresarial  80  04 
60-1057 Planejamento Estratégico 80  04 
60-1058 Consultoria Empresarial 80  04 
60-1071 Projeto Integrador VI - Administração 60  03 

     
 
 

60-1034 Elaboração e Análises de Projetos 80  04 
60-1059 Gestão da Inovação 80  04 
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7°  
Semestre 

60-1061 Estágio I - Administração 120  06 
     

 
 

8°  
Semestre 

70-1116 Ética Profissional e Filosofia 40  02 
 Disciplina Eletiva I  40  02 

60-1060 Gestão Pública 40  02 
60-1062 Estágio II - Administração 180  09 

     
 
 

Disciplinas 
Eletivas 

80-328 LIBRAS I A – Língua Brasileira de Sinais  40  02 
60-1040 Criatividade e Aprendizagem Organizacional 40  02 
60-1063 Gestão do Agronegócio 40  02 
60-1064 Sistema de Informações Gerenciais 40  02 
60-1044 Governança Corporativa 40  02 
60-1065 Gestão do Meio Ambiente 40  02 
60-1043 Jogos de Empresas 40  02 
60-1021 Direito Tributário 40  02 

 
XV PLANOS DE ENSINO 
 
15.1 Planos de Ensino de cada disciplina elencadas por ordem de semestralização. 

 
1º SEMESTRE 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Fundamentos de Contabilidade 
Código: 60-1004 
Carga Horária: 80h (Teórica: 80h)   
Créditos: 04 
 
1 EMENTA 
Introdução a contabilidade como instrumento de gestão empresarial, áreas de atuação e 
mercado de trabalho do contador. Relatórios contábeis. Procedimentos contábeis, Balanço 
Patrimonial, Demonstração do Resultado estruturado de forma simplificada. Introdução aos 
CPCs emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 
 
2 OBJETIVO 
Experimentar o aluno sobre a função da contabilidade, a contabilidade como instrumento de 
gestão, aplicações, os usuários das informações e mercado de trabalho do contador. 
Posicionar o aluno no ambiente contábil, aplicando os conceitos sobre a representação e 
importância da contabilidade nas empresas. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 - Noções preliminares 
UNIDADE DE ENSINO 2 - Estática patrimonial 
UNIDADE DE ENSINO 3 - Dinâmica Patrimonial 
UNIDADE DE ENSINO 4 - Contas 
UNIDADE DE ENSINO 5 - Atos e fatos Administrativos 
UNIDADE DE ENSINO 6 - Escrituração 
UNIDADE DE ENSINO 7 - Desenvolvendo a escrituração 
UNIDADE DE ENSINO 8 - Práticas de escrituração  
UNIDADE DE ENSINO 9 - Razonete e balancete 
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4 METODOLOGIA 
A disciplina será desenvolvida por meio de metodologias diversas (ativa e tradicional), que se 
complementam umas às outras, de forma a propiciar ao aluno múltiplas ferramentas de 
aprendizagem. As aulas expositivas serão dialogadas, utilizando-se recursos audiovisuais, 
seminários, estudos dirigidos, desenvolvimento e apresentação de trabalhos individuais e em 
grupos, atividades em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e sala virtual (classroom e 
outras). Ao Trabalho Discente Efetivo (TDE) serão destinadas 20h (01 crédito) da disciplina, 
integrado de atividades teórico-práticas supervisionadas e será desenvolvido por meio de 
leitura de textos, elaboração de resenhas, fichamentos, vídeos, podcasts, dentre outros 
elementos, conforme Resolução nº 2750/CUN/2020. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação dos alunos será composta por dois eixos básicos, sendo o primeiro relacionado às 
atividades de sala de aula, as quais terão um peso de 80% (oitenta por cento) da nota final, e o 
segundo relacionado ao TDE, com peso equivalente a 20% (vinte por cento) da nota final. Os 
instrumentos e critérios de avaliação individual do aluno englobarão provas, trabalhos 
individuais e em grupos, seminários, apresentação das atividades desenvolvidas no TDE, 
capacidade argumentativa, oratória, profundidade do conhecimento, disciplina, pontualidade 
nas aulas e no cumprimento de prazos estabelecidos, bem como a honestidade acadêmica. A 
partir da utilização das metodologias ativas o processo avaliativo será contínuo ao longo do 
semestre letivo, de modo a propiciar o acompanhamento da evolução, participação e 
crescimento, cognitivo, técnico e comportamental do aluno, viabilizando o redirecionamento 
metodológico educativo quando necessário. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FIPECAFI. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades. De acordo 
com as Normas Internacionais e do CPC.  São Paulo, 2010. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Equipe de professores da Fea/Usp. Contabilidade Introdutória. 11. 
ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica, Fácil. 27. ed. São Paulo, Saraiva, 2013. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Introdutória em IFRS e CPC. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2018. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
PADOVESE, Clóvis Luis. Manual de Contabilidade Básica: contabilidade introdutória e 
intermediária. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2018. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
VICECONTI, Paulo Eduardo V.; Neves, Silvério das. Contabilidade Básica. 18. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2018. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
Disciplina: Matemática 
Código: 10-156 
Carga Horária: 40h (Teórica: 40h)   
Créditos: 02 
1 EMENTA 
Razão. Proporção. Regras de Sociedade. Regra de Três (simples e composta).   Porcentagem. 



 

56 

Juros simples. Descontos simples. 
 
2 OBJETIVOS 
- Estimular o raciocínio lógico, visando o âmbito propedêutico, ou seja, motivar, a saber, pensar 
e aprender a aprender; e aprender a fazer. 
- Revisão e reconstrução de conceitos matemáticos básicos, necessários ao desenvolvimento 
de conteúdos afins nos cursos de Administração e Ciências Contábeis. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 - Razão e proporção 
UNIDADE DE ENSINO 2 - Grandezas diretamente e inversamente proporcionais 
UNIDADE DE ENSINO 3 - Juros, comerciais, exatos e ordinários 
UNIDADE DE ENSINO 4 - Desconto comercial, racional e bancário 
 
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária).  
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 10h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
H., GOLDSTEIN, Larry J.; LAY, David C.; SCHNEIDER, David I.; ASMAR, N. Matemática 
Aplicada. Grupo A, 2012. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
HOFFMANN, Laurence D.; BRADLEY, Gerald LE Cálculo - Um Curso Moderno e suas 
Aplicações, 11ª edição. Grupo GEN, 2015. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
LAPA, Nilton. Matemática aplicada - 1ª Edição. Editora Saraiva, 2012 Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BONETTO Afrânio Carlos Murolo | G. Matemática Aplicada a Administração, Economia e 
Contabilidade - 2ª edição revista e ampliada. Cengage Learning Brasil, 2012. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MACHADO, Luiza Maria Oliveira da Silva, Maria Augusta S. Matemática Aplicada à 
Administração, Economia e Contabilidade: Funções de uma e mais variáveis. Cengage 
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Learning Brasil, 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SCHEINERMAN, Edward R. Matemática Discreta: Uma introdução - Tradução da 3ª ed. norte-
americana. Cengage Learning Brasil, 2016. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SCHMIDT, Cristiane. Matemática. Grupo GEN, 2019. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
TELLES, Seizen Yamashiro, Suzana de Abreu Oliveira Souza, Dirceu D. Matemática com 
aplicações tecnológicas. Editora Blucher, 2018. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES  
Disciplina: Língua Portuguesa I- E (on-line) 
Código: 80-327 
Carga Horária: 40h (Teórica: 40h)   
Créditos: 02 
 
1 EMENTA 
Leitura, informação e conhecimento. O texto e os paradigmas da comunicação verbal. 
Compreensão e interpretação de diferentes gêneros textuais sob os aspectos semânticos, 
morfossintáticos, pragmáticos e discursivos. Produção textual oral e escrita. 

OBJETIVO GERAL 
A disciplina objetiva desenvolver habilidades e competências de: Leitura em todos os níveis 
(compreensão, interpretação e crítica) de textos correspondentes aos gêneros textuais que 
circulam socialmente. Práticas relativas às estratégias e técnicas de leitura e escrita. Expressão 
oral e escrita. Uso da linguagem oral e escrita na dinâmica das relações interativo-
comunicativas. 

 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1- Leitura: Estratégias Cognitivas e Meta Cognitivas 
1.1 Ativação de conhecimento prévio e seleção de informações; 
1.2 Antecipação de informações; 
1.3 Realização de inferências; 
1.4 Verificação de informações no texto; 
1.5 Articulação de índices textuais e contextuais. 
UNIDADE DE ENSINO 2- O texto e os paradigmas da comunicação verbal  
2.1 Completude; 
2.2 Unidade; 
2.3 Referência; 
2.4 Coerência e Coesão; 
2.5 Intertextualidade. 
UNIDADE DE ENSINO 3- Compreensão leitora, posicionamento crítico e aprendizagem 
significativa 
UNIDADE DE ENSINO 4- Prática da produção textual oral e escrita 

4 METODOLOGIA 
As atividades que serão desenvolvidas na modalidade online terão o acompanhamento 
pedagógico do professor na respectiva plataforma, com momentos síncronos e assíncronos. 
O Percurso de Aprendizagem é composto por objetos de aprendizagem que permitem ao 
discente desempenhar um papel ativo no processo de construção do conhecimento. Constitui-
se como sugestão de Percurso: Apresentação da disciplina; Vídeo do Professor; Material 
didático; Infográfico; Exercícios; Dica do Professor e Saiba Mais. 
- Apresentação: contém os Objetivos do Percurso de Aprendizagem, em termos de conteúdo, 
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habilidades e competências. Esses objetivos de aprendizagem servem como norteadores para 
a elaboração dos demais itens que compõem a unidade. 
- Vídeo do professor: o professor aborda de forma sintetizada o conteúdo da aula. 
- Material didático: constitui-se do material didático que o professor irá disponibilizar para o 
acadêmico, podendo ser: capítulos de livros, material elaborado pelo professor com 
apresentação em power point, indicação de sites para leitura, etc. 
- Infográfico: síntese gráfica, com o objetivo de orientar o discente sobre os conteúdos 
disponibilizados no material.  
- Exercícios: são questões objetivas que abordam os pontos principais do conteúdo. 
- Dica do Professor: vídeo de curta duração sobre o tema principal da aula, tendo por objetivo 
apresentar o conteúdo em um formato dinâmico, complementando a aprendizagem. 
- Saiba Mais: artigos científicos, livros, textos, vídeos e outros materiais que estimulam a 
continuidade da leitura e o interesse de aprofundamento dos conteúdos.  
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina prevê que os resultados dos acadêmicos sejam expressos em pontos 
acumulados de zero (0) a dez (10), representados da seguinte forma:  
I-   20% - Trabalhos do Docente; 
II – Fórum Avaliativo; 
III- 60% Prova Presencial  
O Trabalho do Docente, consiste em atividades propostas pelo docente da disciplina, no 
ambiente virtual de aprendizagem, representado um peso de 20% da avaliação que serão 
realizadas e entregue pelo aluno, conforme orientação. 
O Fórum Avaliativo considera a participação do aluno no fórum em 20% da pontuação do 
acadêmico. O fórum é uma ferramenta que pode ser utilizada de forma síncrona ou assíncrona. 
Esta ferramenta possibilita a interação entre acadêmico-professor e acadêmico-acadêmico e 
seu o objetivo é propiciar o pensamento construtivo, a partir do pensamento crítico. A 
pontuação pode ser contabilizada de forma quantitativa e/ou qualitativa. 
A Prova Presencial obrigatória contempla 60% da pontuação da avaliação do acadêmico e é 
realizada de forma individual e sem consulta. Essa avaliação visa verificar as competências 
desenvolvidas pelo acadêmico durante a disciplina, e a elaboração e aplicação é de 
responsabilidade do docente. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
NUNO, HENRIQUE. Interpretação de texto – teoria e questões. São Paulo: Editora Ferreira, 
2012. 
ANTUNES, Irandé. Análise de texto: fundamentos e práticas. São Paulo: Ed. Parábola, 
2010. 
VOESE, Ingo. Análise do discurso e o ensino da Língua Portuguesa. São Paulo: Cortez, 
2004. 
  
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CORTINA, Asafe. Fundamentos da Língua Portuguesa. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 
LIBERATO, Yara; FULGÊNCIO, Lúcia. É possível facilitar a leitura. São Paulo: Ed. 
Contexto, 2011. 
KLEIMAN, Angela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 7 ed. Campinas, SP: 
Pontes, 2000. 
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do 
texto. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2013. 
MARCUSCHI, Luiz Antonio. Gêneros textuais: constituição de práticas sociais. São Paulo: 
Cortez, 2003. 
SANCHEZ, Miguel Emílio. Compreensão de textos: dificuldades e ajudas. (trad. Ernani 
Rosa). Porto Alegre: Artes Médicas, 2002. 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Teorias Organizacionais 
Código: 60-1006 
Carga Horária: 80h (Teórica: 80h)   
Créditos: 04 
 
1 EMENTA 
Evolução da Administração como Ciência. A abordagem Clássica da Administração. Escola da 
Administração Científica de Taylor. Abordagem de Fayol. Abordagem Humanística, 
Neoclássica, por objetivos e Teoria Estruturalista da Administração.  
 
2 OBJETIVO 
Proporcionar um conceito abrangente de Administração, o ambiente externo e a organização, 
as organizações como sistemas abertos, organização formal, organização burocrática e 
mecanicista de administrar. Estruturas organizacionais: Tradicionais e Inovadoras. Autoridade e 
Responsabilidade. Linha e Assessoria. Funções Administrativas. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 – Evolução Histórica da Administração como Ciência Administração.   
UNIDADE DE ENSINO 2 - As Funções Administrativas. 
UNIDADE DE ENSINO 3 – Desenho, Tamanho e Tipos de Organização. 
UNIDADE DE ENSINO 4 - Liderança e Direção e Controle Empresarial 
UNIDADE DE ENSINO 5 - As Variáveis Básicas na Teoria Geral da Administração  
UNIDADE DE ENSINO 6 - História da Teoria Administrativa: As cinco fases e suas ênfases. 
 
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária).  
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 10h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração: Abordagens Descritivas e 
Explicativas, Volume II. Editora Manole, 2014.  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
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MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à Administração, 8ª edição. Grupo GEN, 
2012. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Teoria geral da administração: edição compacta, 
2ª edição. Grupo GEN, 2012. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ANDRADE, Rui. Teoria Geral da Administração. Grupo GEN, 2017. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
ANDREA, Affonso, Ligia Maria Fonseca; Guazzelli, Arianne; Dias, Clarisse; Rech, Alceu Roque; 
S. Teoria Geral da Administração I. Grupo A, 2018. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos: os novos horizontes em 
administração. Editora Manole, 2015. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. Editora Manole, 
2014. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração - Uma Visão 
Abrangente da Moderna Administração das Organizações. Grupo GEN, 2020. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Empreendedorismo 
Código: 60-1007 
Carga Horária: 80h (Teórica: 80h)   
Créditos: 04 
 
1 EMENTA 
Desenvolver conceitos de Empreendedorismo. Desenvolver o capital humano para se tornar 
empreendedor. Estilos gerenciais das organizações empreendedoras na era do conhecimento. 
Empreendedorismo, mudança, criação, iniciativa e inovação como desafios do administrador e 
das empresas. Como constituir uma empresa. Aspectos legais e formas de criação e registro 
de empresas. Atualidades, novidades e tendências em empreendedorismo e em formação de 
empresas. 
 
2 OBJETIVOS 
- Proporcionar aos participantes uma reflexão sobre a importância do reconhecimento de suas 
características como empreendedor na gestão, possibilitando um melhor entendimento sobre 
seu próprio comportamento. 
- Despertar nos alunos uma postura empreendedora que os motive a construir projetos e 
desenvolver ideias de novos negócios. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 - História da Gestão e Empreendedorismo;  
UNIDADE DE ENSINO 2 - Perfil do empreendedor e Busca de novas oportunidades e de novos 
negócios; 
UNIDADE DE ENSINO 3 - Visão sistêmica 
UNIDADE DE ENSINO 4 - Planejamento e monitoramento; 
UNIDADE DE ENSINO 5 - Formas legais de constituição da Empresa 
UNIDADE DE ENSINO 6 - Empreendedores e a internet; 
UNIDADE DE ENSINO 7 - Plano de Negócio e Business Model Generation (Canvas) 
UNIDADE DE ENSINO 8 - Tópicos atuais, novidades e tendências na constituição de novas 
empresas. 
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4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária).  
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 20h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio de resolução de exercícios, estudo de casos, atividades de laboratório 
e relatórios. Dentre as atividades a serem realizadas durante as 80 horas previstas nesta 
disciplina, constam 30 horas de atividades extensionistas. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BARON. Robert. Empreendedorismo: uma visão do processo. São Paulo: Cengage Learning, 
2011. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
HISRICH, Robert. Empreendedorismo. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
JULIEN, Pierre André. Empreendedorismo regional e economia do conhecimento. São 
Paulo: Saraiva, 2010. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 

7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BESSANT, John; TIDD, Joe. Inovação e empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MENDES, Jerônimo. Empreendedorismo para Jovens: ferramentas, exemplos reais e 
exercícios reais para alinhar a sua vocação com o seu projeto de vida. São Paulo: Atlas, 2012. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
FARAH, Osvaldo Elias. Empreendedorismo: estratégia de sobrevivência para pequenas 
empresas. São Paulo: Saraiva. 2012. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São 
Paulo: Saraiva, 2005. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
DORNELES, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. São 
Paulo: Elsevier, 2008. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Projeto Integrador I - Administração 
Código: 60-1066 
Carga Horária: 60h (Teórica: 60h)   
Créditos: 03 
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1 EMENTA 
Inserção do acadêmico ao ambiente de formação profissional, introduzindo conceitos e 
metodologias para o desenvolvimento do estudo integrador e interdisciplinar.  
 
2 OBJETIVOS 
Proporcionar ao aluno oportunidade de desenvolvimento de trabalho de natureza acadêmico-
prático que possa traduzir a articulação entre os conhecimentos e competências adquiridos no 
curso de Administração e as atividades profissionais reais.  
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
Os conteúdos curriculares serão inerentes às demais disciplinas que compõem o primeiro 
semestre do curso de Administração. Os mesmos poderão ser elaborados por demanda a cada 
nova edição em função do caráter dinâmico relacionado ao objetivo que essa disciplina se 
propõe. 
 
4 METODOLOGIA 
A disciplina será conduzida de forma expositiva e dialogada, orientando os alunos na 
construção de um projeto interdisciplinar. Serão realizadas orientações aos alunos, individual 
ou em grupo, para sanar eventuais dúvidas e instigar os alunos a propor soluções às 
dificuldades/problemas encontrados. O Projeto Integrador I será desenvolvido individualmente 
ou em grupo. O aluno em fase de realização do Projeto Integrador deve manter contato com o 
professor Orientador para discussão e aprimoramento de seu trabalho, cumprindo os prazos e 
procedimentos relativos ao desenvolvimento e apresentação do trabalho. O aluno deverá 
elaborar, entregar e apresentar as atividades de acordo com o plano de execução, com as 
normas específicas do curso e com as orientações recebidas ao longo da efetivação dos 
semestres. 
A orientação do Projeto Integrador, entendida como acompanhamento didático-pedagógico e 
de orientação quanto aos aspectos teóricos e metodológicos do trabalho, é de 
responsabilidade do docente. O Projeto Integrador poderá ser realizado de forma presencial 
e/ou semipresencial, utilizando-se dos recursos do ambiente PRESENCIAL E VIRTUAL de 
aprendizagem (AVA) para seu acompanhamento e orientação. 
As atividades desenvolvidas ativamente pelos alunos, serão avaliadas pela produção e 
resultado e consideradas atividades extensionistas. Dentre as atividades a serem realizadas 
durante as 60 horas previstas nesta disciplina, constam 35 horas de atividades extensionistas. 
Ações extensionistas são classificadas como (i) projeto, (ii) curso, oficina e/ou workshop, (iii) 
evento, (iv) produto acadêmico, ou (v) prestação de serviço – e desenvolvidas em caráter 
disciplinar e/ou transversal. Tudo ocorrerá sob a orientação dos professores do semestre e 
coordenados por um professor responsável pelo Projeto Integrador. A mudança do 
tema/grupo/segmento definido no Projeto Integrador só será permitida mediante a conclusão 
das etapas anteriores e deverá ter a aprovação do Orientador. 
  
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação será realizada de acordo com as atividades propostas durante o semestre, de 
forma contínua, considerando o desenvolvimento das atividades (linguagem e técnicas 
adequadas, qualidade do conteúdo, referencial bibliográfico), além do comprometimento, 
participação nas atividades, pontualidade e responsabilidade no desenvolvimento das 
atividades e entrega 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
A bibliografia básica utilizada será a bibliografia básica das disciplinas que compõem o primeiro 
semestre do Curso de Administração, de acordo com a área e o tema investigado. 
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7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
A bibliografia complementar utilizada será a bibliografia complementar das disciplinas que 
compõem o primeiro semestre do Curso de Administração, de acordo com a área e o tema 
investigado. 
 
2º SEMESTRE 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Fundamentos de Marketing 
Código: 60-1009 
Carga Horária: 80h (Teórica: 80h)   
Créditos: 04 
1 EMENTA 
Evolução do Marketing, conceitos centrais de marketing e sua abrangência. Mensuração da 
demanda de mercado. Sistemas de Marketing e gestão das informações de marketing e os 
estudos sobre o comportamento do consumidor. 
 
2 OBJETIVOS 
Analisar e discutir os fundamentos e objetivos da administração mercadológica, bem como 
analisar o instrumental de trabalho do administrador mercadológico e sua adaptação à solução 
de problemas nas empresas, tornando as decisões mais eficientes para o alcance da 
efetividade da organização. 
Identificar, selecionar e interpretar as variáveis que propiciam a interação da empresa com o 
meio ambiente, desenvolvendo condições de avaliar as situações de mercado e encontrando 
alternativas que facilitem a tomada de decisão, procurando a solução dos problemas 
mercadológicos das organizações. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 – Princípios de Marketing e construção do relacionamento  
UNIDADE DE ENSINO 2 – Análise de oportunidades de mercado: uma introdução geral  
UNIDADE DE ENSINO 3 – Princípios do Plano de Marketing 
UNIDADE DE ENSINO 4 – Atualidades, novidades e tendências em Marketing. 
 
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária).  
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 20h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
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aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
COBRA, Marcos. Administração de Marketing no Brasil. 4. ed. São Paulo: Cobra, 2015. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
DIAS, Sergio Roberto. Gestão de Marketing. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
LAS CASAS, A. Luzzi. Administração de Marketing. 2. ed. São Paulo, Grupo GEN, 2019. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CAMPOMAR, K. Douglas Hoffman, John E. G. Bateson, Ana Akemi Ikeda, Marcos C. 
Princípios de Marketing de Serviços - Tradução da 3ª ed. norte-americana. São Paulo: 
Cengage Learning Brasil, 2012. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
HOFFMAN, John E. G. Bateson | K. D. Princípios de Marketing de Serviços: Conceitos, 
estratégias e casos. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Plano de marketing para micro e pequena empresa. 6. ed. 
São Paulo: Atlas, 2011. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
PETER, J. Paul. Introdução ao Marketing - Criando Valor Para os Clientes, 1. ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2013. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
ROCHA, Angela da; FERREIRA, Jorge Brantes; SILVA, Jorge F. Administração de 
marketing: conceitos, estratégias, aplicações. São Paulo: Grupo GEN, 2013. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
Disciplina: Estatística 
Código: 10-157 
Carga Horária: 40h (Teórica: 40h)   
Créditos: 02 
 
1 EMENTA 
Conceitos Básicos. Variáveis em estatística. Representação tabular e gráfica de dados 
estatísticos. Medidas de tendência central e de variabilidade.  Correlação e Regressão Linear. 
 
2 OBJETIVOS 
A disciplina pretende proporcionar ao aluno o conhecimento de técnicas estatísticas para a 
coleta, a disposição e o processamento de dados (informações), bem como a integração 
destas técnicas aos métodos de solução de problemas na área da administração. 
Oportunizar que os alunos consigam observar, descrever e analisar fenômenos que os cercam, 
com capacidade de transformá-los em dados estatísticos para poder melhor entender e 
interpretá-los, desenvolvendo a compreensão intuitiva da estatística e do raciocínio estatístico, 
capacidade de tabular valores de uma amostra, condições  de  elaborar e interpretar gráficos, 
conhecimento para distinguir e calcular médias centrais e de interpretar gráficos. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 - Conceitos básicos e análise de séries estatísticas 
UNIDADE DE ENSINO 2 – Construção e análise de gráficos para pesquisas estatísticas 



 

65 

UNIDADE DE ENSINO 3 – Medidas de tendência central e de variabilidade 
 
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária).  
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 10h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ANDERSON, David R.... [et al.]. Estatística aplicada à administração e economia. 8. ed. São 
Paulo, SP: Cengage, 2019. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MORETTIN, L. G. Estatística básica: Volumes 1 e 2. São Paulo: Makron Books do Brasil 
Editora Ltda, 2002. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística. 12. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 

7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ARA, Amilton B. Introdução à Estatística. São Paulo: Editora Blucher, 2003. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
DOWNING, Douglas; CLARK, Jeffrey. Estatística Aplicada - Série Essencial, 3. ed. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2010. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
FREUND, J. E. Estatística Aplicada: Economia, Administração e Contabilidade. Porto alegre: 
Grupo A, 2019. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MANN, P. S. Introdução à Estatística. 8. ed. Rio de Janeiro. Grupo GEN, 2015. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MOORE, A. David S.; NOTZ, William I.; FLINGER, M. A Estatística Básica e sua Prática, 7. 
ed. São Paulo: Grupo GEN, 2017. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Direito de Empresa 
Código: 60-1010 
Carga Horária: 40h (Teórica: 40h)   
Créditos: 02 
1 EMENTA 
Direito do Empresário, das Sociedades, da Recuperação de Empresa, dos Títulos de 
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Crédito. Aspectos atuais em Direito da Empresa. Tendências nas áreas administrativa e 
contábil. 
 
2 OBJETIVOS 
Oferecer ao aluno conhecimento básico do Direito de Empresa, principalmente quanto a 
figura do Empresário e da Sociedade Empresária, dando ênfase ao administrador e 
contador: seus direitos e, principalmente seus deveres, transmitindo uma noção genérica 
dos atos constitutivos de um Empresário e das  sociedades e a necessidade do 
respectivo registro. 

 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
 UNIDADE DE ENSINO 1 - Do Empresário Histórico 
UNIDADE DE ENSINO 2 - Das Sociedades: Disposições Gerais e Específicas 
UNIDADE DE ENSINO 3 - Da Recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do Empresário 
e da sociedade empresária 
UNIDADE DE ENSINO 4 Dos Títulos de Crédito 
UNIDADE DE ENSINO 5 Novidades no Direito da Empresa Aspectos atuais em Direito da 
Empresa. 
 
4 METODOLOGIA  
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária).  
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 20h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
FAZZIO JUNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2020. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
MAMEDE, Gladston. Títulos de Crédito. 11 Edição. São Paulo: Ed. Atlas. 2019. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Empresarial. 9ª Ed. São Paulo. Editora Atlas. 2019. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
CHAGAS, Edilson E. das. Direito empresarial esquematizado®. 6. ed. São Paulo: Editora 
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Saraiva, 2019. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
DINIZ, G. Saad. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Grupo GEN, 2019. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
NEGRÃO, Ricardo. Curso de direito comercial e de empresa: teroia geral da empresa e 
direito societário 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. v. 1. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
TOLEDO, Paulo F. C. Salles de (Coord.). Comentários à lei de recuperação de empresas e 
falência. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
TOMAZETTE. Marlon. Curso de direito empresarial: teoria geral e direito societário. v. 1. 5. 
ed. São Paulo: Atlas, 2013. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Teoria Econômica 
Código: 60-1011 
Carga Horária: 80h (Teórica: 80h)   
Créditos: 04 
 
1 EMENTA 
Aspectos do conhecimento econômico. Definições, objeto, metodologia e leis da economia. A 
economia descritiva, a teoria econômica e a política econômica. Problemas econômicos. 
Caracterização da organização econômica. A formação dos preços e a orientação da atividade 
econômica. As imperfeições da concorrência e do sistema de preços. A organização da 
atividade econômica. Conceito e cálculo do produto da atividade econômica. Os agregados 
macroeconômicos do Brasil. Alguns aspectos da repartição do produto: distribuição de renda, 
setor público, agricultura, indústria, serviços, setor externo. O equilíbrio e as flutuações dos 
níveis da produção, da renda e do emprego. Perspectivas econômicas. Cenários econômicos e 
economia internacional. 
 
2 OBJETIVOS 
Oportunizar o aprofundamento do estudo, manuseio de variáveis econômicas, problemas 
econômicos, formação de preços, as imperfeições da concorrência e os agregados 
macroeconômicos do Brasil e economia internacional. Fornecer Condições de utilização das 
informações macroeconômicas como ferramenta para auxílio à tomada decisão gerenciais. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 - Introdução à teoria econômica. 
UNIDADE DE ENSINO 2 -Teoria elementar do funcionamento de mercado 
UNIDADE DE ENSINO 3 - Produção e custo 
UNIDADE DE ENSINO 4 - Estruturas diferenciadas de mercado 
UNIDADE DE ENSINO 5 - Análise macroeconomia 
UNIDADE DE ENSINO 6 - Inflação 
UNIDADE DE ENSINO 7 -Política monetária  
UNIDADE DE ENSINO 8 - Política fiscal 
UNIDADE DE ENSINO 9 -Política cambial e comercio exterior  
UNIDADE DE ENSINO 10 - Atualidades e tendências em economia. 
 
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária).  
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
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multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 20h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DORNBUSCH, Rudiger e FISCHER, Stanlez. Macroeconomia. 11. ed. São Paulo: Makron 
Books do Brasil. 2013 Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
MANKIW, N. G. Introdução à Economia: princípios de micro e macroeconomia. 17. ed. rev. 
atual. ampl. São Paulo: Cengage, 2020. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.   
PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antônio S. (Org.). Manual de economia. 6. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2011 Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
LANZANA, Antonio E. Teixeira. Economia Brasileira - Fundamentos e Atualidade, 5. ed. Grupo 
GEN, 2016. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MONTELLA, Maura. Micro e macroeconomia: uma abordagem conceitual e prática, 2. ed. 
Grupo GEN, 2011. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
WELLS, Paul Krugman. Microeconomia. 3. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2014. Disponível 
em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
WESSELS, W. J. Microeconomia: Teoria e aplicações, 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2006. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 

 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Contabilidade Intermediária I 
Código: 60.1012 
Carga Horária: 80h (Teórica: 80h)   
Créditos: 04 
 
1 EMENTA 
Introdução ao plano de contas, contabilização das operações do ativo circulante e não 
circulante, passivo circulante e não circulante. Tópicos especiais envolvendo contas de 
conciliação, compensação e redutoras do balanço. Operações envolvendo contas de resultado. 
Apuração, dedução, participações e destinações do resultado. Demonstrações contábeis 
simplificadas. 
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2 OBJETIVO 
Proporcionar ao aluno condições para o estudo detalhado dos critérios de contabilização das 
operações empresariais, mercadorias, produto, serviços, instrumentos financeiros. Apresentar 
e discutir a inter-relação entre as operações e demonstrações contábeis; Abordar sobre os 
aspectos qualitativos da informação contábil e as formalidades da divulgação. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 - Operações com mercadorias 
UNIDADE DE ENSINO.2 - Operações com pessoal 
UNIDADE DE ENSINO.3 - Operações com instrumentos financeiros 
UNIDADE DE ENSINO.4 - Operações com ativo não circulante 
UNIDADE DE ENSINO.5 - Tópicos especiais 
UNIDADE DE ENSINO.6 - Apuração, dedução, participação e destinação do resultado 
UNIDADE DE ENSINO.7 - Demonstrações contábeis simplificada 
 
4 METODOLOGIA 
A disciplina será desenvolvida por meio de metodologias diversas (ativa e tradicional), que se 
complementam umas às outras, de forma a propiciar ao aluno múltiplas ferramentas de 
aprendizagem. As aulas expositivas serão dialogadas, utilizando-se recursos audiovisuais, 
seminários, estudos dirigidos, desenvolvimento e apresentação de trabalhos individuais e em 
grupos, atividades em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e sala virtual (classroom e 
outras). Ao Trabalho Discente Efetivo (TDE) serão destinadas 20h (01 crédito) da disciplina, 
integrado de atividades teórico-práticas supervisionadas e será desenvolvido por meio de 
leitura de textos, elaboração de resenhas, fichamentos, vídeos, podcasts, dentre outros 
elementos, conforme Resolução nº 2750/CUN/2020. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação dos alunos será composta por dois eixos básicos, sendo o primeiro relacionado às 
atividades de sala de aula, as quais terão um peso de 80% (oitenta por cento) da nota final, e o 
segundo relacionado ao TDE, com peso equivalente a 20% (vinte por cento) da nota final. Os 
instrumentos e critérios de avaliação individual do aluno englobarão provas, trabalhos 
individuais e em grupos, seminários, apresentação das atividades desenvolvidas no TDE, 
capacidade argumentativa, oratória, profundidade do conhecimento, disciplina, pontualidade 
nas aulas e no cumprimento de prazos estabelecidos, bem como a honestidade acadêmica. A 
partir da utilização das metodologias ativas o processo avaliativo será contínuo ao longo do 
semestre letivo, de modo a propiciar o acompanhamento da evolução, participação e 
crescimento, cognitivo, técnico e comportamental do aluno, viabilizando o redirecionamento 
metodológico educativo quando necessário. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
Equipe de professores da Fea/Usp. Contabilidade Introdutória. 12. ed. São Paulo: Atlas, 
2019. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
GELBCKE, Ernesto Rubens et al; Manual de Contabilidade Societária: Aplicável a todas 
sociedades. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2018. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Intermediária. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Intermediária em IFRS e CPC. 2. ed. São 
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Paulo: Atlas, 2018. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso básico de contabilidade. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
HOSS, Osni, et. al. Contabilidade Intermediária: ensino e decisão. São Paulo: Atlas, 2013. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
PADOVESE, Clóvis Luis. Manual de Contabilidade Básica: contabilidade introdutória e 
intermediária. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2018. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
VICECONTI, Paulo Eduardo V.; Neves, Silvério das. Contabilidade Básica. 18. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2018. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Projeto Integrador II - Administração 
Código: 60-1067 
Carga Horária: 60h (Teórica: 60h)   
Créditos: 03 
 
1 EMENTA 
Inserção do acadêmico ao ambiente de formação profissional, introduzindo conceitos e 
metodologias para o desenvolvimento do estudo integrador e interdisciplinar. 
 
2 OBJETIVOS 
Proporcionar ao aluno oportunidade de desenvolvimento de trabalho de natureza acadêmico-
prático que possa traduzir a articulação entre os conhecimentos e competências adquiridos no 
curso de Administração e as atividades profissionais reais.  
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
Os conteúdos curriculares serão inerentes às demais disciplinas que compõem o segundo 
semestre do curso de Administração. Os mesmos poderão ser elaborados por demanda a cada 
nova edição em função do caráter dinâmico relacionado ao objetivo que essa disciplina se 
propõe. 
 
4 METODOLOGIA 
A disciplina será conduzida de forma expositiva e dialogada, orientando os alunos na 
construção de um projeto interdisciplinar. Serão realizadas orientações aos alunos, individual 
ou em grupo, para sanar eventuais dúvidas e instigar os alunos a propor soluções às 
dificuldades/problemas encontrados. O Projeto Integrador II será desenvolvido individualmente 
ou em grupo. O aluno em fase de realização do Projeto Integrador deve manter contato com o 
professor Orientador para discussão e aprimoramento de seu trabalho, cumprindo os prazos e 
procedimentos relativos ao desenvolvimento e apresentação do trabalho. O aluno deverá 
elaborar, entregar e apresentar o Projeto Integrador de acordo com o plano de execução, com 
as normas específicas do curso e com as orientações recebidas ao longo da efetivação dos 
semestres. 
A orientação do Projeto Integrador, entendida como acompanhamento didático-pedagógico e 
de orientação quanto aos aspectos teóricos e metodológicos do trabalho, é de 
responsabilidade do docente. O Projeto Integrador poderá ser realizado de forma presencial 
e/ou semipresencial, utilizando-se dos recursos do ambiente PRESENCIAL E VIRTUAL de 
aprendizagem (AVA) para seu acompanhamento e orientação. 
As atividades desenvolvidas ativamente pelos alunos, serão avaliadas pela produção e 
resultado e consideradas atividades extensionistas. Dentre as atividades a serem realizadas 
durante as 60 horas previstas nesta disciplina, constam 35 horas de atividades extensionistas. 
Ações extensionistas são classificadas como (i) projeto, (ii) curso, oficina e/ou workshop, (iii) 
evento, (iv) produto acadêmico, ou (v) prestação de serviço – e desenvolvidas em caráter 
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disciplinar e/ou transversal. Tudo ocorrerá sob a orientação dos professores do semestre e 
coordenados por um professor responsável pelo Projeto Integrador. A mudança do 
tema/grupo/segmento definido no Projeto Integrador só será permitida mediante a conclusão 
das etapas anteriores e deverá ter a aprovação do Orientador. 
  
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação será realizada de acordo com as atividades propostas durante o semestre, de 
forma contínua, considerando o desenvolvimento das atividades (linguagem e técnicas 
adequadas, qualidade do conteúdo, referencial bibliográfico), além do comprometimento, 
participação nas atividades, pontualidade e responsabilidade no desenvolvimento das 
atividades e entrega 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
A bibliografia básica utilizada será a bibliografia básica das disciplinas que compõem o primeiro 
semestre do Curso de Administração, de acordo com a área e o tema investigado. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
A bibliografia complementar utilizada será a bibliografia complementar das disciplinas que 
compõem o primeiro semestre do Curso de Administração, de acordo com a área e o tema 
investigado. 
 
3º SEMESTRE 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Engenharia Econômica e Financeira 
Código: 60-1013 
Carga Horária: 80h (Teórica: 80h) 
Créditos: 04 
 
1 EMENTA 
Os cálculos financeiros aplicados às organizações e negócios. Juros simples e compostos. 
Desconto Simples e Composto. Taxas. Rendas, anuidades ou Séries de Pagamentos. 
Sistemas de Amortização.  Atualidades, novidades e tendências na área da engenharia 
econômica e financeira. 

2 OBJETIVOS 
Desenvolver os cálculos e as aplicações de juros simples e compostos, descontos, em 
situações práticas de organizações e de negócios. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 - Juro simples aplicado à negócios e gestão 
UNIDADE DE ENSINO 2 - Descontos simples aplicado à negócios e gestão 
UNIDADE DE ENSINO 3 - Equivalência de capitais e sua aplicação em administração 
UNIDADE DE ENSINO 4 - Juros compostos aplicado a negócios e gestão 
UNIDADE DE ENSINO 5 - Desconto composto aplicado a negócios e gestão 
UNIDADE DE ENSINO 6 - Equivalência de capitais a juros compostos aplicado a negócios 
UNIDADE DE ENSINO 7 - Tópicos de matemática comercial aplicada a negócios 
UNIDADE DE ENSINO 8 - Rendas, anuidades ou séries uniformes de pagamentos aplicado a 
negócios e gestão 
UNIDADE DE ENSINO 9 - Amortização aplicado a negócios e gestão 
 UNIDADE DE ENSINO 10 - Financiamentos, empréstimos e aplicações 
UNIDADE DE ENSINO 11 - Tópicos atuais, novidades e tendências na área. 
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4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências apresentadas, as aulas serão desenvolvidas de forma 
variada e terão como metodologias: a tradicional (expositivo-dialogadas com estudos dirigidos), 
e a ativa. No intuito de desenvolver as competências inerentes à disciplina, poderão ser 
utilizados recursos de multimídia como projetores de imagem e vídeo, atividades práticas de 
projeto em laboratório com aplicativos de suporte. Os alunos desenvolverão Trabalhos 
Discentes Efetivos (TDE) no total de 20h, envolvendo pesquisas bibliográficas, resolução de 
exercícios, projetos direcionados com e sem auxílio de softwares específicos envolvendo a 
aplicação dos conceitos trabalhados à área de instalações elétricas. A fixação dos conteúdos 
será por meio de resolução de exercícios, estudo de casos, atividades de laboratório e 
relatórios. Dentre as atividades a serem realizadas durante as 80 horas previstas nesta 
disciplina, constam 20 horas de atividades extensionistas. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina se propõe a verificar se as competências propostas neste plano de 
ensino foram desenvolvidas pelo acadêmico, por meio dos seguintes instrumentos de 
avaliação: provas escritas, trabalhos e Trabalhos Discentes Efetivos, estes últimos valendo 
20% da média parcial. 
As avaliações serão realizadas ao longo do semestre e distribuídas uniformemente de acordo 
com o plano de ensino. Numa aula que antecede uma avaliação serão dadas orientações a 
respeito da sistemática a ser adotada e os conteúdos exigidos, bem como os critérios 
específicos da avaliação. No instrumento de avaliação haverá de forma explícita e por escrito 
quanto valerá cada questão. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
SOBRINHO, José Dutra Vieira. Matemática Financeira. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
CAMARGOS, Marcos Antônio de. Matemática financeira - Aplicada a produtos financeiros e à 
análise de investimentos. São Paulo: Saraiva, 2013. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
DAL ZOT, W. D.; CASTRO, M. L. Matemática Financeira: Fundamentos e Aplicações. São 
Paulo: Bookman, 2015. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 14. ed. São Paulo: 
Atlas, 2019. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
FEIJÓ, Ricardo. Matemática financeira. conceitos econômicos e cálculo diferencial/ utilização 
da HP-12C e planilha Excel. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
NASCIMENTO, Marco Aurélio. Introdução à Matemática Financeira. São Paulo: Saraiva, 
2007. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
TOSI, Armando José. Matemática financeira com utilização da HP-12C. Edição Compacta, 
2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SCHMIDT, Adriana Claudia. Matemática Financeira. São Paulo: Sagah, 2020. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Gestão de Pessoas I 
Código: 60-1014 
Carga Horária: 80h (Teórica: 80h) 
Créditos: 04 
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1 EMENTA 
Introdução a gestão de pessoas. Planejamento, Estilos de gestão, Desafios da gestão de 
pessoas, Pesquisa de Mercado. Processos motivacionais, Direitos Humanos e Cidadania, 
Subsistemas de aplicação de Recursos Humanos, Estrutura Organizacional, Influências da 
nova gestão de pessoas no mundo do trabalho. 
 
2 OBJETIVOS 
Proporcionar ao acadêmico um referencial teórico a respeito da Gestão de pessoas 
despertando-o analítica e criticamente para as posturas e procedimentos práticos inerentes à 
componente curricular, tendo sempre presente a preocupação com a otimização dos recursos 
organizacionais, a melhoria das relações interpessoais qualidade de vida, preservando os 
Direitos humanos. 
 
3 CONTEÚDO CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 01 - Introdução à Gestão Pessoas 
UNIDADE DE ENSINO 02 - Desafios da Gestão de Pessoas 
UNIDADE DE ENSINO 03 - Influências da Nova gestão de pessoas no mundo do trabalho 
UNIDADE DE ENSINO 04 - Direitos humanos e cidadania 
UNIDADE DE ENSINO 05 - Estilos de Gestão e as Teorias X e Y  
UNIDADE DE ENSINO 06 - Subsistema de Provisão e Aplicação de Recursos Humanos 
 
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). 
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 20h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. São 
Paulo: Manole, 2015. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
CARVALHO, A. V.; NASCIMENTO, L. P.; SERAFIM, O. C. G. Administração de recursos 
humanos – ed.rev. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
FRANÇA, Ana Cristina Limongi. Práticas de Recursos Humanos PRH: conceitos, 
ferramentas e procedimentos. São Paulo: Atlas, 2012. 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos básicos. São 
Paulo: Manole, 2015. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. CARVALHO, Antonio 
Vieira de; NASCIMENTO, Luiz Paulo do; SERAFIM, Oziléa Clen Gomes. Administração de 
recursos humanos. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Volume 2. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: o capital humano das organizações. 11.ed. Rio 
de Janeiro: Atlas, 2020. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
LACOMBE, Francisco. Recursos Humanos: Princípios e Tendências. São Paulo: Saraiva, 
2011. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 LUCENA, Maria Diva Da Salete. Planejamento de recursos humanos. 2ª edição. São Paulo: 
Atlas, 2017. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Logística 
Código: 60-150 
Carga Horária: 80h (Teórica: 80h) 
Créditos: 04 
 
1 EMENTA  
Evolução da Logística. Aquisição de recursos materiais. Gestão em compras. Identificação, 
codificação, classificação e catalogação de material. Administração de estoques. A logística e a 
cadeia de suprimento; Logística de Distribuição; Movimentação de materiais; Estratégia do 
transporte; Logística Reversa; Tendências em Logística. 
2 OBJETIVOS 
Analisar e discutir os fundamentos e objetivos da logística e Administração de materiais, 
promovendo uma visão que propicie capacitar a solução dos problemas inerentes à atividade 
empresarial. 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 - Fundamentos e histórico da logística 
UNIDADE DE ENSINO 2 - Aquisição de materiais 
UNIDADE DE ENSINO 3 - Gestão de estoques 
UNIDADE DE ENSINO 4 - Logística Integrada 
UNIDADE DE ENSINO 5 - Cadeia de Suprimentos 
UNIDADE DE ENSINO 6 – Movimentação e Armazenagem 
UNIDADE DE ENSINO 8 - Logística Reversa  
UNIDADE DE ENSINO 9 - Logística de Distribuição  
 
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão 
utilizados: recursos de multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, 
PowerPoint), Google Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, 
Biblioteca física e Digital (visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos 
desenvolverão Trabalhos Discente Efetivos no total de 20h, que poderão ser, conforme a 
necessidade, questionários, pesquisas bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, 
produção de vídeos. A fixação dos conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e 
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de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICAS   
BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento. 3. ed. 
Revisada e Atualizada.  São Paulo: Saraiva, 2016. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 CHING, Hong Yuh. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: 
Saraiva, 2017. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
  
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARES 
DIAS, M. A. P. Administração de Materiais: uma abordagem logística. 5 ed. São Paulo: Atlas, 
2019. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. 5. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2007. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 BOWERSOX, D. J. et al. Gestão logística da cadeia de suprimentos. 4. ed. Porto Alegre: 
AMGH, 2013. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 CASTIGLIONI, José Antônio de Mattos. Logística Operacional:  Guia Prático. 3. ed. São 
Paulo: Erica, 2013. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 NOGUEIRA, Amarildo de Souza. Logística Empresarial. 2. edição. São Paulo: Atlas, 2018. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.   
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
Disciplina: Sociologia e Diversidade Humana (on-line) 
Código: 70-976 
Carga Horária: 40 (Teórica: 40h) 
Número De Créditos: 2  
 
1 EMENTA 
Estudo dos principais conceitos de modo amplo e geral em uma perspectiva sociológica de 
análise do espaço sociocultural; a organização e estrutura de classes na sociedade e 
instituições sociais e no campo de atuação profissional; as principais teorias sociológicas. 
Diversidade humana e vivência social.  
 
2 OBJETIVO 
Compreender os fenômenos sociológicos e da diversidade humana, motivando o acadêmico a 
entender e dialogar sobre a realidade social em que está inserido e irá atuar profissionalmente. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ESTUDO 1 - Introdução: origens históricas e científicas da Sociologia; 
UNIDADE DE ESTUDO 2 - O papel das Instituições nas sociedades;  
UNIDADE DE ESTUDO 3 - O trabalho como processo integrativo;  
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UNIDADE DE ESTUDO 4 - As questões epistemológicas que cercam as ciências sociais 
aplicadas; 
UNIDADE DE ESTUDO 5 - Ética e política da prática dos serviços de saúde no âmbito das 
instituições públicas e privadas. Desvios e normas;  
UNIDADE DE ESTUDO 6 - Direitos Humanos: Educação das Relações Étnico-Raciais; 
UNIDADE DE ESTUDO 7 - História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena; 
UNIDADE DE ESTUDO 8 - A cultura social e a sociologia na Era digital-Cyberbulling 
UNIDADE DE ESTUDO 9 - Teoria estrutura- funcional; Teoria do materialismo histórico 
UNIDADE DE ESTUDO 10 - Tendências teóricas da sociologia contemporânea 
UNIDADE DE ESTUDO 11 - Perspectivas sociais na pós modernidade 
UNIDADE DE ESTUDO 12 - Debate sobre temas sociológicos contemporâneos 
UNIDADE DE ESTUDO 13 - A cultura social e a sociologia na Era digital-Cyberbulling 
UNIDADE DE ESTUDO 14 - O ser humano e a máquina, o ser humano e a tecnologia 
UNIDADE DE ESTUDO 15 - Análise sociológica a nível local e regional perspectivas da 
sociologia. 
 
4 METODOLOGIA 
As atividades que serão desenvolvidas na modalidade online terão o acompanhamento 
pedagógico do professor na respectiva plataforma, com momentos síncronos e assíncronos. 
O Percurso de Aprendizagem é composto por objetos de aprendizagem que permitem ao 
discente desempenhar um papel ativo no processo de construção do conhecimento. Constitui-
se como sugestão de Percurso: Apresentação da disciplina; Vídeo do Professor; Material 
didático; Infográfico; Exercícios; Dica do Professor e Saiba Mais. 
- Apresentação: contém os Objetivos do Percurso de Aprendizagem, em termos de conteúdo, 
habilidades e competências. Esses objetivos de aprendizagem servem como norteadores para 
a elaboração dos demais itens que compõem a unidade. 
- Vídeo do professor: o professor aborda de forma sintetizada o conteúdo da aula. 
- Material didático: constitui-se do material didático que o professor irá disponibilizar para o 
acadêmico, podendo ser: capítulos de livros, material elaborado pelo professor com 
apresentação em power point, indicação de sites para leitura, etc. 
- Infográfico: síntese gráfica, com o objetivo de orientar o discente sobre os conteúdos 
disponibilizados no material.  
- Exercícios: são questões objetivas que abordam os pontos principais do conteúdo. 
- Dica do Professor: vídeo de curta duração sobre o tema principal da aula, tendo por objetivo 
apresentar o conteúdo em um formato dinâmico, complementando a aprendizagem. 
- Saiba Mais: artigos científicos, livros, textos, vídeos e outros materiais que estimulam a 
continuidade da leitura e o interesse de aprofundamento dos conteúdos.  
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina prevê que os resultados dos acadêmicos sejam expressos em pontos 
acumulados de zero (0) a dez (10), representados da seguinte forma:  
I-   20% - Trabalhos do Docente; 
II – Fórum Avaliativo; 
III- 60% Prova Presencial  
O Trabalho do Docente, consiste em atividades propostas pelo docente da disciplina, no 
ambiente virtual de aprendizagem, representado um peso de 20% da avaliação que serão 
realizadas e entregue pelo aluno, conforme orientação. 
O Fórum Avaliativo considera a participação do aluno no fórum em 20% da pontuação do 
acadêmico. O fórum é uma ferramenta que pode ser utilizada de forma síncrona ou assíncrona. 
Esta ferramenta possibilita a interação entre acadêmico-professor e acadêmico-acadêmico e 
seu o objetivo é propiciar o pensamento construtivo, a partir do pensamento crítico. A 
pontuação pode ser contabilizada de forma quantitativa e/ou qualitativa. 
A Prova Presencial obrigatória contempla 60% da pontuação da avaliação do acadêmico e é 
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realizada de forma individual e sem consulta. Essa avaliação visa verificar as competências 
desenvolvidas pelo acadêmico durante a disciplina, e a elaboração e aplicação é de 
responsabilidade do docente. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
SANTOS, V. M. Sociologia da Administração. 2. edição. Grupo GEN, 2016. 9788521631958. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521631958/. Acesso em: 
18 Sep 2020 
Gil. A. C. Sociologia Geral. Grupo GEN, 2011. 9788522489930. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489930/. Acesso em: 18 set 2020 
Lucio, PJF Sociologia das associações: Conceitos, relatos e casos. Cengage Learning Brasil, 
2018. 9788522127733. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522127733/. Acesso em: 18 set 2020 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AURÉLIO, M Sociologia do trabalho, no mundo contemporâneo. Zahar, 2004. 9788537806166. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788537806166/. Acesso em: 
18 set 2020 
CHARON, Joel, M. Sociologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
DEMO, Pedro. Sociologia: uma introdução crítica. 2ª.ed. São Paulo: Atlas, 1987. 
MASI, Domenico de. O futuro do trabalho: fadiga e ócio na sociedade pós-industrial. 4ª ed. Rio 
de Janeiro: José Olympia; Brasília: Unb, 2000.  
NOVA, Sebastião Vila. Introdução à sociologia. 5 ed. São Paulo: Ática, 2000.  
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Direito Trabalhista e Previdenciário 
Código: 60.1016 
Carga Horária: 40h (Teórica 40h)  
Créditos: 02 
 
1 EMENTA 
A evolução do Direito do Trabalho e suas relações no tempo com a empresa e o empregado. 
Os direitos trabalhistas e previdenciários práticos do empregador, do empregado e dos 
segurados. 
 
2 OBJETIVOS 
Possibilitar aos acadêmicos conhecimentos teóricos e práticos do direito do trabalho e 
previdenciário, procurando analisar no contexto empresa/empregado. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 - Histórico, definição e fontes do Direito do Trabalho 
UNIDADE DE ENSINO 2 - Contrato de trabalho (Definição, sujeitos e formação) 
UNIDADE DE ENSINO 3 - Tipos de salário 
UNIDADE DE ENSINO 4 - Duração do contrato de trabalho 
UNIDADE DE ENSINO 5 - Intervalos (intrajornada, Inter jornada, férias, FGTS e Seguro-
desemprego) 
UNIDADE DE ENSINO 6 - Extinção do contrato de trabalho 
UNIDADE DE ENSINO 7 - Direito coletivo do trabalho (Convenção, acordo coletivo e dissídio 
coletivo, Organização sindical) 
UNIDADE DE ENSINO 8 - Seguridade Social, Formas de contribuição; Salário de contribuição 
UNIDADE DE ENSINO 9 - Espécies de Prestações e Benefícios previdenciários 
UNIDADE DE ENSINO 10 - Direitos Humanos e Cidadania; 
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4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão 
utilizados: recursos de multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, 
PowerPoint), Google Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, 
Biblioteca física e Digital (visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos 
desenvolverão Trabalhos Discente Efetivos no total de 10h, que poderão ser, conforme a 
necessidade, questionários, pesquisas bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, 
produção de vídeos. A fixação dos conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e 
de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
REZENDE, M.E.T; SILVA, M.S. Rotinas Trabalhistas – Legislação e Práticas para Gestão de 
Pessoas. São Paulo: Saraiva,2016. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.. 
 MARTINS, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2020. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.. 
 SANTOS, Marisa Ferreira dos. Direito previdenciário esquematizado. 6.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
MARTINEZ, Luciano. Curso do Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2020. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de.; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito 
Previdenciário. 22. ed. São Paulo: Forense, 2019. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
FILHO, FERREIRA, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. 15. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 FREDIANI, Yone. Direito do Trabalho. São Paulo: Manole, 2011. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho. São Paulo: Método, 2020. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Projeto Integrador III - Administração I 
Código: 60-1068 
Carga Horária: 60h (Teórica: 60h) 
Créditos: 03 
 
1 EMENTA 
Inserção do acadêmico ao ambiente de formação profissional, introduzindo conceitos e 
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metodologias para o desenvolvimento do estudo integrador e interdisciplinar.  
2 OBJETIVOS 
Proporcionar ao aluno oportunidade de desenvolvimento de trabalho de natureza acadêmico-
prático que possa traduzir a articulação entre os conhecimentos e competências adquiridos no 
curso de Administração e as atividades profissionais reais.  
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
Os conteúdos curriculares serão inerentes às demais disciplinas que compõem o terceiro 
semestre do curso de Administração. Os mesmos poderão ser elaborados por demanda a cada 
nova edição em função do caráter dinâmico relacionado ao objetivo que essa disciplina se 
propõe. 
 
4 METODOLOGIA 
A disciplina será conduzida de forma expositiva e dialogada, orientando os alunos na 
construção de um projeto interdisciplinar. Serão realizadas orientações aos alunos, individual 
ou em grupo, para sanar eventuais dúvidas e instigar os alunos a propor soluções às 
dificuldades/problemas encontrados. O Projeto Integrador III será desenvolvido individualmente 
ou em grupo. O aluno em fase de realização do Projeto Integrador deve manter contato com o 
professor Orientador para discussão e aprimoramento de seu trabalho, cumprindo os prazos e 
procedimentos relativos ao desenvolvimento e apresentação do trabalho. O aluno deverá 
elaborar, entregar e apresentar o Projeto Integrador de acordo com o plano de execução, com 
as normas específicas do curso e com as orientações recebidas ao longo da efetivação dos 
semestres. 
A orientação do Projeto Integrador, entendida como acompanhamento didático-pedagógico e 
de orientação quanto aos aspectos teóricos e metodológicos do trabalho, é de 
responsabilidade do docente. O Projeto Integrador poderá ser realizado de forma presencial 
e/ou semipresencial, utilizando-se dos recursos do ambiente PRESENCIAL E VIRTUAL de 
aprendizagem (AVA) para seu acompanhamento e orientação. 
As atividades desenvolvidas ativamente pelos alunos, serão avaliadas pela produção e 
resultado e consideradas atividades extensionistas. Dentre as atividades a serem realizadas 
durante as 60 horas previstas nesta disciplina, constam 35 horas de atividades extensionistas. 
Ações extensionistas são classificadas como (i) projeto, (ii) curso, oficina e/ou workshop, (iii) 
evento, (iv) produto acadêmico, ou (v) prestação de serviço – e desenvolvidas em caráter 
disciplinar e/ou transversal. Tudo ocorrerá sob a orientação dos professores do semestre e 
coordenados por um professor responsável pelo Projeto Integrador. A mudança do 
tema/grupo/segmento definido no Projeto Integrador só será permitida mediante a conclusão 
das etapas anteriores e deverá ter a aprovação do Orientador. 
  
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação será realizada de acordo com as atividades propostas durante o semestre, de 
forma contínua, considerando o desenvolvimento das atividades (linguagem e técnicas 
adequadas, qualidade do conteúdo, referencial bibliográfico), além do comprometimento, 
participação nas atividades, pontualidade e responsabilidade no desenvolvimento das 
atividades e entrega 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
A bibliografia básica utilizada será a bibliografia básica das disciplinas que compõem o terceiro 
semestre Curso de Administração, de acordo com a área e o tema investigado. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
A bibliografia complementar utilizada será a bibliografia complementar das disciplinas que 
compõem o terceiro semestre Curso de Administração, de acordo com a área e o tema 
investigado. 
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4º SEMESTRE 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Análise das Demonstrações Contábeis I 
Código: 60-1018 
Carga Horária: 80h (Teórica: 80h) 
Créditos: 04 
 
1 EMENTA 
Preparação das demonstrações contábeis para análise e suas limitações. Coeficientes, índices 
e quocientes. Análise vertical e horizontal. Análise da estrutura de capital. Análise de liquidez e 
solvência. Análise de atividade ou rotação. Análise de rentabilidade e de produtividade. Análise 
da demonstração do fluxo de caixa, da demonstração de origens e aplicações de recursos e da 
demonstração das mutações do patrimônio líquido, como instrumento auxiliar da análise de 
balanços. Integração das técnicas de análise. Diagnósticos econômico-financeiros. Valor 
Econômico Agregado - EVA (Economic Value Added). 
 
2 OBJETIVO 
Preparar as demonstrações contábeis para análise aprofundada das demonstrações contábeis, 
envolvendo a análise vertical e horizontal, análise da estrutura de capital, análise de liquidez e 
solvência, análise de atividade ou rotação, análise de rentabilidade e de produtividade, análise 
da demonstração do fluxo de caixa, da demonstração de origens e aplicações de recursos e da 
demonstração das mutações do patrimônio líquido. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1- A empresa e sua estrutura de informação  
UNIDADE DE ENSINO 2 - Introdução à análise de balanços  
UNIDADE DE ENSINO 3 -  Análise da Liquidez e solvência  
UNIDADE DE ENSINO 4 - Análise da rotatividade  
UNIDADE DE ENSINO 5 -  Análise da rentabilidade de produtividade e lucratividade  
UNIDADE DE ENSINO 6 -  Análise do capital de giro  
UNIDADE DE ENSINO 7 -  Alavancagem financeira  
UNIDADE DE ENSINO 8 -  Análise das demais demonstrações contábeis estabelecidas pela 
legislação  
UNIDADE DE ENSINO 9 - Gestão baseada no valor econômico agregado - EVA  
UNIDADE DE ENSINO 10 -Decomposição do MVA (Market Valeu Added) análise do valor da 
empresa  
 
4 METODOLOGIA 
A disciplina será desenvolvida por meio de metodologias diversas (ativa e tradicional), que se 
complementam umas às outras, de forma a propiciar ao aluno múltiplas ferramentas de 
aprendizagem. As aulas expositivas serão dialogadas, utilizando-se recursos audiovisuais, 
seminários, estudos dirigidos, desenvolvimento e apresentação de trabalhos individuais e em 
grupos, atividades em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e sala virtual (classroom e 
outras). Ao Trabalho Discente Efetivo (TDE) serão destinadas 20h (01 crédito) da disciplina, 
integrado de atividades teórico-práticas supervisionadas e será desenvolvido por meio de 
leitura de textos, elaboração de resenhas, fichamentos, vídeos, podcasts, dentre outros 
elementos, conforme Resolução nº 2750/CUN/2020. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação dos alunos será composta por dois eixos básicos, sendo o primeiro relacionado às 
atividades de sala de aula, as quais terão um peso de 80% (oitenta por cento) da nota final, e o 
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segundo relacionado ao TDE, com peso equivalente a 20% (vinte por cento) da nota final. Os 
instrumentos e critérios de avaliação individual do aluno englobarão provas, trabalhos 
individuais e em grupos, seminários, apresentação das atividades desenvolvidas no TDE, 
capacidade argumentativa, oratória, profundidade do conhecimento, disciplina, pontualidade 
nas aulas e no cumprimento de prazos estabelecidos, bem como a honestidade acadêmica. A 
partir da utilização das metodologias ativas o processo avaliativo será contínuo ao longo do 
semestre letivo, de modo a propiciar o acompanhamento da evolução, participação e 
crescimento, cognitivo, técnico e comportamental do aluno, viabilizando o redirecionamento 
metodológico educativo quando necessário. 
 
6 BILBIOGRÁFIA BÁSICA  
MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e análise de balanços. 12. ed. São Paulo Atlas, 2020. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SILVA, Alexandre Alcântara da. Estrutura, análise e interpretação das demonstrações 
contábeis. 5. ed. São Paulo: Atlas 2019. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 

 
7 BILBIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
FARIA, Anderson de Oliveira; ARIEDE, Márcia Nascimento; YOSHITAKE, Mariano. Análise 
financeira das demonstrações contábeis na prática. São Paulo: Trevisan, 2015. Disponível 
em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo Cesar. Controladoria: teoria e prática. 5. ed. São 
Paulo: Atlas, 2017. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
GONÇALVES, Glauber Rogério Barbieri, Sistema de informação. 1. ed. Porto Alegre: 
SAGAH, 2017. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
RIOS, Ricardo Pereira; MARION, José Carlos. Contabilidade avançada. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2020. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 

 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Gestão de Pessoas II  
Código: 60-1051 
Carga Horária: 80h (Teórica: 80h) 
Créditos: 04 
1 EMENTA 
Administração de cargos e salários. Gestão de benefícios, recrutamento e seleção e Novas 
tecnologias e Recursos. Sindicalismo. Política e estratégias em recursos humanos. 
Desenvolvimento de técnicas relacionadas a treinamento, equipe, criatividade e sincronismo de 
ações de trabalho. Novas relações de trabalho.  Desenvolvimento em Recursos Humanos. 
Rotinas e Registros Trabalhistas. Aspectos atuais, novidades e tendências em gestão de 
pessoas. 
 
2 OBJETIVOS 
Proporcionar ao acadêmico um referencial teórico a respeito da gestão de pessoas, 
despertando-o analítica e criticamente para as posturas e procedimentos práticos inerentes ao 
componente curricular, tendo sempre presentes a preocupação com a otimização dos recursos 
organizacionais, a melhoria das relações interpessoais e a melhoria da qualidade de vida. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 01 - Subsistema de Recrutamento e Seleção 
UNIDADE DE ENSINO 02 - Subsistema de Capacitação de Recursos Humanos 
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UNIDADE DE ENSINO 03 - Subsistema de Manutenção de Recursos Humanos 
UNIDADE DE ENSINO 04 - Gestão de benefícios 
UNIDADE DE ENSINO 05 - Rotinas e Registros Trabalhistas 
UNIDADE DE ENSINO 06 - Tendências em Gestão de Pessoas.  
 
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). 

No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos 
de multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 20h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ARAÚJO, L. C. de. GARCIA, A. A. G. Gestão de pessoas: estratégias e integração 
organizacional. São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
GIL, A. C. Gestão de Pessoas - Enfoque nos Papéis Estratégicos. 2. ed. Grupo GEN, 2016. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Recursos Humanos - Estratégia e Gestão de Pessoas na 
Sociedade Global. Rio de Janeiro: LTC, 2014. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FIDELIS, Gilson José. Gestão de Pessoas - Rotinas Trabalhistas e Dinâmicas do 
Departamento de Pessoal, 3. ed. Erica, São Paulo. 2014. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
FERNANDES, Bruno. Gestão Estratégica de Pessoas. São Paulo: Grupo GEN, 2013. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MASCARENHAS, André O. Gestão Estratégica de Pessoas - Evolução, Teoria e Crítica. 
Cengage. São Paulo: Learning Brasil, 2013. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MARQUES, José C. Gestão de Recursos Humanos. Cengage Learning Brasil, 2015. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: o novo papel da gestão de do talento humano. 
5 ed. São Paulo: Atlas, 2020. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
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DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Gestão de Marketing 
Código: 60-1052 
Carga Horária: 80h (Teórica: 80h)   
Créditos: 04 
 
1 EMENTA 
Conhecimento e a importância da estratégia mercadológica. Conceitos teóricos sobre os tipos, 
formas de planejamento de marketing. Composto de marketing e implementação e controle dos 
programas. Aspectos atuais do marketing e tendências na área. 
 
2 OBJETIVOS 
Identificar, selecionar e interpretar as variáveis mercadológicas que propiciam a interação da 
empresa com o ambiente, desenvolvendo condições de avaliar as situações de mercado e 
encontrar alternativas que orientem a tomada de decisão, procurando a solução dos problemas 
mercadológicos das organizações. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE 1 – Estratégia Mercadológica  
UNIDADE 2 – Desenvolvendo a Estratégia de Marketing e o Mix de Marketing  
UNIDADE 3 – Implementação e Controle 
UNIDADE 4 – Pesquisa de Marketing 
UNIDADE 5 – Tópicos Atuais e Tendências em Marketing 
 
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária).  
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 20h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio de resolução de exercícios, estudo de casos, atividades de laboratório 
e relatórios. Dentre as atividades a serem realizadas durante as 80 horas previstas nesta 
disciplina, constam 20 horas de atividades extensionistas. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
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6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CHURCHILL JR., G. A.; PETER, J. P. Marketing: criando valor para os clientes. São Paulo: 
Saraiva, 2012. (Físico). Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
LAS CASAS, A. Luzzi. Administração de Marketing. 2. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2019. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
LUDOVICO, Nelson; SANTINI, Fernando Roberto. Gestão de marketing - O plano de 
marketing como orientador das decisões - Série gestão empresarial. São Paulo: Saraiva, 2014. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
COBRA, Marcos. Administração de marketing no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2015. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
DIAS, S. Roberto. Gestão de Marketing – 2. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2011. Disponível 
em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
LAS CASAS, A.L. Plano de Marketing para Micro e pequena empresa. 6. ed. São Paulo: 
Atlas,2011. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
ROCHA, Angela da; FERREIRA, Jorge Brantes; SILVA, Jorge Ferreira da. Administração de 
marketing: conceitos, estratégias, aplicações. São Paulo: Atlas, 2013. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.   
ZENONE, Luiz Claudio; DIAS, Reinaldo. Marketing Sustentável: Valor Social, Econômico e 
Mercadológico. São Paulo: Atlas, 2015. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Comportamento Humano nas Organizações A 
Código: 60-1130 
Carga Horária: 40h (Teórica 40h)  
Créditos: 02 
 
1 EMENTA 
A disciplina discute a complexidade do indivíduo em relação a organização e o uso das 
ferramentas para a compreensão da dinâmica organizacional e as relações humanas, em 
busca das competências essenciais para atuar nas empresas contemporâneas. Aborda 
questões que permitam a identificação e a atuação relacionados ao indivíduo com o trabalho, 
sua interação nas práticas organizacionais. Compreendendo a importância das pessoas nas 
organizações, buscando identificar sua contribuição para o desenvolvimento e crescimento das 
empresas 
 
2 OBJETIVO 
A disciplina visa instrumentar os alunos a fim de que possam utilizar estes conteúdos na sua 
prática dentro das organizações. Neste sentido algumas competências que serão 
desenvolvidas: 
- Compreender os fundamentos do comportamento organizacional nos níveis de análise 
individual, grupal e organizacional e suas implicações.  
- Dar condições aos alunos de ampliarem sua concepção de homem/comportamento humano 
na organização a partir do campo dos estudos organizacionais. 
 - Identificar os conceitos básicos dos estudos do comportamento humano nas organizações e 
as suas principais contribuições para o âmbito da organização do trabalho e das relações 
humanas nas empresas.  
- Desenvolver articulação dos conhecimentos teóricos básicos desenvolvidos na disciplina com 
a realidade do contexto organizacional 
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3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 - Comportamento individual nas organizações: personalidade e 
Comportamento; O homem e o trabalho; Percepção, atitudes e tomada de decisão; 
Necessidades, motivações e satisfação no trabalho; Educação Emocional 
UNIDADE DE ENSINO 2 - Comportamento grupal e organizacional; Grupos e Equipes 
Comunicação; Conflito e negociação; Mudança Organizacional; Liderança: exercício da 
influência e do poder; Clima e Cultura Organizacional; Saúde, doença e Qualidade de Vida no 
Trabalho; Inclusão das pessoas com necessidades especiais e o trabalho 
 
4 METODOLOGIA  
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). 
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 10h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRÁFIA BÁSICA  
MARQUES, José C. Comportamento Organizacional. Cengage Learning Brasil, 2015. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MCSHANE, Steven L.; VON GLINOW, M. Comportamento Organizacional. Grupo A, 2014. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
WAGNER, John A; Hollenbeck, J. Comportamento organizacional - 4. ed. Editora Saraiva, 
2019. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BANOV, Regina M. Comportamento Organizacional - Melhorando o Desempenho e o 
Comprometimento no Trabalho. Grupo GEN, 2019. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
COSTA, Silvia G.da. Comportamento Organizacional - Cultura e Casos Brasileiros. Grupo 
GEN, 2014. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
JOHANN, Luiz S. Comportamento Organizacional - Teoria e prática. Editora Saraiva, 2013. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Administração da Produção e Operações I 
Código: 60-1022 
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Carga Horária: 40h (Teórica: 40h) 
Créditos: 02 
 
1 EMENTA 
Introdução à administração da produção. Planejamento da Capacidade. Decisões sobre 
Localização de Fábrica. Projeto do Produto. Planejamento e Análise de Processos. Arranjo 
Físico de Instalações. Projeto e Medida do Trabalho.  
 
2 OBJETIVO 
Conhecer o processo de organização da empresa industrial ou de serviços, desde a etapa de 
dimensionamento da sua capacidade de produção até o estabelecimento do projeto de 
trabalho. Analisar e relacionar a função produção dentro de uma visão sistêmica, 
desenvolvendo os conceitos de visão sistêmica e metodologias para estruturar o processo 
produtivo.  
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 - Introdução a Administração da Produção  
UNIDADE DE ENSINO 2 - Planejamento da Capacidade 
UNIDADE DE ENSINO 3 - Projeto do Produto e Planejamento e Análise de Processos  
UNIDADE DE ENSINO 4 - Arranjo Físico  
UNIDADE DE ENSINO 5 - Atualidades, novidades e tendências na área   
 
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). 
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 10h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e de operações: 
manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível 
em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
MARTINS, Petrônio G. Administração da Produção- Série Fácil. Editora Saraiva, 2008. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 8. ed. 
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São Paulo: Atlas, 2018. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ANTUNES, Junico et al. Sistemas de produção: conceitos e práticas para projeto e gestão da 
produção enxuta. Porto Alegre: Bookman, 2011. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
CORRÊA, Henrique Luiz. Teoria geral da administração: abordagem histórica da gestão de 
produção e operações. São Paulo: Atlas, 2003. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
HAYES, Robert; PISANO, Gary; UPTON, David; WHEELWRIGTH, Steven C. Produção, 
Estratégia e Tecnologia: Em Busca da Vantagem Competitiva. Bookman, 2008. Disponível 
em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
LOBO, Renato Nogueirol; SILVA, Damião L. da. Planejamento e Controle da Produção. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2014. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Projeto Integrador IV - Administração  
Código: 60-1069 
Carga Horária: 60h (Teórica; 60h) 
Créditos: 03 
 
1 EMENTA 
Inserção do acadêmico ao ambiente de formação profissional, introduzindo conceitos e 
metodologias para o desenvolvimento do estudo integrador e interdisciplinar.  
 
2 OBJETIVOS 
Proporcionar ao aluno oportunidade de desenvolvimento de trabalho de natureza acadêmico-
prático que possa traduzir a articulação entre os conhecimentos e competências adquiridos no 
curso de Administração e as atividades profissionais reais.  
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
Os conteúdos curriculares serão inerentes às demais disciplinas que compõem o quarto 
semestre do curso de Administração. Os mesmos poderão ser elaborados por demanda a cada 
nova edição em função do caráter dinâmico relacionado ao objetivo que essa disciplina se 
propõe. 
 
4 METODOLOGIA 
A disciplina será conduzida de forma expositiva e dialogada, orientando os alunos na 
construção de um projeto interdisciplinar. Serão realizadas orientações aos alunos, individual 
ou em grupo, para sanar eventuais dúvidas e instigar os alunos a propor soluções às 
dificuldades/problemas encontrados. O Projeto Integrador IV será desenvolvido individualmente 
ou em grupo. O aluno em fase de realização do Projeto Integrador deve manter contato com o 
professor Orientador para discussão e aprimoramento de seu trabalho, cumprindo os prazos e 
procedimentos relativos ao desenvolvimento e apresentação do trabalho. O aluno deverá 
elaborar, entregar e apresentar o Projeto Integrador de acordo com o plano de execução, com 
as normas específicas do curso e com as orientações recebidas ao longo da efetivação dos 
semestres. 
A orientação do Projeto Integrador, entendida como acompanhamento didático-pedagógico e 
de orientação quanto aos aspectos teóricos e metodológicos do trabalho, é de 
responsabilidade do docente. O Projeto Integrador poderá ser realizado de forma presencial 
e/ou semipresencial, utilizando-se dos recursos do ambiente PRESENCIAL E VIRTUAL de 
aprendizagem (AVA) para seu acompanhamento e orientação. 
As atividades desenvolvidas ativamente pelos alunos, serão avaliadas pela produção e 
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resultado e consideradas atividades extensionistas. Dentre as atividades a serem realizadas 
durante as 60 horas previstas nesta disciplina, constam 35 horas de atividades extensionistas. 
Ações extensionistas são classificadas como (i) projeto, (ii) curso, oficina e/ou workshop, (iii) 
evento, (iv) produto acadêmico, ou (v) prestação de serviço – e desenvolvidas em caráter 
disciplinar e/ou transversal. Tudo ocorrerá sob a orientação dos professores do semestre e 
coordenados por um professor responsável pelo Projeto Integrador. A mudança do 
tema/grupo/segmento definido no Projeto Integrador só será permitida mediante a conclusão 
das etapas anteriores e deverá ter a aprovação do Orientador. 
  
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação será realizada de acordo com as atividades propostas durante o semestre, de 
forma contínua, considerando o desenvolvimento das atividades (linguagem e técnicas 
adequadas, qualidade do conteúdo, referencial bibliográfico), além do comprometimento, 
participação nas atividades, pontualidade e responsabilidade no desenvolvimento das 
atividades e entrega 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
A bibliografia básica utilizada será a bibliografia básica das disciplinas que compõem o terceiro 
semestre Curso de Administração, de acordo com a área e o tema investigado. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
A bibliografia complementar utilizada será a bibliografia complementar das disciplinas que 
compõem o terceiro semestre Curso de Administração, de acordo com a área e o tema 
investigado. 
 
5º SEMESTRE 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
DISCIPLINA: Administração da Produção e Operações II 
Código: 60.1053  
Carga Horária: 80h (Teórica: 80h) 
Créditos: 04 
 
1 EMENTA 
Comando do processo produtivo. Planejamento, programação e controle da produção, 
Manutenção. Controle de qualidade. Sistemas alternativos de produção. 
 
2 OBJETIVO 
Desenvolver conceitos e metodologia para operacionalizar e avaliar o processo produtivo, 
buscando a sua racionalização com as modernas técnicas de planejamento e controle da 
produção. Apresentar para a transformação das estratégias empresariais em decisões e ações 
do âmbito da Administração da Produção, que conduzam à consecução dos objetivos 
propostos pela empresa. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 - PCP e os Sistemas Produtivos 
UNIDADE DE ENSINO 2 - Previsão da Demanda  
UNIDADE DE ENSINO 3 - Planejamento Estratégico da Produção  
UNIDADE DE ENSINO 4 - Planejamento-Mestre da Produção  
UNIDADE DE ENSINO 5 - Programação da Produção  
UNIDADE DE ENSINO 6 -. Modelos de Controle de Estoques  
UNIDADE DE ENSINO 7 -. Seqüenciamento da Programação da Produção  
UNIDADE DE ENSINO 8 - Emissão, Liberação, Acompanhamento e Controle de Produção  
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4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). 
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 20h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ANTUNES JUNIOR, José Antônio Valle. Sistemas de produção.  São Paulo: Bookman, 2011. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
CORRÊA, Carlos Alberto; CORRÊA, Henrique Luiz. Administração de Produção e de 
Operações: Manufatura e Serviços - Uma Abordagem Estratégica. 4 ed. São Paulo: Atlas, 
2017. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
MOREIRA, D.A. Administração da Produção e Operações. 2. ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2012. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
  

7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
DENNIS, Pascal. Um Guia para Entender o Sistema de Produção mais Poderoso do 
Mundo. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 CORRÊA, H. L. Just in time, MRP II e OPT: um enfoque estratégico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2013. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 JACOBS, F. Robert. Administração da produção e de operações. Porto Alegre: Bookman, 
2009. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 MARTINS, Petrônio G.; LAUGENI, Fernando P. Administração da Produção. 3.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2014. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
DISCIPLINA: Gestão de Custos 
Código: 60.1025 
Carga Horária: 80h (Teórica: 80h) 
Créditos: 04 
 
1 EMENTA 
Apresentar a distinção entre a contabilidade de custos e a gestão de custos situando a função 
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do gestor de custos. Apresentar os conceitos básicos inerentes as classificações e tipologias 
de custos: custos fixos ou variáveis, direto ou indireto, mão-de-obra, matéria-prima ou gastos 
gerais, custo padrão, meta ou real, custo perdido, custo logístico, custos da qualidade, custo 
total de propriedade, custo do ciclo de vida dos produtos. Apresentar a Gestão Estratégica de 
Custos e sua base conceitual: custos e a estratégia genérica de competição, custos e a cadeia 
de suprimentos, e, determinantes de custos. Apresentar os métodos de custeio gerenciais. 
Custeio ABC contrapondo ao custeio por Absorção. Custeio variável e as técnicas de análise 
custo/volume/lucro. Custeio direto e a análise diferencial (comprar ou fazer, internalizar ou 
terceirizar, aceitar pedidos especiais, substituir máquina, etc). Custeio na filosofia TOC – Teoria 
das restrições. Precificação: conceitos e técnicas de precificação (preço marck-up, licitação, 
estratégico). 
 
2 OBJETIVOS 
Instruir acerca das técnicas de controle de custos para análise e tomada de decisões gerencias 
e estratégicas que influenciam no desempenho operacional e financeiro/econômico da 
empresa. 
 
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
UNIDADE DE ENSINO 1 - Fundamentos Básicos 
UNIDADE DE ENSINO 2 - As classificações dos estudos em custos 
UNIDADE DE ENSINO 3 - Os problemas de custos 
UNIDADE DE ENSINO 4 - Premissas 
UNIDADE DE ENSINO 5 - Custeio por Absorção 
UNIDADE DE ENSINO 6 - Lógica funciona 
UNIDADE DE ENSINO 7 - A aceitabilidade pelo fisco 
UNIDADE DE ENSINO 8 - Possível uso gerencial 
UNIDADE DE ENSINO 9 - Custeio por Atividade (ABC) 
UNIDADE DE ENSINO 10 - Lógica funcional 
UNIDADE DE ENSINO 11 - ABC para gerenciar ou atender fisco 
UNIDADE DE ENSINO 12 - Complexidade de implantação 
UNIDADE DE ENSINO 13 - Custeio variável e análise custo-volume-lucro (CVL) 
UNIDADE DE ENSINO 14 - Teoria das restrições - TOC 
UNIDADE DE ENSINO 15 - Custeio direto e a análise diferencial 
UNIDADE DE ENSINO 16 - Formação do preço de venda 
UNIDADE DE ENSINO 17 - Outras Considerações 
 
4 METODOLOGIA 
A disciplina será desenvolvida por meio de metodologias diversas (ativa e tradicional), que se 
complementam umas às outras, de forma a propiciar ao aluno múltiplas ferramentas de 
aprendizagem. As aulas expositivas serão dialogadas, utilizando-se recursos audiovisuais, 
seminários, estudos dirigidos, desenvolvimento e apresentação de trabalhos individuais e em 
grupos, atividades em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e sala virtual (classroom e 
outras). Ao Trabalho Discente Efetivo (TDE) serão destinadas 20h (01 crédito) da disciplina, 
integrado de atividades teórico-práticas supervisionadas e será desenvolvido por meio de 
leitura de textos, elaboração de resenhas, fichamentos, vídeos, podcasts, dentre outros 
elementos, conforme Resolução nº 2750/CUN/2020. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação dos alunos será composta por dois eixos básicos, sendo o primeiro relacionado às 
atividades de sala de aula, as quais terão um peso de 80% (oitenta por cento) da nota final, e o 
segundo relacionado ao TDE, com peso equivalente a 20% (vinte por cento) da nota final. Os 
instrumentos e critérios de avaliação individual do aluno englobarão provas, trabalhos 
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individuais e em grupos, seminários, apresentação das atividades desenvolvidas no TDE, 
capacidade argumentativa, oratória, profundidade do conhecimento, disciplina, pontualidade 
nas aulas e no cumprimento de prazos estabelecidos, bem como a honestidade acadêmica. A 
partir da utilização das metodologias ativas o processo avaliativo será contínuo ao longo do 
semestre letivo, de modo a propiciar o acompanhamento da evolução, participação e 
crescimento, cognitivo, técnico e comportamental do aluno, viabilizando o redirecionamento 
metodológico educativo quando necessário. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GARRISON, R. H.; NOREEN, E. W.; BREWER, P. C. Contabilidade gerencial. 14ªed. Porto 
Alegre: Bookman, 2013. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
HANSEN, D. R.; MOWEN, M. M. Gestão de custos. São Paulo: Cengage Learning, 2009. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MARTINS, E. Contabilidade de Custos. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BRUNI, A. L.; FAMÁ, R. Gestão de custos e formação do preço de venda. 7ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2019. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
CREPALDI, S. A.; CREPALDI, G. S. Contabilidade de custos. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
IUDÍCIOS, S.; MELLO, G. R. Análise de custos: uma abordagem quantitativa. São Paulo: Atlas, 
2013. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
LEONE, G. S. G.; LEONE, R. J. G. Curso de contabilidade de custos. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 
2010. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SANTOS, J. J. Manual de Contabilidade e Análise de Custos. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
DISCIPLINA: Metodologia da Pesquisa (on-line) 
Código: 70-981 
Carga Horária: 40h (Teórica: 40h) 
Créditos: 02 
  
1 EMENTA 
Reflexões sobre a produção do conhecimento, sua difusão e incorporação. Sentido e 
perspectiva do Ensino Universitário: a tríplice missão: ensino, pesquisa e extensão. O método 
científico. A produção científica. A comunidade científica. Trabalhos acadêmicos. 
Instrumentalização metodológica. 
  
2 OBJETIVOS 
Instrumentalizar e orientar na adoção de um comportamento metodológico e científico na busca 
da construção do conhecimento, sistematizando, discutindo os fundamentos e princípios da 
ciência, relacionando-os com a missão da universidade. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 - Metodologia Científica e a Universidade 
UNIDADE DE ENSINO 2 – A organização da vida de estudos na Universidade: métodos e 
estratégias de estudo e aprendizagem 
UNIDADE DE ENSINO 3 - Diretrizes para a leitura, análise e interpretação de textos. 
UNIDADE DE ENSINO 4 - As relações, homem mundo e a produção do conhecimento 
UNIDADE DE ENSINO 5 - A natureza do conhecimento tipos e níveis. 
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UNIDADE DE ENSINO 6 - Os princípios da comunicação científica. 
UNIDADE DE ENSINO 7 - Trabalhos didáticos. 
UNIDADE DE ENSINO 8 - Normatização científica. 
UNIDADE DE ENSINO 9 - Sistematização de textos e meios eletrônicos. 
 
4 METODOLOGIA 
As atividades que serão desenvolvidas na modalidade online terão o acompanhamento 
pedagógico do professor na respectiva plataforma, com momentos síncronos e assíncronos. 
O Percurso de Aprendizagem é composto por objetos de aprendizagem que permitem ao 
discente desempenhar um papel ativo no processo de construção do conhecimento. Constitui-
se como sugestão de Percurso: Apresentação da disciplina; Vídeo do Professor; Material 
didático; Infográfico; Exercícios; Dica do Professor e Saiba Mais. 
- Apresentação: contém os Objetivos do Percurso de Aprendizagem, em termos de conteúdo, 
habilidades e competências. Esses objetivos de aprendizagem servem como norteadores para 
a elaboração dos demais itens que compõem a unidade. 
- Vídeo do professor: o professor aborda de forma sintetizada o conteúdo da aula. 
- Material didático: constitui-se do material didático que o professor irá disponibilizar para o 
acadêmico, podendo ser: capítulos de livros, material elaborado pelo professor com 
apresentação em power point, indicação de sites para leitura, etc. 
- Infográfico: síntese gráfica, com o objetivo de orientar o discente sobre os conteúdos 
disponibilizados no material.  
- Exercícios: são questões objetivas que abordam os pontos principais do conteúdo. 
- Dica do Professor: vídeo de curta duração sobre o tema principal da aula, tendo por objetivo 
apresentar o conteúdo em um formato dinâmico, complementando a aprendizagem. 
- Saiba Mais: artigos científicos, livros, textos, vídeos e outros materiais que estimulam a 
continuidade da leitura e o interesse de aprofundamento dos conteúdos.  
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina prevê que os resultados dos acadêmicos sejam expressos em pontos 
acumulados de zero (0) a dez (10), representados da seguinte forma:  
I-   20% - Trabalhos do Docente; 
II – Fórum Avaliativo; 
III- 60% Prova Presencial  
O Trabalho do Docente, consiste em atividades propostas pelo docente da disciplina, no 
ambiente virtual de aprendizagem, representado um peso de 20% da avaliação que serão 
realizadas e entregue pelo aluno, conforme orientação. 
O Fórum Avaliativo considera a participação do aluno no fórum em 20% da pontuação do 
acadêmico. O fórum é uma ferramenta que pode ser utilizada de forma síncrona ou assíncrona. 
Esta ferramenta possibilita a interação entre acadêmico-professor e acadêmico-acadêmico e 
seu o objetivo é propiciar o pensamento construtivo, a partir do pensamento crítico. A 
pontuação pode ser contabilizada de forma quantitativa e/ou qualitativa. 
A Prova Presencial obrigatória contempla 60% da pontuação da avaliação do acadêmico e é 
realizada de forma individual e sem consulta. Essa avaliação visa verificar as competências 
desenvolvidas pelo acadêmico durante a disciplina, e a elaboração e aplicação é de 
responsabilidade do docente. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BAPTISTA, Makilim Nunes; CAMPOS, Dinael Corrêa de. Metodologias Pesquisa em 
Ciências - Análise Quantitativa e Qualitativa. 2. ed. São Paulo: GEN, 2016. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. 4. ed. São Paulo: 
GEN, 2016. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia 
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Científica. 8. ed. São Paulo: GEN, 2017. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.   
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Negócios Internacionais 
Código: 60.1054 
Carga Horária: 40h (Teórica: 40h) 
Créditos: 02 
 
1 EMENTA 
O novo ambiente competitivo e sua relação com o comércio exterior. O papel do comércio no 
âmbito mundial. Política brasileira de comércio exterior: órgãos anuentes e intervenientes. 
Fontes de informações sobre comércio exterior. Diferenças culturais. Internacionalização da 
empresa. Estrutura de comércio exterior na empresa. O papel do Administrador no comércio 
exterior. Noções de câmbio. Aspectos atuais do comércio exterior. Tendências em Comércio 
Exterior. Sistemática de Exportação. Sistemática de Importação. 
 
2 OBJETIVOS 
Proporcionar ao aluno a compreensão da complexidade das diversas áreas que compõem o 
comércio internacional, bem como desenvolver o espírito crítico do aluno para estabelecer 
estratégias adequadas de atuação nesta área. Fornecer subsídios sobre os agentes envolvidos 
e sua motivação frente ao comércio exterior. Entender as formas da internacionalização das 
empresas. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 01 - O novo ambiente competitivo 
UNIDADE DE ENSINO 02 - Órgãos e entidades intervenientes no comércio exterior brasileiro e 
no comércio internacional. 
UNIDADE DE ENSINO 03 - Sistemas de apoio e fontes de informação sobre comércio exterior 
UNIDADE DE ENSINO 04 - Sistemática de Exportação 
UNIDADE DE ENSINO 05 - Sistemática de Importação 
 UNIDADE DE ENSINO 06 - Aspectos atuais, novidades e tendências dos negócios 
internacionais. 
  
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária).  
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 10h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
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crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
SOUZA, José M. Fundamentos do Comércio Internacional. São Paulo: Saraiva, 2009. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
LUZ, Rodrigo. Relações Econômicas Internacionais e Comércio Internacional. 4. ed. Rio 
de Janeiro: Saraiva, 2015. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
CIGNACCO, Bruno Roque. Fundamentos do Comércio Exterior: para pequenas e médias 
empresas. São Paulo: Saraiva, 2009. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
MAGNOLI, Demétrio. Comércio Exterior e Negociações Internacionais. São Paulo: Saraiva, 
2006. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
CAPARROZ, Roberto. Comércio internacional e legislação aduaneira esquematizado. São 
Paulo: Saraiva, 2018. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MAIA, Jayme de Mariz. Economia Internacional e Comércio Exterior. São Paulo: GEN, 
2014. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
LUDOVICO, Nelson. Como preparar uma Empresa para o Comércio Exterior. São Paulo: 
Saraiva, 2018. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SILVA, José Ultemar. Gestão das Relações Econômicas Internacionais e Comércio 
Exterior. São Paulo: Cengage Learning, 2012. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Administração Financeira  
Código: 60-1032  
Carga Horária: 80h (Teórica 80h)   
Créditos: 04 
 
1 EMENTA 
Contextualização e fundamentos da administração financeira. Investimentos em ativos e 
critérios de aceitação. Políticas de financiamentos e dividendos. Planejamento e Administração 
financeira de curto prazo. Planejamento e Administração financeira de longo prazo. Tópicos 
especiais em administração financeira. 
 
2 OBJETIVO  
Oportunizar conhecimentos para avaliação e critérios técnicos na administração das finanças e 
economia, criando condições de estudo e análise de captação e investimentos de recursos.  
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 - Introdução 
UNIDADE DE ENSINO 2 - Sistema Normativo: Autoridades Monetárias e de Apoio 
UNIDADE DE ENSINO 3 - Planejamento Financeiro a Curto Prazo  
UNIDADE DE ENISNO 4 - Administração de Capital de Giro  
UNIDADE DE ENSINO 5 - Custo de Capital  
UNIDADE DE ENSINO 6 - Alavancagem e Estrutura de Capital Alavancagem operacional e 
financeira 
UNIDADE DE ENSINO 7- Decisões de Financiamento de Longo Prazo  
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4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). 
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 20h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRIGHAM, E. F.; EHRHARDT, M. C. Administração financeira: teoria e prática. 14. ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2016. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
GROPELLI, A.A. Administração Financeira - Série Essenciais, 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/> 
PADOVEZE, C. Introdução à Administração Financeira. 2. ed. São Paulo: Cengage 
Learning, 2013. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/> 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ASSAF NETO, A. Finanças Corporativas e Valor. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/> 
BREALEY, Richard A.; MYERS, Stewart C.; ALLEN, Franklin. Princípios de finanças 
corporativas. 12. ed. Porto Alegre: AMGH, 2018. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/> 
HIGGINS, Robert C. Análise para Administração Financeira. 10. ed., AMGH: Porto Alegre, 
2014. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>  
HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira aplicada, 
estratégias financeiras, orçamento empresarial. 12. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2017. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/> 
SOUZA, Acilon Batista de. Curso de administração financeira e orçamento: princípios e 
aplicações. São Paulo: Atlas, 2014. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/> 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Projeto Integrador V - Administração  
Código: 60-1070 
Carga Horária: 60h (Teórica: 60h) 
Créditos: 03 
 
1 EMENTA 
Inserção do acadêmico ao ambiente de formação profissional, introduzindo conceitos e 



 

96 

metodologias para o desenvolvimento do estudo integrador e interdisciplinar.  
 
2 OBJETIVOS 
Proporcionar ao aluno oportunidade de desenvolvimento de trabalho de natureza acadêmico-
prático que possa traduzir a articulação entre os conhecimentos e competências adquiridos no 
curso de Administração e as atividades profissionais reais.  
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
Os conteúdos curriculares serão inerentes às demais disciplinas que compõem o quinto 
semestre do curso de Administração. Os mesmos poderão ser elaborados por demanda a cada 
nova edição em função do caráter dinâmico relacionado ao objetivo que essa disciplina se 
propõe. 
 
4 METODOLOGIA 
A disciplina será conduzida de forma expositiva e dialogada, orientando os alunos na 
construção de um projeto interdisciplinar. Serão realizadas orientações aos alunos, individual 
ou em grupo, para sanar eventuais dúvidas e instigar os alunos a propor soluções às 
dificuldades/problemas encontrados. O Projeto Integrador V será desenvolvido individualmente 
ou em grupo. O aluno em fase de realização do Projeto Integrador deve manter contato com o 
professor Orientador para discussão e aprimoramento de seu trabalho, cumprindo os prazos e 
procedimentos relativos ao desenvolvimento e apresentação do trabalho. O aluno deverá 
elaborar, entregar e apresentar o Projeto Integrador de acordo com o plano de execução, com 
as normas específicas do curso e com as orientações recebidas ao longo da efetivação dos 
semestres. 
A orientação do Projeto Integrador, entendida como acompanhamento didático-pedagógico e 
de orientação quanto aos aspectos teóricos e metodológicos do trabalho, é de 
responsabilidade do docente. O Projeto Integrador poderá ser realizado de forma presencial 
e/ou semipresencial, utilizando-se dos recursos do ambiente PRESENCIAL E VIRTUAL de 
aprendizagem (AVA) para seu acompanhamento e orientação. 
As atividades desenvolvidas ativamente pelos alunos, serão avaliadas pela produção e 
resultado e consideradas atividades extensionistas. Dentre as atividades a serem realizadas 
durante as 60 horas previstas nesta disciplina, constam 35 horas de atividades extensionistas. 
Ações extensionistas são classificadas como (i) projeto, (ii) curso, oficina e/ou workshop, (iii) 
evento, (iv) produto acadêmico, ou (v) prestação de serviço – e desenvolvidas em caráter 
disciplinar e/ou transversal. Tudo ocorrerá sob a orientação dos professores do semestre e 
coordenados por um professor responsável pelo Projeto Integrador. A mudança do 
tema/grupo/segmento definido no Projeto Integrador só será permitida mediante a conclusão 
das etapas anteriores e deverá ter a aprovação do Orientador. 
  
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação será realizada de acordo com as atividades propostas durante o semestre, de 
forma contínua, considerando o desenvolvimento das atividades (linguagem e técnicas 
adequadas, qualidade do conteúdo, referencial bibliográfico), além do comprometimento, 
participação nas atividades, pontualidade e responsabilidade no desenvolvimento das 
atividades e entrega 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
A bibliografia básica utilizada será a bibliografia básica das disciplinas que compõem o quinto 
semestre do Curso de Administração, de acordo com a área e o tema investigado. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
A bibliografia complementar utilizada será a bibliografia complementar das disciplinas que 
compõem o quinto semestre Curso de Administração, de acordo com a área e o tema 
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investigado. 
 
6º SEMESTRE 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Negociação e Vendas 
Código: 60.1055 
Carga Horária: 40h (Teórica: 40h) 
Créditos: 02 
 
1 EMENTA 
Conceitos, estratégias e posicionamento em vendas e negociação. Administração da força de 
vendas. Buscar e aprimorar o desenvolvimento das habilidades em vendas e negociações. 
Estabelecer critérios de negociação em todos os níveis. Políticas de Comunicação em vendas 
para uma boa negociação. Aprimorar as habilidades comportamentais na negociação. Postura 
dos negociadores. Analisar os aspectos culturais que influenciam nas negociações. Código de 
Defesa do Consumidor. Aspectos Atuais e tendências em Vendas e Negociação.  
 
2 OBJETIVOS 
Oportunizar o conhecimento acerca das estratégias de vendas e negociação e suas 
particularidades impostas pelo dinamismo do mercado.  Potencializar ações e otimizar as 
ferramentas de vendas e negociação dentro das organizações para fazer frente às situações 
de tomada de decisão permanentes na administração no âmbito negocial, pessoal e 
diplomático.  
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
 UNIDADE DE ENSINO 1- Conceitos básicos de vendas e sua evolução ao longo dos tempos;  
UNIDADE DE ENSINO 2 - Administração da força de vendas  
UNIDADE DE ENSINO 3 - Novas perspectivas da administração de vendas 
. 
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). 
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 10h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
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6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de vendas: uma abordagem introdutória. 3. ed. São Paulo: 
Manole, 2015. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
FERREIRA, Gonzaga. Negociação: como usar a Inteligência e a racionalidade. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2013. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de vendas. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALVAREZ, Francisco J. S. M.; CARVALHO, Marcos R. Gestão eficaz da equipe de vendas: 
venda mais adequando sua equipe aos clientes. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. Disponível 
em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
CASTRO, Luciano Thomé; NEVES, Marcos Fava. Administração de vendas: planejamento, 
estratégia e gestão. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2018. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
FERREIRA, Gonzaga. Negociação: como usar a Inteligência e a racionalidade. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2013. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
PESSOA, Carlos. Negociação aplicada: como utilizar as táticas e estratégias para transformar 
conflitos interpessoais em relacionamentos cooperativos. São Paulo: Atlas, 2009. Disponível 
em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
TEJON, José Luiz; COBRA, Marcos. Gestão de vendas: os 21 segredos do sucesso. São 
Paulo: Saraiva, 2007. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Organização Sistemas e Métodos 
Código: 60.1056 
Carga Horária: 40h (Teórica: 40h) 
Créditos: 02 
 
1 EMENTA 
Evolução das Teorias e das Práticas Administrativas nas Organizações. Área de Organização, 
Sistemas e Métodos, técnicas de representação, ferramentas de organização, sistemas e 
métodos. Tópicos atuais, novidades e tendências sobre Organização, Sistemas e Métodos.  
 
2 OBJETIVOS 
Proporcionar uma fundamentação teórica e prática que capacite o aluno a conhecer e discutir 
as aplicações da organização, sistemas e métodos administrativos, adequando os princípios à 
realidade das empresas com vistas à busca de soluções para seus problemas.  
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE 1: Conceitos básico s e teóricos 
UNIDADE 2: Inovação e mudança das organizações 
UNIDADE 3: Estrutura organizacional 
UNIDADE 4:Processo organizacional 
UNIDADE 5: Tópicos atuais, novidades e tendências sobre o tema  
 
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). 
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
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multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 10h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BALLESTERO-ALVAREZ, Maria Esmeralda. Manual de organização, sistemas e métodos: 
abordagem teórica e prática da engenharia da informação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
CARREIRA, Dorival. Organização, Sistemas e Métodos: ferramentas para racionalizar as 
rotinas de trabalho e a estrutura organizacional da empresa. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
CURY, Antonio. Organização e método: uma visão holística. 9. ed. rev. ampl. São Paulo: 
Atlas, 2017. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação a sistemas, organização e métodos: SO&M. São Paulo: 
Manole, 2015. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
CHINELATO FILHO, J. O&M integrado à informática. 14. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2011. 
[Minha Biblioteca]  
CRUZ, Tadeu José Costa Santos. Sistemas, Organização e Métodos, 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2013. [Minha Biblioteca]   
OLIVEIRA, Rômulo Silva de; CARISSINI, Alexandre da Silva; TOSCANI, Simão Sirineo. 
Sistemas operacionais. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. [Minha Biblioteca]   
PALMISANO, Angelo; ROSINI Alessandro Marco. Administração de Sistemas de 
Informação - E a gestão do conhecimento – 2. ed. revista e ampliada. São Paulo: Cengage 
Learning Brasil, 2013. Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Orçamento Empresarial 
Código: 60.1027 
Carga Horária: 80h (Teórica: 80h) 
Créditos: 04 
 
1 EMENTA 
Fundamentos básicos do planejamento estratégico e seus componentes construtivos tais como 
missão, visão, valores, matriz SWOT, bem como o planejamento operacional tais como 
processo orçamentário básico e filosofias orçamentárias. No processo orçamentário 
operacional: Orçamento de vendas, orçamento de estoques e produção/custos, orçamento de 
despesas gerais, orçamento de imobilizados/depreciações. Bem como Orçamento de capital ou 
de investimentos, orçamento financeiro e avaliação de desempenho. 
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2 OBJETIVOS 
Apresentar os fudamentos que justificam a importância do processo orçamentário de uma 
empresa em seu planejamento de lucros futuros mostrando as técnicas fundamentais de 
estruturação do planejamento estratégico, que, por sua vez determinam as técnicas 
fundamentais de estruturação do planejamento operacional/orçamentário, bem como, 
apresentando as técnicas de análise das variações entre orçado e realizado. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 - Fundamentos básicos 
UNIDADE DE ENSINO 2 - Planejamento estratégico 
UNIDADE DE ENSINO 3 - Planejamento operacional 
UNIDADE DE ENSINO 4 - Orçamento operacional 
UNIDADE DE ENSINO 5 - Orçamento de marketing/vendas/receitas 
UNIDADE DE ENSINO 6 - Orçamento de despesas gerais/outros gastos 
UNIDADE DE ENSINO 7 - Orçamento de imobilizado 
UNIDADE DE ENSINO 8 - Orçamento de investimentos ou de capital 
UNIDADE DE ENSINO 9 - Orçamento financeiro 
UNIDADE DE ENSINO 10 Relatando o orçamento operacional 
UNIDADE DE ENSINO 11- Avaliação de desempenho 
UNIDADE DE ENSINO 12- Controle orçamentário 
 
4 METODOLOGIA 
A disciplina será desenvolvida por meio de metodologias diversas (ativa e tradicional), que se 
complementam umas às outras, de forma a propiciar ao aluno múltiplas ferramentas de 
aprendizagem. As aulas expositivas serão dialogadas, utilizando-se recursos audiovisuais, 
seminários, estudos dirigidos, desenvolvimento e apresentação de trabalhos individuais e em 
grupos, atividades em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e sala virtual (classroom e 
outras). Ao Trabalho Discente Efetivo (TDE) serão destinadas 20h (01 crédito) da disciplina, 
integrado de atividades teórico-práticas supervisionadas e será desenvolvido por meio de 
leitura de textos, elaboração de resenhas, fichamentos, vídeos, podcasts, dentre outros 
elementos, conforme Resolução nº 2750/CUN/2020. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação dos alunos será composta por dois eixos básicos, sendo o primeiro relacionado às 
atividades de sala de aula, as quais terão um peso de 80% (oitenta por cento) da nota final, e o 
segundo relacionado ao TDE, com peso equivalente a 20% (vinte por cento) da nota final. Os 
instrumentos e critérios de avaliação individual do aluno englobarão provas, trabalhos 
individuais e em grupos, seminários, apresentação das atividades desenvolvidas no TDE, 
capacidade argumentativa, oratória, profundidade do conhecimento, disciplina, pontualidade 
nas aulas e no cumprimento de prazos estabelecidos, bem como a honestidade acadêmica. A 
partir da utilização das metodologias ativas o processo avaliativo será contínuo ao longo do 
semestre letivo, de modo a propiciar o acompanhamento da evolução, participação e 
crescimento, cognitivo, técnico e comportamental do aluno, viabilizando o redirecionamento 
metodológico educativo quando necessário. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FREZATTI, F. Orçamento empresarial: planejando o controle gerencial. 6ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2017. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
GARRISON, R. H.; NOREEN, E. W.; BREWER, P. C. Contabilidade gerencial. 14ªed. Porto 
Alegre: Bookman, 2013. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
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HOJI, M. Orçamento empresarial. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
SOBANSKI, J. J. Prática de orçamento empresarial: um exercício programado. 3ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2011. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SOUZA, A. B. Curso de administração financeira e orçamento: princípios e aplicações. 
São Paulo: Atlas, 2014. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
PADOVEZE, L. C.; FRANCISCHETTI, C. E. Planejamento econômico e orçamentário: 
contabilometria integrando estratégia e planejamento orçamentário. São Paulo: Saraiva, 
2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
HOSS, S.A.; WESTERFIELD, W. W.; JORDAN, B. D.; LAMB, R. Fundamentos de 
administração financeira. 9ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
BRUNI, A. L. Avaliação de investimentos. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Planejamento Estratégico 
Código: 60-1057 
Carga Horária: 80h (Teórica: 80h) 
Créditos: 04 
 
1 EMENTA 
Estrutura das revoluções científicas, envolvendo a visão histórica e futura do processo 
produtivo e mercadológico (artesanato, revolução industrial, globalização de mercados). 
Análise do ambiente competitivo. Diagnóstico das estratégias empresariais (influenciadores 
internos e externos). Planejamento e implementação de estratégias competitivas e suas 
inferências no desenvolvimento empresarial e regional. Globalização e mudanças tecnológicas. 
Dimensões estratégicas, sociais e éticas. 

2 OBJETIVOS 
Capacitar o aluno para ter uma postura analítica no planejamento estratégico e na aplicação de 
instrumentos que possibilitem o desenvolvimento de planejamentos táticos e operacionais, bem 
como, a elaboração de estratégias empresariais considerando as organizações e seu ambiente 
competitivo. 

3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 01 - O Ambiente da Gestão Estratégica 
UNIDADE DE ENSINO 02 - A estratégia e o papel dos consultores 
UNIDADE DE ENSINO 03 - A estratégia e os fundamentos acadêmicos 
UNIDADE DE ENSINO 04 - Os gurus da estratégia 
UNIDADE DE ENSINO 05 - Metodologias de Planejamento Estratégico 
 
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências apresentadas, as aulas serão desenvolvidas de forma 
variada e terão como metodologias: a tradicional (expositivo-dialogadas com estudos dirigidos), 
e a ativa. No intuito de desenvolver as competências inerentes à disciplina, poderão ser 
utilizados recursos de multimídia como projetores de imagem e vídeo, atividades práticas de 
projeto em laboratório com aplicativos de suporte. Os alunos desenvolverão Trabalhos 
Discentes Efetivos (TDE) no total de 20h, envolvendo pesquisas bibliográficas, resolução de 
exercícios, projetos direcionados com e sem auxílio de softwares específicos envolvendo a 
aplicação dos conceitos trabalhados à área de instalações elétricas. A fixação dos conteúdos 
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será por meio de resolução de exercícios, estudo de casos, atividades de laboratório e 
relatórios. Dentre as atividades a serem realizadas durante as 80 horas previstas nesta 
disciplina, constam 20 horas de atividades extensionistas. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina se propõe a verificar se as competências propostas neste plano de 
ensino foram desenvolvidas pelo acadêmico, por meio dos seguintes instrumentos de 
avaliação: provas escritas, trabalhos e Trabalhos Discentes Efetivos, estes últimos valendo 
20% da média parcial. 
As avaliações serão realizadas ao longo do semestre e distribuídas uniformemente de acordo 
com o plano de ensino. Numa aula que antecede uma avaliação serão dadas orientações a 
respeito da sistemática a ser adotada e os conteúdos exigidos, bem como os critérios 
específicos da avaliação. No instrumento de avaliação haverá de forma explícita e por escrito 
quanto valerá cada questão. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
COSTA, Eliezer Arantes da. Gestão estratégica: da empresa que temos para a empresa que 
queremos. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
CRUZ, Tadeu. Manual de Planejamento Estratégico. São Paulo: Grupo GEN, 2017. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico: Conceitos, 
Metodologia, Práticas, 34. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
HOSKISSON Harrison, Robert E. | Michael A. Hitt | R. Duane Ireland | Jeffrey S. Estratégia 
Competitiva. Cengage Learning Brasil, 2012. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MINTZBERG, Henry, QUINN, James B. O processo da estratégia. Porto Alegre: Bookman, 
2011. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração estratégica na prática: a 
competitividade para administrar o futuro das empresas. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Estratégia Empresarial & Vantagem Competitiva: 
Como Estabelecer, Implementar e Avaliar, 9. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2014. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
THOMPSON JR, Arthur A., STRICKLAND II, A. J., GAMBLE, John E. Administração 
Estratégica. 15. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Consultoria Empresarial 
Código: 60-1058  
Carga Horária: 80h (Teórica: 80h) 
Créditos: 04  
 
1 EMENTA  
Aplicações de atividades de consultoria em empresas públicas e privadas. Diagnóstico 
empresarial. Reestruturação de estratégias de gestão através da leitura de cenários micro e 
macro ambientais. Aspectos atuais e tendências em assessoria e consultoria.  
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2 OBJETIVOS  
Oportunizar aos acadêmicos conhecimento teórico e prático das ferramentas de consultoria 
empresarial, aguçando suas habilidades críticas de mensuração das estratégias empresariais. 
Desenvolver habilidades de diagnóstico e leitura de cenários internos e externos às 
organizações. Organizar as informações coletadas para otimizar suas aplicações nas tomadas 
de decisão gerencial. Oferecer condições para que os acadêmicos prestem assessoria e 
consultoria nas suas atividades profissionais. 
 
3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
UNIDADE DE ENSINO 1 - Definições e história da consultoria e suas premissas no Brasil  
UNIDADE DE ENSINO 2 - Conceitos e diferença entre consultoria e assessoria 
UNIDADE DE ENSINO 3 - Aplicações da consultoria na gestão de negócios 
UNIDADE DE ENSINO 4 - O papel do consultor empresarial, mercado de trabalho e atuação 
profissional. Etapas de um trabalho de consultoria empresarial  
UNIDADE DE ENSINO 5 - Diagnóstico empresarial e leitura de cenários  
UNIDADE DE ENSINO 6 - Elaboração de documentos formais e apresentação de relatórios de 
consultoria Aspectos atuais, novidades e tendências em assessoria e consultoria.  
 
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). 
Serão utilizados: recursos de multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador 
(internet, PowerPoint), Google Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de 
Aula, Biblioteca física e Digital (visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos 
desenvolverão Trabalhos Discente Efetivos no total de 20h, que poderão ser, conforme a 
necessidade, questionários, pesquisas bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, 
produção de vídeos. A fixação dos conteúdos será por meio de resolução de exercícios, estudo 
de casos, atividades de laboratório e relatórios. Dentre as atividades a serem realizadas 
durante as 80 horas previstas nesta disciplina, constam 30 horas de atividades extensionistas. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CROCCO, L. e GUTTMANN, E. Consultoria Empresarial. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
FERNANDES, Bruno Henrique Rocha; BERTON, Luiz Hamilton. Administração Estratégica: 
da competência empreendedora à avaliação de desempenho. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Manual de Consultoria Empresarial: conceitos, 
metodologia e práticas. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2019. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
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7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
OLIVEIRA, Luciano Oliveira de. Consultoria Empresarial. Porto Alegre: Sagah, 2017. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
OLIVEIRA, Luciano Oliveira de. Consultoria Organizacional. Porto Alegre: Sagah, 2017. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
PUENTE-PALACIOS, Katia; PEIXOTO, Adriano de Lemos A. Ferramentas de Diagnóstico 
para Organizações e Trabalho: um olhar a partir da psicologia. Porto Alegre: Artmed, 2015. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.   
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Projeto Integrador VI- Administração  
Código: 60-1071 
Carga Horária: 60h (Teórica) 
Créditos: 03 
 
1 EMENTA 
Inserção do acadêmico ao ambiente de formação profissional, introduzindo conceitos e 
metodologias para o desenvolvimento do estudo integrador e interdisciplinar.  
 
2 OBJETIVOS 
Proporcionar ao aluno oportunidade de desenvolvimento de trabalho de natureza acadêmico-
prático que possa traduzir a articulação entre os conhecimentos e competências adquiridos no 
curso de Administração e as atividades profissionais reais.  
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
Os conteúdos curriculares serão inerentes às demais disciplinas que compõem o sexto 
semestre do curso de Administração. Os mesmos poderão ser elaborados por demanda a cada 
nova edição em função do caráter dinâmico relacionado ao objetivo que essa disciplina se 
propõe. 
 
4 METODOLOGIA 
A disciplina será conduzida de forma expositiva e dialogada, orientando os alunos na 
construção de um projeto interdisciplinar. Serão realizadas orientações aos alunos, individual 
ou em grupo, para sanar eventuais dúvidas e instigar os alunos a propor soluções às 
dificuldades/problemas encontrados. O Projeto Integrador VI será desenvolvido individualmente 
ou em grupo. O aluno em fase de realização do Projeto Integrador deve manter contato com o 
professor Orientador para discussão e aprimoramento de seu trabalho, cumprindo os prazos e 
procedimentos relativos ao desenvolvimento e apresentação do trabalho. O aluno deverá 
elaborar, entregar e apresentar o Projeto Integrador de acordo com o plano de execução, com 
as normas específicas do curso e com as orientações recebidas ao longo da efetivação dos 
semestres. 
A orientação do Projeto Integrador, entendida como acompanhamento didático-pedagógico e 
de orientação quanto aos aspectos teóricos e metodológicos do trabalho, é de 
responsabilidade do docente. O Projeto Integrador poderá ser realizado de forma presencial 
e/ou semipresencial, utilizando-se dos recursos do ambiente PRESENCIAL E VIRTUAL de 
aprendizagem (AVA) para seu acompanhamento e orientação. 
As atividades desenvolvidas ativamente pelos alunos, serão avaliadas pela produção e 
resultado e consideradas atividades extensionistas. Dentre as atividades a serem realizadas 
durante as 60 horas previstas nesta disciplina, constam 35 horas de atividades extensionistas. 
Ações extensionistas são classificadas como (i) projeto, (ii) curso, oficina e/ou workshop, (iii) 
evento, (iv) produto acadêmico, ou (v) prestação de serviço – e desenvolvidas em caráter 
disciplinar e/ou transversal. Tudo ocorrerá sob a orientação dos professores do semestre e 
coordenados por um professor responsável pelo Projeto Integrador. A mudança do 
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tema/grupo/segmento definido no Projeto Integrador só será permitida mediante a conclusão 
das etapas anteriores e deverá ter a aprovação do Orientador. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação será realizada de acordo com as atividades propostas durante o semestre, de 
forma contínua, considerando o desenvolvimento das atividades (linguagem e técnicas 
adequadas, qualidade do conteúdo, referencial bibliográfico), além do comprometimento, 
participação nas atividades, pontualidade e responsabilidade no desenvolvimento das 
atividades e entrega. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
A bibliografia básica utilizada será a bibliografia básica das disciplinas que compõem o sexto 
semestre do Curso de Administração de acordo com a área e o tema investigado. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
A bibliografia complementar utilizada será a bibliografia complementar das disciplinas que 
compõem o sexto semestre do Curso de Administração, de acordo com a área e o tema 
investigado. 
 
7º SEMESTRE 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Elaboração e Análise de Projetos 
Código: 60.1034 
Carga Horária: 80h (Teórica: 80h) 
Créditos: 04 
 
1 EMENTA 
Estruturação de projetos. Componentes da estruturação e apresentação. Estudo de mercados. 
Estudo de investimentos. Estudo da localização. Orçamento: receita e despesa, 
financiamentos. Análise de Viabilidade. Estudos iniciais de controle. 
 
2 OBJETIVOS 
Analisar e discutir os fundamentos na elaboração de projetos empresariais, tanto ao nível da 
estrutura, observação e análise, como também da apresentação. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 01 - Planejar versus projetar 
UNIDADE DE ENSINO 02 - Tipos de projetos 
UNIDADE DE ENSINO 03 - Etapas da elaboração de projeto de investimento 
UNIDADE DE ENSINO 04 - Aspectos econômicos mercadológicos no projeto 
UNIDADE DE ENSINO 05 - Aspectos econômico-financeiros no projeto 
UNIDADE DE ENSINO 06 - Aspectos contábeis, receitas e custos de um projeto 
UNIDADE DE ENSINO 07 - Aspectos técnicos de viabilidade e avaliação do retorno de um 
projeto 
UNIDADE DE ENSINO 08 - Indicadores e análise do projetado versus o realizado 
UNIDADE DE ENSINO 09 - Aspectos atuais, novidades e tendências na área de projetos 
 
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
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universitária).  
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 20h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
CECCONELLO, Antônio Renato; AJZENTAL, Alberto. A Construção do Plano de Negócio. 
São Paulo: Saraiva, 2007. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 HASTINGS, David. Análise Financeira de Projetos de Investimento de Capital. São Paulo:  
Saraiva, 2013. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 NETO, Jocildo Correira. Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimento. São Paulo: 
GEN, 2009. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BIZZOTTO, Carlos Eduardo Negrão. Plano de negócios para empreendimentos 
inovadores. São Paulo: Atlas, 2008. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
BRITO, Paulo. Análise de Viabilidade de Projetos de Investimentos. 2. ed. São Paulo: GEN, 
2006. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 CECCONELLO, Antonio Renato. A Construção do Plano de Negócio. São Paulo: Saraiva, 
2007. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 FREZATTI, Fábio. Gestão da viabilidade econômico-financeira dos projetos de 
investimento. São Paulo: GEN, 2011. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 BARBIERI, José Carlos. Educação Ambiental: na formação do administrador. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Gestão da Inovação  
Código: 60-1059 
Carga Horária: 80h (Teórica: 80h) 
Créditos: 04 
 
1 EMENTA 
Conceitos de Criação e de Inovação. Conceitos de Mudança. Tipos de Inovação e suas 
classificações; O manual de Oslo: Sua importância e utilização para mensurar a Inovação; As 
Estratégias de Inovação; as dimensões da Inovação: Resultado e Processo; Técnica e 
Ferramentas para mensurar Grau de Inovação nas Empresas. 
 
2 OBJETIVOS 
Compreender e discutir o conceito, a dinâmica e os tipos de inovação e suas formas de 
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classificação.; Entender a relevância e o impacto da gestão da inovação nas organizações; 
conhecer as estratégias existentes das organizações no que tange a Inovação. Aplicar os 
conceitos e abordagens estudadas no contexto de organizações nacionais. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 01 - Introdução a Inovação  
UNIDADE DE ENSINO 02 - Tipos de Inovação e suas classificações 
UNIDADE DE ENSINO 03 - O manual de Oslo: Sua importância e utilização para mensurar a 
Inovação 
UNIDADE DE ENSINO 04 - As Estratégias de Inovação  
UNIDADE DE ENSINO 05 - As dimensões da Inovação: Resultado e Processo 
UNIDADE DE ENSINO 06 -Técnica e Ferramentas para mensurar Grau de Inovação nas 
Empresas 
 
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). 
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 20h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio de resolução de exercícios, estudo de casos, atividades de laboratório 
e relatórios. Dentre as atividades a serem realizadas durante as 80 horas previstas nesta 
disciplina, constam 12 horas de atividades extensionistas. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina se propõe a verificar se as competências propostas neste plano de 
ensino foram desenvolvidas pelo acadêmico, por meio dos seguintes instrumentos de 
avaliação: provas escritas, trabalhos e Trabalhos Discentes Efetivos. 
As avaliações serão realizadas ao longo do semestre e distribuídas uniformemente de acordo 
com o plano de ensino.  
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
ROCHA, Lygia Carvalho. Criatividade e Inovação: Como Adaptar-se às Mudanças. Rio de 
Janeiro: LTC, 2009. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 FIGUEIREDO, Paulo N. Gestão da Inovação: Conceitos, Métricas e Experiências de 
Empresas no Brasil. Rio de Janeiro: LTC, 2015. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
TIDD, Joe.; BESSANT, John.; PAVITT, Keith. Gestão da inovação. 3.ed. São Paulo: 
Bookman, 2008. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
  
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 BAUER, Ruben. Gestão da mudança: caos e complexidade nas organizações. São Paulo: 
Atlas, 2009. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 MATTOS, João Roberto Loureiro de.; GUIMARÃES, Leonam dos Santos. Gestão da 
Tecnologia e Inovação. São Paulo: Saraiva, 2003. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 MATTOS, João Roberto Loureiro de.; GUIMARÃES, Leonam dos Santos. Gestão da 
tecnologia e inovação: uma abordagem prática. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 SCHERER, Ost.; CARLOMAGNO, Maximiliano Selistre. Gestão da inovação na prática: 
como aplicar conceitos e ferramentas para alavancar a inovação. São Paulo: Atlas, 2009. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 ZOGBI, Edson. Competitividade através da gestão da inovação. São Paulo: Atlas, 2008. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Estágio I - Administração  
Código: 60-1061 
Carga Horária: 120h (Teórica: 120h) 
Créditos: 06 
 
1 EMENTA 
Realização de atividades teórico/práticas relacionadas à realidade das organizações e 
profissão, através de vivência empresarial, plano de negócio ou práticas em laboratório, 
conforme regulamentação do Manual de Estágio.  
 
2 OBJETIVOS  
Possibilitar ao acadêmico a interação com experiências profissionais, permitindo a aplicação 
prática dos conhecimentos teóricos obtidos no decorrer do Curso de Administração, 
preparando-o para o exercício futuro da profissão. Instigar a capacidade de análise, 
planejamento, sistematização lógica, síntese e tomada de decisão nos diferentes aspectos do 
estudo em elaboração. Contribuir de forma consistente, na formação do perfil desejado e no 
desenvolvimento das habilidades e competências esperadas dos futuros profissionais.  
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
De acordo com a linha de trabalho definida entre Aluno e Orientador, respeitadas as normas e 
procedimentos estabelecidos no Manual de Estágio.  
 
4 METODOLOGIA 
 A aprendizagem será garantida mediante métodos que propiciem a construção do 
conhecimento e sua aplicação prática, levando em conta o conhecimento técnico, a 
interdisciplinaridade e a diversidade, visando a agregação de conhecimentos, habilidades e 
atitudes profissionais nos futuros administradores. Quanto aos recursos e métodos todos os 
compatíveis e adequados a boa aprendizagem serão disponibilizados incluindo: sala de aula 
adequada, infraestrutura compatível, professor orientador, dentre outros.  
 
5 AVALIAÇÃO 
 A avaliação será contínua, levando em conta a construção do conhecimento do aluno e seu 
aprendizado na área. Critérios como a participação, o envolvimento e desenvolvimento das 
atividades desafiadas para o aluno, a capacidade de entender e se fazer entender bem como a 
de aplicar o que aprendeu também são considerados formas de avaliação que se juntam a 
métodos tradicionais como banca avaliadora, dentre outros.  
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia 
para pesquisas, projetos, estágios e trabalhos de conclusão do curso. 3. ed. São Paulo, Atlas, 
2006.  
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 11. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009.  
 



 

109 

8º SEMESTRE 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Ética Profissional e Filosofia  
Código: 70-1116 
Carga Horária: 40h (Teórica: 40h) 
Créditos: 02 
 
1 EMENTA 
Introdução à filosofia. Discute a filosofia como atitude e interpretação do mundo. Reflexão 
sobre questões relacionadas ao mundo contemporâneo, ocupando-se fundamentalmente de 
temas como: o ser, o conhecer e o agir. Campo, natureza, ética da atividade do profissional em 
administração.  
 
2 OBJETIVO 
Possibilitar aos alunos o contato com as grandes escolas e expoentes do pensamento filosófico 
através dos tempos. Enfocar as relações interprofissionais, as normas e a legislação que 
norteiam e amparam o profissional em administração, bem como o comportamento e 
posicionamento ético do administrador no contexto social em que está inserido tanto em nível 
nacional como no internacional. 
 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 01 - Origem histórica da Filosofia 
UNIDADE DE ENSINO 02 - Filosofia e Trabalho: o mundo do trabalho  
UNIDADE DE ENSINO 03 - Conceituação e Noções de Ética Empresarial 
UNIDADE DE ENSINO 04 - Decálogo do Administrador Excelente.  
UNIDADE DE ENSINO 05 - Conselho Federal de Administração (CFA) e Conselhos Regionais 
de Administração (CRAs). A profissão de Administração: Lei nº 4769 de 09.09.65 e suas 
atualizações. 
UNIDADE DE ENSINO 06 - Código de Ética do Administrador 
 
4 METODOLOGIA NA MODALIDADE PRESENCIAL 
 Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). 
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 10h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
4.1 METODOLOGIA NA MODALIDADE ON-LINE 
As atividades que serão desenvolvidas na modalidade online terão o acompanhamento 
pedagógico do professor na respectiva plataforma, com momentos síncronos e assíncronos. 
O Percurso de Aprendizagem é composto por objetos de aprendizagem que permitem ao 
discente desempenhar um papel ativo no processo de construção do conhecimento. Constitui-
se como sugestão de Percurso: Apresentação da disciplina; Vídeo do Professor; Material 
didático; Infográfico; Exercícios; Dica do Professor e Saiba Mais. 
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- Apresentação: contém os Objetivos do Percurso de Aprendizagem, em termos de conteúdo, 
habilidades e competências. Esses objetivos de aprendizagem servem como norteadores para 
a elaboração dos demais itens que compõem a unidade. 
- Vídeo do professor: o professor aborda de forma sintetizada o conteúdo da aula. 
- Material didático: constitui-se do material didático que o professor irá disponibilizar para o 
acadêmico, podendo ser: capítulos de livros, material elaborado pelo professor com 
apresentação em power point, indicação de sites para leitura, etc. 
- Infográfico: síntese gráfica, com o objetivo de orientar o discente sobre os conteúdos 
disponibilizados no material.  
- Exercícios: são questões objetivas que abordam os pontos principais do conteúdo. 
- Dica do Professor: vídeo de curta duração sobre o tema principal da aula, tendo por objetivo 
apresentar o conteúdo em um formato dinâmico, complementando a aprendizagem. 
- Saiba Mais: artigos científicos, livros, textos, vídeos e outros materiais que estimulam a 
continuidade da leitura e o interesse de aprofundamento dos conteúdos. 
 
5 AVALIAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – 
individual e/ou coletivo do aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua 
evolução, participação e crescimento. As aulas com utilização de 
metodologia ativa terão, especialmente, mas não exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, 
avaliação constante do desempenho técnico, cognitivo e comportamental dos alunos para 
possíveis redirecionamentos metodológico/educativos. 
 
5.1 AVALIAÇÃO NA MODALIDADE ON-LINE 
A avaliação da disciplina prevê que os resultados dos acadêmicos sejam expressos em pontos 
acumulados de zero (0) a dez (10), representados da seguinte forma:  
I-   20% - Trabalhos do Docente; 
II – Fórum Avaliativo; 
III- 60% Prova Presencial  
O Trabalho do Docente, consiste em atividades propostas pelo docente da disciplina, no 
ambiente virtual de aprendizagem, representado um peso de 20% da avaliação que serão 
realizadas e entregue pelo aluno, conforme orientação. 
O Fórum Avaliativo considera a participação do aluno no fórum em 20% da pontuação do 
acadêmico. O fórum é uma ferramenta que pode ser utilizada de forma síncrona ou assíncrona. 
Esta ferramenta possibilita a interação entre acadêmico-professor e acadêmico-acadêmico e 
seu o objetivo é propiciar o pensamento construtivo, a partir do pensamento crítico. A 
pontuação pode ser contabilizada de forma quantitativa e/ou qualitativa. 
A Prova Presencial obrigatória contempla 60% da pontuação da avaliação do acadêmico e é 
realizada de forma individual e sem consulta. Essa avaliação visa verificar as competências 
desenvolvidas pelo acadêmico durante a disciplina, e a elaboração e aplicação é de 
responsabilidade do docente. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CRA-RS – Código de Ética dos Profissionais de Administração, 2015. 
SANTOS, Fernando de Almeida. Ética Empresarial. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2019. Disponível 
em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SROUR, Robert Henry. Ética Empresarial. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018. Disponível 
em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ASHLEY, Patrícia Almeida (coord). Ética e responsabilidade social nos negócios. 2. ed. São 



 

111 

Paulo: Saraiva, 2005.Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
GHIRALDELLI JR. Paulo. Introdução à Filosofia. Barueri, São Paulo: Manole,2003.  
LOPES FILHO, Artur Rodrigo Itaqui et. al. Ética e Cidadania. 2. ed. Porto Alegre: Sagah, 
2018.Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
PESQUEUX, Yvon. Filosofia e organizações. São Paulo: Cengage Learning, 2008.Disponível 
em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
REALE, Miguel. Introdução à Filosofia.4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Gestão Pública  
Código: 60-1060 
Carga Horária: 40h (Teórica) 
Créditos: 02 
 
1 EMENTA 
Abordar o conceito e o objeto base da Gestão Pública, identificando o regime jurídico brasileiro, 
sua organização, princípios e seus atos administrativos, bem como os processos e 
procedimentos administrativos básicos. Otimizando o foco dentro das tendências modernas da 
gestão. 
 
2 OBJETIVO  
Despertar no aluno a compreensão, a importância e a responsabilidades do gestor público e 
sua profissionalização, oportunizando para isso conhecimento teórico e prático das 
especificidades da gestão pública em todas as suas esferas de poder.  
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES  
UNIDADE DE ENSINO 1 - Da Administração Pública  
UNIDADE DE ENSINO 2 - Organização da Administração Pública  
UNIDADE DE ENSINO 3 - Princípios e definição da administração pública 
UNIDADE DE ENSINO 4 - Leis Orçamentárias (Plano Plurianual, Leis de Diretrizes UNIDADE 
DE ENSINO 5 - Orçamentária e Lei Orçamentária anual)  
UNIDADE DE ENSINO 6 - Gestão Pública efetiva e Responsabilidade fiscal na administração 
pública  
UNIDADE DE ENSINO 7 - Licitações na Administração Pública  
UNIDADE DE ENSINO 8 -Controle e participação social na administração pública 
UNIDADE DE ENSINO 9 -Tendências modernas na gestão pública 
 
4 METODOLOGIA 
 Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). 
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 10h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
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seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – 
individual e/ou coletivo do aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua 
evolução, participação e crescimento. As aulas com utilização de 
metodologia ativa terão, especialmente, mas não exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, 
avaliação constante do desempenho técnico, cognitivo e comportamental dos alunos para 
possíveis redirecionamentos metodológico/educativos. 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
DI PIETRO, Maria S. Z. Parcerias na administração pública: concessão, permissão, franquia, 
terceirização e outras formas. 12.ed. São Paulo: Grupo GEN, 
2019<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
KANAANE, Roberto; FIEL FILHO, Alécio; FERREIRA, Maria das Graças (Org.). Gestão 
pública: planejamento, processos, sistemas de informação e pessoas. São Paulo: Atlas, 2012. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SANTOS, Clezio Saldanha dos. Introdução à gestão pública. São Paulo: Saraiva, 2005. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
COSTIN, Claudia. Administração Pública. São Paulo: Grupo GEN, 2010. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
GIACOMONI, James. Orçamento público. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Disponível em:  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MATIAS-PEREIRA, José. Administração Pública, 5. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2018. 
Disponível em:  <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análises, casos práticos. 3. 
ed. São Paulo: Cengage, 2019. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SLOMSKI, Valmor. Controladoria e governança na gestão pública. São Paulo: Atlas, 2005. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Estágio II - Administração  
Código: 60-1062 
Carga Horária: 180h (Teórica) 
Créditos: 09 
 
1 EMENTA 
Realização de atividades teórico/práticas relacionadas à realidade das organizações e 
profissão, através de vivência empresarial, plano de negócio ou práticas em laboratório, 
conforme regulamentação do Manual de Estágio.  
 
2 OBJETIVOS  
Possibilitar ao acadêmico a interação com experiências profissionais, permitindo a aplicação 
prática dos conhecimentos teóricos obtidos no decorrer do Curso de Administração, 
preparando-o para o exercício futuro da profissão. Instigar a capacidade de análise, 
planejamento, sistematização lógica, síntese e tomada de decisão nos diferentes aspectos do 
estudo em elaboração. Contribuir de forma consistente, na formação do perfil desejado e no 
desenvolvimento das habilidades e competências esperadas dos futuros profissionais.  
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
De acordo com a linha de trabalho definida entre Aluno e Orientador, respeitadas as normas e 
procedimentos estabelecidos no Manual de Estágio.  
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4 AVALIAÇÃO 
 A avaliação será contínua, levando em conta a construção do conhecimento do aluno e seu 
aprendizado na área. Critérios como a participação, o envolvimento e desenvolvimento das 
atividades desafiadas para o aluno, a capacidade de entender e se fazer entender bem como a 
de aplicar o que aprendeu também são considerados formas de avaliação que se juntam a 
métodos tradicionais como banca avaliadora, dentre outros.  
 
5 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio e de pesquisa em administração: guia 
para pesquisas, projetos, estágios e trabalhos de conclusão do curso. 3. ed. São Paulo, Atlas: 
2006.  
STORTI, Adriana Troczinski et al. Trabalhos acadêmicos: da concepção à apresentação. 2. ed., 
rev. e atual. Erechim-RS: EdiFAPES, 2006.  
VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 11. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009.  
 
DISCIPLINAS ELETIVAS 
 
DEPARTAMENTO DE LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES  
Disciplina: Libras – Língua Brasileira de Sinais  
Código: 80-328 
Carga Horária: 40h (Teórica: 40h) 
Créditos: 02 
 
1 EMENTA 
Legislação e inclusão. Língua, culturas e comunidades surdas. Aquisição de Linguagem e a 
LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais.  
 
2 OBJETIVO 
Conhecer as singularidades linguísticas e culturais da comunidade surda, bem como a 
legislação referente a LIBRAS e a inclusão no ensino regular. Construir noções básicas sobre a 
LIBRAS. Oportunizar o contato com a LIBRAS visando proporcionar subsídios básicos para a 
comunicação através dessa língua.  
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES  
UNIDADE DE ENSINO 1 - Legislação e Inclusão;  
UNIDADE DE ENSINO 2 - Constituição do sujeito surdo;  
UNIDADE DE ENSINO 3 - Cultura Surda Relação da história da surdez com a língua de sinais;  
UNIDADE DE ENSINO 4 - Libras Noções básicas da Língua de Sinais Brasileira: O espaço de 
sinalização, os elementos que constituem os sinais (fonologia), noções sobre a estrutura da 
Língua, a língua em uso em contextos triviais de comunicação – alfabeto, numerais, pronomes 
e sinais referentes à escola.  
UNIDADE DE ENSINO 5 - A importância de Libras estrangeira para essa profissão  
UNIDADE DE ENSINO 6 - Atualidades, Novidades e Tendências sobre o Tema  
 
4 METODOLOGIA 
 Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). 
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
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Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 10h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – 
individual e/ou coletivo do aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua 
evolução, participação e crescimento. As aulas com utilização de 
metodologia ativa terão, especialmente, mas não exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, 
avaliação constante do desempenho técnico, cognitivo e comportamental dos alunos para 
possíveis redirecionamentos metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ESTELITA, M. B. ELiS: sistema brasileiro de escrita das línguas de sinais. Porto Alegre: Penso, 
2015. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MORAIS, Carlos Eduardo De.  L. Libras. Grupo A, 2019. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
QUADROS, Ronice Müller; CRUZ, C. Língua de Sinais. Grupo A, 2011. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BRANDÃO, Flavia. Dicionário ilustrado de libras. São Paulo: Global, 2011. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
GESSER, AUDREI. Libras:  que língua é essa. São Paulo: Parabola, 2009. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
LACERDA, Cristina Broglia Feitosa de. Intérprete de Libras. 7. ed. Porto Alegre: Mediação, 
2015. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
PEREIRA, Maria Cristina da Cunha. Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo: 
Pearson Brasil, 2011. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
STREIECHEN, Eliziane Manosso. Aprender está em suas mãos. Curitiba-PR: CRV, 2013. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Criatividade e Aprendizagem Organizacional  
Código: 60-1040 
Carga Horária: 40h (Teórica: 40h) 
Créditos: 02 
 
1 EMENTA 
O ser humano criativo. O processo criativo. Soluções criativas na empresa. O pensamento 
lateral na administração. Aprendizagem como processo de mudança. A organização que 
aprende.  
 
2 OBJETIVO  
Promover a construção de um conhecimento que contemple a necessidade do homem e as 
instituições adaptarem-se ao meio em que vivem, modificando-se, buscando alternativas 
criativas para a solução de problemas do seu cotidiano e do mercado em tempos de 
mudanças, dispondo-se a riscos e propondo-se a um contínuo aprendizado e renovação 
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contínua.  
 
3 CONTEÚDO CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 - O Ser Humano Criativo, Potencial Imaginação Criativa Intuição.  
UNIDADE DE ENSINO 2 - O Processo Criativo Soluções Criativas na Empresa  
UNIDADE DE ENSINO 3 - O Pensamento Lateral na Administração Necessidade do 
Pensamento Criativo Técnicas e Aplicações do Pensamento Lateral  
UNIDADE DE ENSINO 4 - Aprendizagem como Processo de Mudança  
UNIDADE DE ENSINO 5 - A Organização que Aprende Educação e Cidadania e a 
Organização que Aprende 
UNIDADE DE ENSINO  6 - Aperfeiçoamento do Ser  
UNIDADE DE ENSINO  7 - Aprendizagem Organizacional 
UNIDADE DE ENSINO 8 - Liderança Participativa (Teorias)  
UNIDADE DE ENSINO 9 - Grupo e Aprendizagem Organizacional 
UNIDADE DE ENSINO 10 - Tópicos atuais, novidades e tendências na área  
 
4 METODOLOGIA  
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). 
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 10h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – 
individual e/ou coletivo do aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua 
evolução, participação e crescimento. As aulas com utilização de 
metodologia ativa terão, especialmente, mas não exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, 
avaliação constante do desempenho técnico, cognitivo e comportamental dos alunos para 
possíveis redirecionamentos metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
SANMARTIN, Ana; STELAMARIS e A. Intuição e criatividade na tomada de decisões. 1. ed. 
Editora Trevisan, 2017. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SANTOS, António, Nelson D.; COSTA, Renato Lopes da; Aprendizagem Organizacional - 
ferramenta no processo de mudança. Grupo Almedina, 2017. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
ROCHA, Lygia Carvalho. Criatividade e Inovação: Como adaptar-se às mudanças. Rio de 
Janeiro: LTC, 2014. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ANTONELLO, Claudia S., GODOY, Arilda S. colaboradores.
 Aprendizagem Organizacional no Brasil. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
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FLEURY, Maria Leme, OLIVEIRA JUNIOR, Moacir de (Org.). Gestão estratégica do 
conhecimento - Integrando aprendizagem, conhecimento e competências. São Paulo:Atlas, 
2011. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MARIOTTI, Humberto De Oliveira. Organizações de Aprendizagem. 2.ed. São Paulo: Atlas, 
2001. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MARIOTTI, Humberto Oliveira. Pensamento complexo: suas aplicações à liderança, à 
aprendizagem e ao desenvolvimento sustentável. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
RUAS, Roberto, ANTONELLO, Simone, BOFF, Luiz Henrique colaboradores.  Os Novos 
Horizontes de Gestão: Aprendizagem Organizacional e Competências. Porto Alegre: 
Bookman, 2011. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Gestão do Agronegócio  
Código: 60-1063 
Carga Horária: 40h (Teórica: 40h) 
Créditos: 2 
1 EMENTA 
Conceitos e princípios básicos do agronegócio. Introdução ao Gerenciamento dos sistemas 
agroindustriais. A inter-relação entre os elos das cadeias produtivas. A Gestão da produção 
rural no agronegócio. As características dos empreendimentos rurais. A pluriatividade. O 
agronegócio e a região. A agricultura familiar e desenvolvimento sustentável. O associativismo 
e o cooperativismo no agronegócio. Tópicos contemporâneos em Agronegócio. Tendências do 
Agronegócio.  

 
2 OBJETIVOS 
 - Introduzir o conceito de agronegócio, sua evolução e setorização. Analisar a multiplicidade de 
variáveis que compõem os segmentos agroindustriais no Brasil: importância econômica e 
conjunto de inter-relações com os setores públicos, privados ou do terceiro setor. - 
Proporcionar ao profissional da área de administração a compreensão do ambiente das 
organizações do agronegócio, de forma a permitir uma visão sistêmica, capacitando-o para 
atuar nesse meio.  
- Discutir abordagens teóricas acerca Segurança Alimentar e Soberania alimentar. Estabelecer 
relações entre questões ambientais e a produção agrícola. Desenvolver o senso crítico, o 
trabalho em equipe e a identificação e solução de problemas do setor agroindustrial. 
Estabelecer relações entre questões ambientais e a produção agrícola. - Desenvolver o senso 
crítico, o trabalho em equipe e a identificação e solução de problemas do setor agroindustrial.   
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES  
UNIDADE DE ENSINO 1 - Gerenciamento de sistemas agroindustriais 
UNIDADE DE ENSINO 2 - Definições e Conceito de agribusiness/ agronegócios.  
UNIDADE DE ENSINO 3 - As principais mudanças e tendências do agribusiness: “antes da 
porteira”, “dentro da porteira” e “depois da porteira”.  
UNIDADE DE ENSINO 4 - A empresa rural e A unidade de produção como negócio.  
A empresa e o empresário rural.  
UNIDADE DE ENSINO 5 - O processo administrativo. A agricultura e a agricultura familiar  
UNIDADE DE ENSINO 6 - Agroindústria familiar e as Áreas e níveis empresariais relacionados 
às empresas rurais  
UNIDADE DE ENSINO 7 - Desenvolvimento Rural e Perspectivas teóricas do desenvolvimento 
rural.  
UNIDADE DE ENSINO  8 - Atualidades, Novidades e Tendências do Agronegócio.  
A região e o agronegócio. 
 



 

117 

4 METODOLOGIA  
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). 
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 10h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – 
individual e/ou coletivo do aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua 
evolução, participação e crescimento. As aulas com utilização de 
metodologia ativa terão, especialmente, mas não exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, 
avaliação constante do desempenho técnico, cognitivo e comportamental dos alunos para 
possíveis redirecionamentos metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
MALINSK, Alan. Cadeias produtivas do Agronegócio I. Grupo A, 2018. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
STEIN, Tiago R. Cadeias produtivas do agronegócio II. Grupo A, 2020. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
ZUIN, Luís Fernando Soares R.; QUEIROZ, T. Agronegócios: gestão, inovação e 
sustentabilidade - 2 ed. Saraiva, 2019. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
NAKAO, Sílvio H. Contabilidade Financeira no Agronegócio. Grupo GEN, 2017. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
NEVES, Marcos Fava; ZYLBERSZTAJN, Decio; CALEMAN, Silvia M. de Q. Gestão de 
Sistemas de Agronegócios. Grupo GEN, 2015. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MOTTA, Wilson M. Derivativos de Agronegócios Gestão de Riscos de Mercado. Saint Paul 
Publishing (Brasil), 2017. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SPAREMBERGER, Ariosto. Princípios de Agronegócios - Conceitos e Estudos de Caso. 
Editora Unijuí, 2010. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
ZUIN, Luís Fernando Soares; QUEIROZ, Timóteo Ramos. Agronegócios: Gestão, Inovação e 
Sustentabilidade: Fundamentos do controle empresarial. Editora Saraiva, 2014. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: SIG – Sistemas de Informações Gerenciais 
Código: 60-1064 
Carga Horária: 40h (Teórica: 40h) 
Créditos: 02 
 
1 EMENTA 
Impacto da informação nas organizações em suas dimensões. Visão sistêmica de estratégias 
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integradoras de áreas e informação como apoio ao processo decisório. Identificação e 
relacionamento do fluxo de informação externa e interna como recurso gerencial. Projeto, 
implantação e monitoramento de objetivos na informatização de empresas. Aspectos atuais da 
Gestão de Sistemas de Informação. Tendências Futuras em Sistemas de Informações. 
 
2 OBJETIVOS 
- Desenvolver conceitos básicos de sistemas de informação que possibilitem o futuro 
profissional realizar uma análise consistente sobre o uso dos sistemas e de novas tecnologias 
de informação e comunicação. 

- Como resultado dessas análises, espera-se que sejam capazes de realizar escolhas corretas 
sobre a adoção de um sistema de informações gerencial que atue eficazmente dentro da 
realidade do negócio da empresa. 

3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 - Fundamentos da Administração da Informação 
UNIDADE DE ENSINO 2 - Introdução aos Sistemas de Informação Gerencial 
UNIDADE DE ENSINO 3 - Tipos e Classificação dos Sistemas de Informação  
UNIDADE DE ENSINO 4 - As Dimensões dos Sistemas informação Gerencial: Tecnologia e 
Pessoas  
UNIDADE DE ENSINO 5 - Perspectivas e atualidade em Sistemas de informação Gerencial   
  
4 METODOLOGIA  
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). 
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 10h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CRUZ, Tadeu. Sistema de Informações Gerenciais: Tecnologias Da Informação e as 
Organizações do Século XXI & Introdução ao BPM & BPMS Introdução ao CMM-I. 4. ed. São 
Paulo:  Atlas, 2014. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho R. de.  Sistemas de Informações Gerenciais-Estratégias-
Táticas-Operacionais. 17. ed. Grupo GEN, 2018. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
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SILVA, Katia Cilene N da. Sistemas de informações gerenciais. Grupo A, 2019. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
AUDY, J. L.; BRODBECK, Â. F. Sistemas de informação: planejamento e alinhamento 
estratégico nas organizações. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
GORDON, Steven R., GORDON, Judith R. Sistemas de Informação: Uma Abordagem 
Gerencial, 3. ed. Rio de janeiro: LTC, 2006. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
O’BRIEN, James A.; MARAKAS, George M. Administração de Sistemas de Informação. 15. 
ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2012. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
REZENDE, Alcides Denis.; ABREU, Aline França de. Tecnologia da Informação Aplicada a 
Sistemas de Informação Empresariais. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
TURBAN, Efraim.; LEIDNER, Dorothy.; MCLEAN, Ephraim. Tecnologia da Informação para 
Gestão: Transformando os Negócios na Economia Digital, 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Governança Corporativa 
Código: 60-1044 
Carga Horária: 40h (Teórica: 40h) 
Créditos: 02 
 
1 EMENTA 
Conceitos de governança corporativa. A governança corporativa como um diferencial de 
gestão. As boas práticas de governança corporativa. Respeito aos minoritários e mais frágeis, 
responsabilidade social e sustentabilidade ambiental como determinações e princípios. O novo 
mercado. Tag along aos acionistas. Tópicos atuais, novidades e tendências na área  
 
2 OBJETIVO  
Fazer o estudante entender que que existem vários tipos de corporações e como elas são 
comandadas, sendo que a governança corporativa é uma importante forma.  
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 1 - Conceitos de governança corporativa.  
UNIDADE DE ENSINO 2 - A governança corporativa como um diferencial de gestão.  
UNIDADE DE ENSINO 3 - As boas práticas de governança corporativa.  
Respeito aos minoritários e mais frágeis, responsabilidade social e sustentabilidade ambiental 
como determinações e princípios.  
UNIDADE DE ENSINO 4 -O novo mercado. Tag along as acionistas.  
Como uma companhia pode aderir ao método da governança corporativa Vantagens de aderir 
a governança corporativa.  
UNIDADE DE ENSINO 5 - Tópicos atuais, novidades e tendências na área. 
 
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). 
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
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Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 10h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Governança Corporativa na Prática: Integrando 
Acionistas, Conselho de Administração e Diretoria Executiva na Geração de Resultados. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 2015. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
ROSSETTI, José Paschoal; ANDRADE, Adriana.   Governança   Corporativa: 
Fundamentos, Desenvolvimento e Tendências. São Paulo: Atlas, 2011. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SILVA, Andre Luiz Carvalhal.  Governança corporativa e sucesso empresarial: 
melhores práticas para aumentar o valor da firma. São Paulo: Saraiva, 2006. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ROSSETTI, José Paschoal, Adriana Andrade. Governança Corporativa: Fundamentos, 
Desenvolvimento e Tendências. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SILVA, André Luiz da, LEAL, Ricardo Câmara. Governança Corporativa: evidências 
empíricas no Brasil. São Paulo: Atlas, 2007. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SILVA, CARVALHAL D., André Luiz. Governança Corporativa e Sucesso Empresarial - 
Melhores Práticas Para Aumentar o Valor da Firma. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SILVA, Edson da. Governança corporativa nas empresas: guia prático de orientação para 
acionistas, investidores, conselheiros de administração e fiscal, auditores, executivos, gestores, 
analistas de mercado e pesquisadores. 3. ed. São Paulo:  Atlas, 2012. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SOUZA, Gonzalez, R. Governança Corporativa. 1ª edição. Editora Trevisan, 2012. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Gestão de Meio Ambiente 
Código: 60-1065 
Carga Horária: 40h (Teórica: 40h) 
Créditos: 02 
 
1 EMENTA  
Administração e meio ambiente. Gestores ambientais. Reciclagem e combate ao desperdício 
com estratégia econômica e ambiental. Gestão da Produção Limpa e sustentabilidade. 
Protocolo de Kyoto. Créditos de Carbono. ISO 14000. Aspectos atuais e novidades da gestão 
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ambiental. Tendência em gestão ambiental.  
 
2 OBJETIVOS 
Desenvolver conhecimento científico básico que terá como formação básica em administração, 
com formação especializada na área socioeconômica, biológica e de manejo dos recursos 
ambientais. Também a formação do administrador do ambiente, um profissional com 
embasamento na área de administração, somado a um conhecimento básico em diversos 
campos das Ciências do Ambiente. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES  
UNIDADE DE ENSINO 1 - Administração X Meio Ambiente; Ecologia básica (conceitos) 
Biomassas. Biogelquímico 
UNIDADE DE ENSINO 2 - Desequilíbrios Ambientais; Impacto Ambiental; Pilares da gestão 
ambiental  
UNIDADE DE ENSINO 3 - Sistemas de gestão ambiental (SGA); Atualidades em Gestão 
Ambiental  
UNIDADE DE ENSINO 4 - Reciclagem e reaproveitamento; Gerenciamento de empresas 
recicladoras; Fiscalização, leis e regras sobre o agente produtor ou poluidor  
UNIDADE DE ENSINO 5 - Produção limpa; Acordo de Kyoto; Créditos de Carbono ISO 14000 
227; Certificações  
UNIDADE DE ENSINO 6 - A Gestão Ambiental nas Empresas; Atualidades, Novidades e 
Tendências em Gestão Ambiental  
 
4 METODOLOGIA  
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). 
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 10h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BARSANO, Paulo Roberto Pereira; BARBOSA, R. Gestão Ambiental. Editora Saraiva, 2014. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. ed., São 
Paulo: Atlas, 2011. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
DONAIRE, Denis de; OLIVEIRA, Edenis C. Gestão Ambiental na Empresa. 3ª edição. Grupo 
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GEN, 2018. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BARBIERI, José Carlos.  Gestão Ambiental Empresarial.  2.  ed.  São Paulo: Saraiva, 2007. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
JABBOUR, Ana Beatriz Lopes de Sousa, JABBOUR, Charbel José Chiappetta. Gestão 
ambiental nas organizações: fundamentos e tendências. São Paulo: Atlas, 2013.  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
FENKER, Eloy Antonio et all. Gestão Ambiental: Incentivos, Riscos e Custos. São Paulo: 
Atlas, 2015. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
FIELD, Barry.; FIELD, Martha K. Introdução à Economia do Meio Ambiente. 6. ed. Poro 
Alegre: AMGH, 2014. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
ROSA, Henrique André.; FRACETO, Leonardo F. Meio Ambiente e 
Sustentabilidade.  Porto Alegre: Bookman, 2012. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Jogos de Empresas 
Código: 60.1043 
Carga Horária: 40h (teórica: 40h) 
Créditos: 02 
 
1 EMENTA 
Simulação empresarial: origem, aplicações, tipos e vantagens. Realização de uma simulação 
empresarial. Desenvolvimento de modelos para auxiliar no processo de tomada de decisões 
das empresas simuladas.  
 
2 OBJETIVOS 
- Promover um processo de aprendizado que simule um ambiente empresarial; 
- Proporcionar a união entre a Teoria e a Prática; 
- Compreensão da complexidade do ambiente empresarial; 
- Estimular habilidade de trabalho em equipe; 
- Proporcionar a interdisciplinaridade; 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 01 - Introdução a Teoria dos Jogos 
UNIDADE DE ENSINO 02 - Introdução e Importância dos Softwares de Simulação e Criação de 
Empresas  
UNIDADE DE ENSINO 03 - Aprendizagem prática na Simulação de Jogos Empresariais 
 
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária). 
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 10h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
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5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
LUPERINI, Roberto. Dinâmicas e jogos na empresa: Método, instrumento e práticas de 
treinamento. 3 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MARINHO, Raul. Prática na teoria: aplicações da teoria dos jogos e da evolução aos 
negócios. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2011. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SAUAIA, Aidar Antonio C. Laboratório de Gestão: Simulador Organizacional, Jogo de 
Empresas e Pesquisa Aplicada. Editora Manole, 2013. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BÊRNI, Duilio de Avila; FERNANDEZ, Brena Paula Magno. Teoria dos Jogos – São Paulo: 
Saraiva, 2014. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
BIERMAN, H. Scott; FERNANDEZ, Luis. Teoria dos Jogos. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2011. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
GRAMIGNA, Maria Rita. Jogos de Empresas. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
LEVITT, S. D.; DUBNER, S. J. Freakonomics: o lado oculto e inesperado de tudo que nos 
afeta. 11.ed. Rio de Janeiro: Câmpus, 2007. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SCHAFRANSKI, Luiz Erley; TUBINO, Dalvio Ferrari. Simulação Empresarial em Gestão de 
Produção: Desenvolvendo um Laboratório de Planejamento e Controle da Produção através 
de Jogos Empresariais. São Paulo:  Atlas, 2013. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
Disciplina: Direito Tributário 
Código: 60.1021 
Carga Horária: 40h (Teórica: 40h) 
Créditos: 02 
 
1 EMENTA 
A atividade financeira do Estado e seu poder impositivo de tributar. Espécies tributárias e o 
efeito econômico dos tributos. O Sistema tributário na Constituição Federal e a legislação 
ordinária tributária. Normas gerais de direito tributário e a administração tributária. 
 
2 OBJETIVOS 
Proporcionar o conhecimento básico de direito tributário, transmitindo noções do sistema 
tributário vigente no país, com ênfase na legislação com que se defrontarão em suas atividades 
profissionais. 
 
3 CONTEÚDOS CURRICULARES 
UNIDADE DE ENSINO 01 - A Atividade Financeira do estado; Necessidade pública; Serviços 
Públicos; O Sistema Tributário Nacional e o Código Tributário Nacional; 
UNIDADE DE ENSINO 02 - Definição e características do tributo; Espécies de tributo 
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(Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsórios e contribuições especiais) 
UNIDADE DE ENSINO 03 - Competência tributária e conflito de competência; Sujeição ativa e 
capacidade tributária; Repartição das receitas triutárias; 
UNIDADE DE ENSINO 04 - Limitações constitucionais do poder de tributar: Princípios; 
- Imunidade, isenção e não incidência tributária; 
UNIDADE DE ENSINO 05 - Fontes da legislação tributária (Legislação interna / tratados e 
convenções internacionais; Vigência, aplicação, interpretação e integração legislativa; 
- Obrigação tributária; 
UNIDADE DE ENSINO 06 - Fato gerador do tributo; Crédito tributário e lançamento; 
- Garantias e privilégios do crédito tributário; 
UNIDADE DE ENSINO 07 - Sujeição passiva; Capacidade Tributária; Domicílio tributário; 
UNIDADE DE ENSINO 08 - Responsabilidade tributária; Suspensão, extinção e exclusão do 
crédito tributário 
 
4 METODOLOGIA 
Visando desenvolver competências técnicas, cognitivas e comportamentais nos acadêmicos, 
as aulas, de forma variada, terão como metodologias: (1) a tradicional (expositivo-dialogadas 
com estudos dirigidos), (2) a ativa e (3) a sociointeracionista (professor como mediador de 
atividades em que os alunos trabalham em equipes e interagem com a comunidade 
universitária).  
No intuito de desenvolver as competências inerentes a disciplina, serão utilizados: recursos de 
multimídia como projetores de imagem e vídeo, computador (internet, PowerPoint), Google 
Classroom (inserção de material e proposta de TDE´s), Sala de Aula, Biblioteca física e Digital 
(visando pesquisas individuais e em equipe). Os alunos desenvolverão Trabalhos Discente 
Efetivos no total de 10h, que poderão ser, conforme a necessidade, questionários, pesquisas 
bibliográficas, pesquisa e análise de estudos de caso, produção de vídeos. A fixação dos 
conteúdos será por meio do desenvolvimento de estudos e de projetos. 
 
5 AVALIAÇÃO 
A avaliação da disciplina será feita com base nos objetivos da disciplina, por meio dos 
seguintes instrumentos de avaliação: (1) Provas/Trabalhos Práticos, (2) Trabalhos Discentes 
Efetivos e (3) Avaliação do processo de Desenvolvimento – individual e/ou coletivo do 
aprendizado do acadêmico ao longo do semestre, observando sua evolução, participação e 
crescimento. As aulas com utilização de metodologia ativa terão, especialmente, mas não 
exclusivamente, avaliação contínua, ou seja, avaliação constante do desempenho técnico, 
cognitivo e comportamental dos alunos para possíveis redirecionamentos 
metodológico/educativos. 
 
6 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2020. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
CASSONE, Vittório. Direito tributário. 28. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2018. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
SABBAG, Eduardo. Direito tributário essencial, 7. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2020. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
7 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ICHIHARA, Yoshiaki. Direito Tributário. 19. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2015. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
MAZZA, Alexandre. Tributário na prática. 6. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2020. 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
PADOVEZE, Clóvis Luís; BERTASSI, André Luís; CILLO, André Roberto; CILLO, Geraldo; 
CAMARANO, Luiz Gustavo. Contabilidade e gestão tributária: Teoria, prática e ensino. 
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Cengage Learning Brasil, 2017. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>.  
SABBAG, Eduardo. Série Método de Estudo OAB - Direito Tributário. 2. ed. São Paulo: Grupo 
GEN, 2018. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/>. 
 
 
APÊNDICES 
 

APÊNDICE I – MANUAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I E II 
 

1 CARACTERIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 
 
1.1 JUSTIFICATIVA 

O Estágio Supervisionado é condição indispensável à conclusão do Curso de 
Administração, em conformidade com a Resolução CNE/CES nº 4, de 13/07/2005. O mesmo 
difere das demais práticas realizadas em empresas por estar previsto no Projeto Pedagógico, 
ter um manual específico aprovado pelo Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da 
Universidade e estar alinhado com a implementação do perfil desejado para o formando. 

O estágio em questão é uma importante fase na vida do acadêmico, pois é nesta etapa 
que coloca em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso e desenvolve 
habilidades profissionais relevantes para o desempenho profissional. 
 
1.2 DEFINIÇÃO E OBJETIVOS 

O Estágio Supervisionado consiste no trabalho, dentro do campo de Administração, que 
o aluno concluinte do Curso de Administração deve executar, em uma empresa pública, 
privada, plano de negócio ou em laboratório, no mínimo, durante (2) dois semestres (300h), 
com o objetivo de adquirir experiência e pôr em prática os conhecimentos teóricos assimilados 
no transcorrer do curso, preparando-o para o exercício futuro da profissão. 

Deve, a presente atividade, contribuir, de forma consistente, na formação do perfil 
desejado e no desenvolvimento das habilidades e competências esperadas dos futuros 
profissionais. Como objetivos podem ser destacados: 
a) Proporcionar a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do 
curso; 
b) Vivenciar situações problema dentro da realidade das organizações, identificando soluções 
com aporte teórico; 
c) Aprimorar as competências, habilidades e atitudes forjadas ao longo da formação 
acadêmica, de acordo com as necessidades de mercado; 
d) Proporcionar uma visão ampla, vivenciando a realidade da profissão; 
e) Contribuir para a inserção dos futuros profissionais no mercado de trabalho. 

 
1.3 DURAÇÃO 

Os Estágios I e II possuem uma carga horária total de 300 horas, subdividas em 
ESTÁGIO I – 120 horas e ESTÁGIO II – 180 horas. 
 
1.4 INTERRUPÇÃO DO ESTÁGIO 

a) O aluno que desejar suspender, temporariamente, a realização de seu Estágio, 
deverá comunicar sua intenção ao Professor Titular da Disciplina de Estágio de Conclusão de 
Curso, por escrito, justificando sua atitude e anexando ao seu relatório mensal, imediatamente 
anterior à data da interrupção. 

b) O Coordenador, de posse do pedido de interrupção, reunirá o NDE, que se 
manifestará a respeito do assunto. 
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2 LOCAL E ÁREA DE ATUAÇÃO 

O Estágio poderá ser realizado em Entidades Privadas ou Públicas, com ou sem fins 
lucrativos, que possuam atividades relacionadas com as áreas de estágio do Curso de 
Administração. Também é passível de Estágio, a empresa Junior. Na indisponibilidade de 
organizações para a execução poderá ser utilizada a Elaboração de um Plano de Negócio, e 
em último caso, na impossibilidade das anteriores e consultado o NDE, a execução de 
trabalhos relativos a ensino, pesquisa e extensão, conforme prevê Art.1° §3° da Lei 11.788. 

De acordo com o Conselho Federal de Administração, são campos privativos do 
Administrador e passíveis de Estágio, desde que o curso possua profissional habilitado para 
orientação: Administração e Seleção de Pessoal/Recursos Humanos, Organização e 
Métodos/Análise de Sistemas, Orçamento, Administração de Material/Logística, Administração 
Financeira, Administração Mercadológica/Marketing, Administração de Produção, 
Desdobramentos ou Conexos: Administração de Consórcio, Administração de Comércio 
Exterior, Administração de Cooperativas, Administração Hospitalar, Administração de 
Condomínios, Administração de Imóveis, Administração de Processamento de Dados/ 
Informática, Administração Rural, Administração Hoteleira, Factoring, Turismo. 
 
2.1 CONTRATO E TERMO DE COMPROMISSO 

Quando realizados os estágios em empresas públicas ou privadas as mesmas devem: 
a) Oferecer condições ambientais ao(s) estagiário(s) para o desenvolvimento de seu 

trabalho. 
b) Participar, através de um orientador da empresa habilitado (designado pela direção 

da empresa/organização), colaborando de todas as formas possíveis, para que o trabalho do 
estagiário apresente um elevado nível de aproveitamento. 

c) Firmar com a URI e o(s) Estagiário(s) um Termo de Compromisso (Anexo H), de 
acordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008 e o Contrato de Estágio (Anexo G). 

d) Poderá, a seu critério, providenciar e/ou complementar um seguro de acidentes 
pessoais para os estagiários, com vigência no período de desenvolvimento do Estágio. A 
universidade providencia o seguro obrigatório, mas o aluno deve procurar a Coordenação do 
Curso para providenciá-lo com uma antecedência de 3 dias úteis. 
 
2.2 PLANO DE ESTÁGIO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Os estagiários receberão convocação para um encontro com o Professor Titular da 
Disciplina de Estágio I - Administração com o Coordenador do Curso e com os Professores 
Orientadores, com o objetivo de dar-lhes uma visão geral das disciplinas de Estágio I e Estágio 
de II e orientá-los quanto à escolha da empresa e a definição da linha de trabalho para o 
Estágio Supervisionado. 

Em cronograma estabelecido pela Coordenação, os estagiários que optarem por 
estágios em empresas públicas, privadas ou laboratório, deverão elaborar e entregar ao 
Professor Titular da Disciplina de Estágio de Conclusão de Curso, uma Proposta de Estágio I, 
assinada pelo(s) estagiário(s) e pela Empresa quando for o caso, indicando a área de atuação, 
ficando a critério do curso a indicação do professor orientador. 
Uma vez entregue a Proposta de Estágio I, o Coordenador do Curso, Professor Titular da 
disciplina de Estágio e Professores Orientadores, procederão ao seu imediato exame e 
julgamento, definindo de acordo com a disponibilidade de professores e a linha de atuação a 
indicação do orientador. Caso não seja aprovado, o estagiário deverá refazer a proposta, 
atendendo às sugestões/indicações que lhe forem feitas. 

As propostas de Estágio I, após serem aprovadas terão a seguinte destinação: 
- 1 via ao Professor Orientador; 
- 1 via ao Professor Banca 1; 
- 1 via ao Professor Banca 2. 
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2.3 DESENVOLVIMENTO DOS ESTÁGIOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Os estágios iniciarão efetivamente quando os Planos de Estágios forem aprovados, em 

data a ser posteriormente divulgada. 
Além dos contatos mantidos pelos alunos na empresa, o Professor Orientador estará à 

disposição dos mesmos, para encontros presencias, ficando a critério das partes que pode 
ocorrer, na própria Universidade, em horários previamente estabelecidos ou remotos de forma 
síncrona. 
 
2.4 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 

Cada aluno ou grupo deverá ter um Relatório de Acompanhamento (Anexo G) que será 
preenchido durante o período de orientação e entregue junto com os relatórios finais do Estágio 
de I e Estágio II. O responsável pelo preenchimento deste relatório é o professor Orientador 
com assinatura do professor e do(s) aluno(s). 
 
2.5 RELATÓRIOS FINAIS 
2.5.1 Estágio I  

O relatório final do Estágio I, deverá ser elaborado de acordo com o roteiro e seguir o 
método científico de apresentação de trabalhos que consta no Manual de Metodologia da URI. 

O referido relatório deve ser entregue em três vias, em espiral, para avaliação do 
Professor Orientador de Estágio, nos prazos previamente fixados. Após a apresentação do 
relatório final à Banca, fazer as alterações necessárias, devolver as vias criticadas juntamente 
com uma via sem encadernação de acordo com a data fixada. Após a conferência e liberação 
por parte da coordenação de estágios, entregar a via final encadernada em espiral. 
 
2.5.2 Estágio II 

O relatório final do Estágio II, deverá ser elaborado de acordo com o roteiro, e seguir o 
método científico de apresentação de trabalhos que consta no Manual de Metodologia da URI. 

O referido relatório deve ser entregue em três vias, em espiral, para avaliação da banca, 
nos prazos previamente fixados. Após apresentação do relatório final à Banca, fazer as 
alterações necessárias, devolver as vias criticadas juntamente com uma via sem 
encadernação, de acordo com a data fixada. Após a conferência e liberação por parte da 
coordenação de estágios, realizar os procedimentos de entrega final. 
 
2.6.3 Entrega final 

Depois de aprovado o Estágio II e liberado para encadernação, providenciar a união das 
vias finais de Estágio I e Estágio II em uma única via, contendo a seguinte ordenação: Capa do 
Estágio II (Título do Trabalho), Estágio I na íntegra, folha em branco e Estágio II na íntegra. A 
encadernação deverá ser feita em capa padrão adotada na URI, juntamente com o relatório 
final do Estágio II, deverá ser entregue, em data previamente fixada, em meio eletrônico, 
contendo o Estágio Curso e Estágio II, ou em formato eletrônico em pdf. 

Salienta-se que cada Campus da URI pode alterar a forma de entrega final dos Estágios 
I e II, diferente do estipulado neste manual, a qual deve ser definido junto ao NDE e justificar 
esta mudança com a ata da reunião. 
 
3 ROTEIROS E METODOLOGIA 

 Em virtude da amplitude de possibilidades de atuação do Administrador, bem como as 
orientações contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais, referentes a necessidade de 
proporcionar um ambiente favorável ao desenvolvimento de um profissional capaz de inovar, 
ser flexível as mudanças, atento as oportunidades e tendências, com elevada capacidade de 
pensar, executar e resolver problemas, optou-se pela flexibilização de roteiros, que passam a 
ser conduzidos pela figura do  professor orientador, dentro de suas área de expertise, podendo 
variar de diagnósticos e solução de problemas de áreas específicas a leitura e análise de 
situações organizacionais ou seus desdobramentos, conforme previsto no item 4 deste manual.  
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A metodologia a ser utilizada na elaboração dos Relatórios de Estágio é a Metodologia 
Oficial instituída pela URI, disponível através do Manual de normas técnicas para Produções 
acadêmicas da URI.  
 
4 CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
 
4.1 ESTÁGIO I 

A avaliação final do Estágio I será feita por banca examinadora, constituída por 
professores do Colegiado do Curso de Administração e/ou professores convidados, 
designados pelo Coordenador do Curso, com no mínimo dois membros. 

Cada membro da banca de avaliação conferirá uma nota de zero a cinco, conforme 
os critérios descritos no Quadro 1. 

A nota final será constituída pela média aritmética dos pontos individuais 
atribuídos pelos membros da banca, somados aos demais critérios de responsabilidade do 
Professor Orientador. Serão considerados aprovados o(s) estagiário(s) que obtiverem 
nota final igual ou superior a cinco. 

Em caso de reprovação, a disciplina somente poderá ser repetida no semestre 
letivo subsequente (desde que haja oferta da disciplina), depois de cumpridas as exigências 
e formalidades inerentes à sua execução. 
 
Quadro 1: Critérios de Avaliação do ESTÁGIO I 

 
4.2 ESTÁGIO II 

A avaliação do Estágio II será feita por banca examinadora, constituída por 
professores da Congregação do Curso de Administração e/ou professores convidados, 
designados pelo Coordenador do Curso, com no mínimo de 2 dois membros.  

Cada membro da banca de avaliação do relatório final conferirá nota de zero a 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ESTÁGIO I PONTOS 

NOTA DO ORIENTADOR 3,0 

Assiduidade nas orientações, iniciativa e interesse. 1,0 

Qualidade e consistência da descrição. 1,0 

Coerência e consistência da proposta de trabalho para o ESTÁGIOS II. 1,0 

NOTA DA BANCA 7,0 

Exposição Oral. 2,0 

- Apresentou o trabalho de forma adequada. 
- Revelou domínio e interesse sobre o assunto estudado. 
- Respeitou o tempo limite destinado à apresentação.  

 

Metodologia 1,0 

Está de acordo com as normas de Metodologia da URI.  

Arguição/ Consistência do relatório 4,0 

- Apresentou consistência na estrutura/ descrição do relatório. 
- Respondeu corretamente as perguntas formuladas. 
- Consistência da proposta de ESTÁGIOS II. 

 

NOTA FINAL 10,0 
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cinco, conforme os critérios apresentados no Quadro 2. 
A nota final será constituída pela média aritmética dos pontos individuais atribuídos 

pelos membros da banca, somados aos demais critérios de responsabilidade do professor 
orientador. Serão considerados aprovados os estagiários que obtiverem nota final igual ou 
superior a 5,0 (cinco).  
 
Quadro 2: Critérios de Avaliação - ESTÁGIO II 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – ESTÁGIO II PONTOS 

NOTA DO ORIENTADOR 3,0 

Assiduidade nas orientações, iniciativa e interesse. 1,0 

Coerência e consistência do marco teórico. 1,0 

Resultado para a empresa, consistência e aplicabilidade. 1,0 

NOTA DA BANCA 7,0 

Exposição Oral 2,0 

- Saudação aos membros da banca e postura adequada ao ato solene. 
- Apresentou o trabalho de forma adequada/ilustrativo. 
- Revelou domínio e interesse sobre o assunto estudado. 
- Respeitou o tempo limite destinado à apresentação. 
- Apresentou o tema, justificativa, importância da pesquisa, método e a 
descrição do estudo. 

 

Metodologia 1,0 

– Verificar se os elementos obrigatórios (capa, folha de rosto, sumário, 
introdução, conclusão) estão de acordo com as normas de Metodologia da URI. 

 

Arguição/ Consistência do relatório 4,0 

- Apresentou qualidade e consistência nas argumentações em relação ao tema 
proposto e às sugestões de melhoria apresentadas no trabalho. 
- Aplicabilidade e resultado para a empresa. 
- Respondeu corretamente às perguntas formuladas. 

 

NOTA FINAL 10,0 

 
5 COMPETÊNCIAS DOS ENVOLVIDOS 

As disciplinas de Estágio I e II serão coordenadas pelo Professor Titular da Disciplina, 
previamente designado pelo Coordenador do Curso de Administração.  

   
5.1 PROFESSOR TITULAR DA DISCIPLINA  

a) Apresentar aos alunos devidamente matriculados nas disciplinas de Estágio as 
informações, exigências, orientações e regulamentações estabelecidas neste 
manual. 

b) Apreciar e aprovar, as Propostas de Estágios apresentados pelos alunos, em 
conjunto com os professores orientadores. 

c) Designar os Professores Orientadores e a banca de avaliação dos Estágios I e II. 
d) Acompanhar a evolução dos trabalhos junto aos orientadores, dando ciência ao 

coordenador e NDE sobre problemas de qualquer ordem. 
 

5.2 PROFESSOR ORIENTADOR 
a) Acompanhar a realização dos trabalhos, mediante contatos periódicos com os 
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estagiários e a seus respectivos orientadores da empresa, em seus locais de 
trabalho, quando realizado em empresa pública ou privada. 

b) Manter contatos e prestar assessoramento técnico aos estagiários, para a solução 
dos problemas que lhes forem apresentados, em horários previamente 
estabelecidos. 

c) Participar da avaliação dos relatórios finais (banca) dos Estágios I e II conforme 
escala. 

d) Fazer um parecer sobre os alunos orientados para a banca examinadora, baseado 
no relatório apresentado nas observações efetuadas no próprio local de trabalho e 
nos dados fornecidos pela empresa sobre o desempenho dos mesmos. 

e) Apresentar à Coordenação de Estágio de Conclusão de Curso, ao final do 
semestre, um relatório das atividades, comunicando as irregularidades 
porventura verificadas e sugerindo melhorias para elevar o padrão técnico das 
disciplinas de Estágio I e II. 

 
5.3 ORIENTADOR DA EMPRESA1 

Auxiliar os estagiários diretamente no desenvolvimento de seu trabalho, cabendo-lhe 
as seguintes atribuições: 
a) Situar o estagiário, antes do início dos trabalhos práticos, dentro da estrutura da 
organização, informando-o sobre as normas internas da empresa e dando-lhe uma ideia de 
seu funcionamento. 
b) Orientar o estagiário na elaboração de seu Roteiro de Estágio, visando às prioridades 
dos roteiros de estágio. 
c) Realizar a supervisão profissional do estagiário, orientando-o no desenvolvimento de seu 
trabalho, auxiliando-o na solução de eventuais dificuldades surgidas no decorrer do mesmo. 
d) Informar o Professor Orientador, quando solicitado, sobre o andamento do trabalho do 
acadêmico ou qualquer anormalidade que venha a ocorrer.  
 

5.4 ESTAGIÁRIOS 
5.4.1 Atribuições gerais 
a) Preencher a proposta de Estágio (Anexo A) no prazo estabelecido pela coordenação de 
estágios 
b) Cumprir com os cronogramas e atividades propostas pelo Professor Orientador 
b) Elaborar os planos de estágio e relatórios mensais, entregando-os nos prazos fixados 
c) Zelar pela apresentação pessoal mantendo o nível de urbanidade e ética.       

 
5.4.2 Atribuições ao desenvolver as atividades de Estágio em empresa 
a) Comparecer regularmente à empresa, no horário determinado; 
b) Respeitar e cumprir os regulamentos da empresa e instruções que lhes foram 
transmitidas; 
c) Atender, com solicitude e diligência, ao que lhe for recomendado e solicitado pelo 
orientador da empresa; 
d) Dirigir-se somente ao orientador da empresa quando necessário, para pedidos de 
informações e de materiais relacionados às suas atividades; 
e) Obter expressa autorização para utilização de informações e documentos da empresa; 
f) Manter absoluto sigilo sobre a situação, normas de andamento de serviços da instituição 
em que desenvolve seu trabalho. 

 
5.4.3 No decurso do trabalho o aluno deverá recorrer: 
a) Ao Professor Orientador para os assuntos relacionados com a área específica do 

                                                           
1 Quando o estágio é realizado em empresa pública ou privada.  
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trabalho. 
b) Ao Professor Titular da Disciplina de Estágio ou ao Coordenador de Curso para os 
aspectos legais ligados ao cumprimento dos Estágios. 
Os casos omissos serão resolvidos pelo NDE. 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 O seguro de viagem é obrigatório àqueles alunos que estiverem estagiando em 
empresas de outras cidades. Neste caso, os comprovantes deverão ser anexados nos 
relatórios finais. 

 As despesas com deslocamento à empresa são de responsabilidade do(s) 
estagiário(s). 

 Somente os estágios realizados em Organizações (Públicas ou Privadas) podem 
ser realizados em duplas, os demais devem ser realizados de forma individual. 

 O prazo para reedição de Estágio em uma mesma empresa é de um ano 
(após a conclusão), salvo se o estágio for realizado em área distinta. 

 O Estágio poderá ser realizado na empresa em que o estagiário atua 
profissionalmente. 

 Cada estagiário deverá entregar ao Professor Titular da Disciplina, em data 
estabelecida pela Coordenação de Estágios, a ficha de solicitação de Estágio I 
(Anexo A). Após aprovação da proposta, a Coordenação do Curso providenciará 
quando necessário, a emissão do Contrato de Estágios e o Termo de 
Compromisso. Cabe aos estagiários a coleta das assinaturas dos responsáveis 
legais da empresa e a devolução à Coordenação de uma via devidamente 
assinada. 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A – FICHA DE SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO I  

ALUNOS: 1. ____________________________________  FONE _____________________ 

        2. ____________________________________ FONE ____________________ 

PROPOSTA DE ESTÁGIO: 

Empresa:__________________________________________________________________ 

Responsável/representante da Empresa:_________________________________________ 

Área de desenvolvimento do trabalho:___________________________________________ 

Outra Proposta de Estágio Prevista neste Manual:__________________________________ 

JUSTIFICATIVA:______________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Indicação de Prof. Orientador, conforme área de desenvolvimento do trabalho: 

Opção1:_____________________________ 

Opção 2:_____________________________ 

Opção 3:_____________________________ 

_____________________, ____, ______________________, 20___ 

__________________________                               ________________________ 

Aluno 1                                                                 Aluno 2 

ANEXO B – ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO ESTÁGIO I  

 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO ESTÁGIO I - ADMINISTRAÇÃO  
 
 Apresentam-se orientações para a elaboração projeto de pesquisa, que devem ser 

observadas e seguidas conforme instruções gerais da cartilha de normas científicas da URI. 

Partes Elementos que integram cada parte 

Elementos pré-textuais 

CAPA  
FOLHA DE ROSTO 
LISTA DE FIGURAS (se houver) 
LISTA DE TABELAS (se houver) 
LISTA DE QUADROS (se houver) 
SUMÁRIO 
 

Elementos textuais 

 
1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 
 Identificação (URI) 
 Delimitação da(s) área(s) 
 Delimitação do tema (título do trabalho) 
 Justificativa (importância, razão e necessidade) 
 Objetivos 
       Objetivo geral 
       Objetivos específicos 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
3 METODOLOGIA 
4 CRONOGRAMA 
5 ORÇAMENTO 

Elementos Pós-Textuais 
REFERÊNCIAS 
APÊNDICES 
ANEXOS 
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ANEXO C – ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO ESTÁGIO II  

 
PROPOSTA DE ESTRUTURA DO ESTÁGIO II - ADMINISTRAÇÃO 

 O trabalho deverá ser elaborado de acordo com normas técnicas deverá conter os 

elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, conforme estrutura abaixo. 

Partes Elementos que integram cada parte 

Elementos Pré-Textuais  

CAPA (obrigatório) 
FOLHA DE ROSTO (obrigatório) 
FICHA CATALOGRÁFICA (opcional) 
FOLHA DE APROVAÇÃO (obrigatório) 
DEDICATÓRIA (opcional) 
AGRADECIMENTO (S) (opcional) 
FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO (obrigatório) 
RESUMO (obrigatório) 
LISTA DE FIGURAS (se houver) 
LISTA DE TABELAS (se houver) 
LISTA DE QUADROS (se houver) 
SUMÁRIO (obrigatório) 

Elementos Textuais  

1 INTRODUÇÃO  
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
3 METODOLOGIA 
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Elementos Pós-Textuais 
REFERÊNCIAS 
APÊNDICE(s) 
ANEXO (s)  

 
ANEXO D – FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS ORIENTAÇÕES 
 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DAS ORIENTAÇÕES 
 
PROFESSOR ORIENTADOR:___________________________________________ 
 
TÍTULO DO TRABALHO:_______________________________________________ 

 
ESTAGIÁRIO: (1): ___________________________________________________ 

 
ESTAGIÁRIO (2): ____________________________________________________ 
 

  Presença           
Encontro 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Aluno (1)             
Aluno (2)             

(É obrigatória no mínimo 6 (seis) orientações presenciais) 
 Encontro Assunto 

01 Data:   
 Horário:   

02 Data:   
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 Horário:   
03 Data:   

 Horário:   
04 Data:   

 Horário:   
05 Data:   

 Horário:   
06 Data:   

 Horário:   
07 Data:   

 Horário:   
08 Data:   

 Horário:   
09 Data:   

 Horário:   
10 Data:   

 Horário:   
11 Data:   

 Horário:   
12 Data:   

 Horário:   
 
Orientador:____________________________      
data da entrega:____/____/_______ 
 
ANEXO E – FOLHA DE APROVAÇÃO DO ESTÁGIO II  

UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

 

FULANO DE TAL 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO  
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Relatório de Estágio ____, aprovado como requisito parcial para a 

obtenção do grau de Bacharel no Curso de Graduação em Administração, Departamento de 

Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

– URI, Campus de xxxxxxxxx – RS, pela seguinte Banca Examinadora: 

Cidade/RS, ____ de __________ de 20__ 

 

 

 

 

 

 
 
 ANEXO F – AUTORIZAÇÃO DE USO DO RELATÓRIO 
 

BIBLIOTECA CENTRAL DOUTOR MARIANO DA ROCHA FILHO 
AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA 

 
 

Nome do Autor 1: ...................................................................................................... 

RG: ................................................ CPF: ................................................................ 

Telefone: ...................................... E-mail: .............................................................. 

Nome do Autor 2: .......................................................................................................... 

RG: .................................................. CPF: .............................................................. 

Telefone: .......................................... E-mail: ............................................................... 

Título do Trabalho:......................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

....................................................................................................................... 

Palavra-Chave: ............................................................................................................................... 

Orientador: .................................................................................................................................... 

Co-orientador: ............................................................................................................................... 

 
Tipo de Trabalho: 
( ) Monografia/Relatório Final de estágio Supervisionado/TCC 
( ) Monografia pós-graduação 
( ) Monografia de pesquisa 
( ) Tese 
( ) Dissertação 
 
Autorizo a URI – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Campus de 
xxxxxxxxx, através da Biblioteca Central a disponibilizar, gratuitamente, em sua base de dados, 
sem ressarcimento dos direitos autorais, o texto integral do trabalho de minha autoria, em 

 

Prof. 
Presidente da Banca 

 
Prof. 

Membro da Banca 

 
Prof. 

Membro da Banca 
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formato PDF, para fins de leitura e impressão pela Internet, a partir desta data. 
 
Cidade, ......... de ......................................20........ 
 
ANEXO G: CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 
 

Contrato para realização de estágio 
obrigatório que celebram entre si a 
Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missões – Campus 
ou Extensão de XXXXXXXXX e a 
empresa XXXXXXXX 

 
Pelo presente instrumento particular, que entre si fazem, de um lado a Instituição de 
Ensino URI - UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA  DO ALTO  URUGUAI  E DAS   
MISSÕES  -  CAMPUS  ou EXTENSÃO de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  mantida  pela  
Fundação  Regional Integrada, com sede na xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nº x x x x , Bairro 
x x x x x x x , inscrita no CNPJ sob nº x x .xxx.xxx/xxxx-xx,  neste ato representada  pelo 
seu Diretor Geral, Professor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominada 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO  e,  de  outro  lado,  «Razão_Social»,  pessoa  jurídica  de  
direito  privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº «CNPJ», com sede na Rua «Endereço», 
CEP xx xxx-xxx,        na        cidade        de        x x x x x x x x x x x x x x ,        representada        
pelo        Sr. «Responsável_Assinará_o_contrato», doravante denominada UNIDADE 
CONCEDENTE, resolvem celebrar o presente contrato, observadas as disposições da 
Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, mediante o disposto nas cláusulas e 
condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA  - Este Contrato tem por objetivo normatizar  as condições 
básicas para a realização de estágios dos estudantes  do Curso de Administração 
desta INSTITUIÇÃO  DE ENSINO, junto à UNIDADE CONCEDENTE,  de interesse 
curricular  obrigatório  e na forma  da legislação  do ensino,  a fim  de proporcionar 
experiência prática na linha de sua formação, como complementação  ao processo 
ensino-aprendizagem, por meio de atividades sociais, profissionais e culturais. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – A aceitação do estagiário pela UNIDADE CONCEDENTE não 
acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza com aquele, desde que 
respeitados os requisitos contidos no Art. 3º da Lei nº 11.788, de 25/09/2008.  Desta 
forma, a UNIDADE CONCEDENTE fica desobrigada quanto aos encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - Para realização de cada estágio, decorrência do presente 
Contrato, será celebrado um Termo de Compromisso de Estágio, entre o estudante e a 
Unidade Concedente, com a interveniência obrigatória da Instituição de Ensino. 
Parágrafo Único.  O Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório, fundamentado   e 
vinculado ao presente Contrato, ao qual será anexado posteriormente e terá por função 
básica em relação a cada estágio, particularizar a relação jurídica especial existente 
entre o estudante estagiário e a UNIDADE CONCEDENTE. 

 
CLÁUSULA QUARTA - A UNIDADE CONCEDENTE, a seu critério, estabelecerá o 
fornecimento ou não a título de bolsa ou outra forma de contraprestação ao Estagiário, 
que terá a finalidade de cobrir as despesas durante o estágio. 

 
CLÁUSULA QUINTA – O estagiário ficará protegido através da cobertura de seguro de 
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acidentes pessoais durante o período em que estiver realizando o estágio, na forma 
da legislação em vigor, a ser providenciado pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO, ou, 
alternativamente, pela UNIDADE CONCEDENTE. 
 
CLÁUSULA SEXTA – A UNIDADE CONCEDENTE designará um supervisor do estágio, 
com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida, para 
orientar e avaliar o estagiário. 
Parágrafo   Único.   A   UNIDADE   CONCEDENTE   deverá   permitir   o   acesso   em   
suas dependências do supervisor acadêmico, para os trabalhos de acompanhamento, 
supervisão, avaliação do estágio, ou outros que se fizerem necessários. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – Caberá à UNIDADE CONCEDENTE encaminhar com a 
periodicidade   mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao 
estagiário. 
Parágrafo Único. Por ocasião do desligamento do estagiário, a UNIDADE 
CONCEDENTE deverá entregar termo de realização do estágio com indicação resumida 
das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho. 

 
CLÁUSULA OITAVA – Em caso de infração cometida pelo estagiário que contrarie as 
normas da UNIDADE CONCEDENTE, esta deverá comunicar o fato de imediato à 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO para as providências cabíveis. 

 
CLÁUSULA NONA - O presente instrumento entra em vigor na data da sua assinatura, 
com vigência por prazo indeterminado, podendo ser alterado, a qualquer tempo, de 
comum acordo entre as partes.    Poderá ainda ser rescindido, unilateralmente, por 
qualquer das partes, devendo o ato rescisório ser comunicado a outra parte com a 
antecedência de 30 (trinta) dias. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de 
xxxxxxxxxxxxxxx, renunciando desde logo a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja para dirimir qualquer questão que se originar deste Contrato e que não possa ser 
resolvida amigavelmente. 

 
E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições deste instrumento, as 
partes assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas 
testemunhas. 

 
Xxxxxxxxxxxx,  xx de xxxxxx e 20xx 
 

Sr.Responsável pela Assinat. do Contrato               Prof. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
    Unidade Concedente de Estágio                                 Instituição de Ensino 

 
Testemunhas: 

 
                                                                                     ___________________________                                                      

     
            CPF nº                                                                      CPF n° 
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ANEXO H: TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 
(De acordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008) 

 
Conforme disposto nas Normas Regimentais, Diretrizes Curriculares e Projeto Pedagógico 
do Curso, celebram entre si o presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório, as 
seguintes partes: 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI 
E DAS MISSÕES – CAMPUS ou EXTENSÃO X X X X X X X X X X X X X ,  mantida pela FuRI - 
FUNDAÇÃO REGIONAL INTEGRADA, situada xxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxx, inscrita no 
CNPJ sob nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, neste ato representada por seu Diretor Administrativo ou 
Geral, Prof. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
UNIDADE CONCEDENTE:  «Razão_Social», pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº «CNPJ» com sede na, na cidade de «Cidade», neste ato representada 
pelo Sr.«Responsável_Assinará_o_contrato». 
 
ESTAGIÁRIO(A):  «Acadêmico_1»,  brasileiro(a),  solteiro (a),  portador(a)  da  carteira  de 
Identidade  nº «Identidade_1»,    CPF/MF  nº «CPF_1»,  residente  e domiciliado  na 
«Endereço_1», na cidade de «Cidade_1», aluno(a) regularmente matriculado(a) no sétimo 
semestre do curso de Administração, sob nº «código_1»   de nível Superior desta Instituição 
de Ensino, que será regido pelas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Este Termo de Compromisso de Estágio reger-se-á pelas condições básicas estabelecidas 
no Contrato de Realização de Estágio Obrigatório, celebrado entre a Unidade Concedente e 
a URI – Universidade Regional Integrada do Alto   Uruguai   e  das   Missões   -  Campus ou 
Extensão  de   xxxxxxx,   na  qual   o(a) estagiário(a)  é  aluno(a),  consubstanciando  a 
interferência  da  mesma,  e tendo por finalidade proporcionar experiência prática na linha de 
formação como uma estratégia de profissionalização,  que complementa o processo 
ensino-aprendizagem. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
Fica compromissado entre as partes que as atividades de Estágio serão desenvolvidas nas 
áreas de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, no período de …/…/……a …/…/……, perfazendo   6  
horas   semanais, totalizando 1 2 0  horas   no semestre, no Estágio de Conclusão de Curso I, 
código da disciplina 60-585. Durante este período de estágio o aluno não frequentará aulas 
teóricas. O referido   Termo   de   Compromisso   de   Estágio   poderá   ser   rescindido 
decorrido qualquer período com aviso prévio de cinco dias caso houver interesse de uma 
ou ambas as partes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA 
À Unidade Concedente caberá: 
a) Proporcionar ao Estagiário, condições para treinamento prático compatível com o contexto 
básico da profissão à qual o curso se refere, objetivando aperfeiçoamento técnico, científico, 
social e cultural. 
b) Propiciar a supervisão, orientação e acompanhamento das atividades contidas na 
programação do Estágio. 
c) Elaborar programa de atividades a ser cumprido pelo estagiário. 
d) Designar um supervisor de Estágio, com formação ou experiência profissional na área de 
conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para avaliação do mesmo. 
e) Enviar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de 
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atividades, com vista obrigatória ao estagiário. 
f) Por ocasião do desligamento do Estagiário, encaminhar à Universidade o termo de 
realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e 
da avaliação de desempenho. 
g) Cumprir com a legislação relacionada à saúde e segurança do trabalho, sendo de sua 
responsabilidade tal implantação. 
 
CLÁUSULA QUARTA  
Ao estagiário caberá: 
a) Cumprir a programação de estágio, comunicando em tempo hábil a impossibilidade de fazê-
lo. 
b) Observar as normas internas da Unidade Concedente e conduzir-se dentro da ética 
profissional. 
c) Elaborar e apresentar à URI e à Unidade Concedente, relatório sobre o estágio 
realizado e cronograma das atividades. 

 
CLÁUSULA QUINTA 
Assim materializado,   documentado   e  caracterizado   o  presente   estágio, segundo a 
legislação, não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza, entre o(a) 
Estagiário(a) e a Unidade Concedente, nos termos do que se dispõe o Art. 3º da Lei nº 
11.788, exceto quando houver descumprimento dos requisitos contidos nos incisos do artigo 
supracitado, conforme disposto em seu § 2º. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
O(A) Estagiário(a) ficará protegido através de seguro de vida e de acidentes pessoais, 
durante o período em que estiver realizando o estágio nas dependências  da Unidade  
Concedente,  conforme  cronograma  de atividades  anexado  a  este  termo,  que  tenha  
como  causa  direta  as atividades de estágio, a ser providenciado pela Instituição de Ensino. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
Constituem motivos para interrupção imediata da vigência do presente Termo de 
Compromisso: 
1º- O abandono do curso ou trancamento de matrícula por parte do Aluno. 
2º- O não seguimento do convencionado neste Termo de Compromisso. 

 
CLÁUSULA OITAVA 
As partes elegem o Foro da Comarca de xxxxxxxxxx para dirimir qualquer dúvida ou questão 
que se originar do presente Termo de Compromisso. 
E, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições deste Termo de Compromisso, 
as partes assinam o presente em três vias de igual teor e forma, para que produza seus 
devidos fins e efeitos. 
 

Xxxxxxxxxx, xx de xxxxxxx de 20xx. 
 

Unidade Concedente                        Estagiário                 Instituição de Ensino   
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APÊNDICE II 
 

REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
DA UNIVERSIDADE REGIONAL INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS MISSÕES 

 
I - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
Art. 1º - O presente regulamento constitui parte integrante do currículo  pleno do  Curso  de 
Graduação em Administração  da Universidade Regional Integrada  do Alto Uruguai e das 
Missões e visa a normatizar as Atividades Complementares deste currículo, conforme o artigo 
4º da Portaria do Ministério da Educação e da Cultura nº 1.886/94, com as alterações trazidas 
pela Portaria nº 1.252/2001; Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de  2004  e  da  
Resolução  nº 2604/CUN/2019 da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das 
Missões, sendo o seu cumprimento integral indispensável para a colação de grau dos 
graduandos. 
 
Art. 2º - As Atividades Complementares constituem-se em ações de ensino, pesquisa e 
extensão de caráter obrigatório a serem desenvolvidas pelo aluno no transcorrer de seu Curso 
de Graduação em Administração na URI. 
 
Art. 3º - Os objetivos gerais das Atividades Complementares são os de flexibilizar o currículo 
pleno do Curso de Graduação em Administração e propiciar aos seus alunos a possibilidade de 
aprofundamento temático e interdisciplinar. 
 
Art. 4º - As Atividades Complementares terão carga horária de 160 horas, devendo seu 
cumprimento distribuir-se ao longo de todo o Curso de Graduação em Administração. 
 

II - DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
Art. 5º - Constituem-se Atividades Complementares do currículo do Curso de Administração da 
URI: 
I - As disciplinas complementares ao currículo do graduando. 
II - Outras Atividades Complementares com caráter de ensino, pesquisa e 
extensão. 
 
Parágrafo Único - É vedado o preenchimento da carga horária global das Atividades 
Complementares num só grupo de ações, devendo ser observado o disposto no artigo 9º do 
presente regulamento. 
 
Art. 6º - Todas as disciplinas ofertadas nos Departamentos de Ensino da URI, e que não 
compõem o currículo acadêmico do graduando em Administração, são consideradas como 
disciplinas complementares, desde que atendam às competências e habilidades do Projeto 
Pedagógico do Curso. 
 
Art. 7º - São consideradas como outras Atividades Complementares ao currículo do Curso de 
Administração da URI: 
 

I. Atividades de pesquisa, desde que orientadas por docente do Curso de Administração 
da URI e/ou do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. 

II. Atividades de extensão, desde que orientadas por docente do Curso de Administração 
da URI e/ou do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. 
III. Monitorias em disciplinas pertencentes ao currículo pleno do Curso de Administração da 
URI e/ou do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. 
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IV. Estágios extracurriculares desenvolvidos com base em convênios firmados pela 
Universidade. 
V. Eventos extracurriculares diversos como seminários, simpósios, congressos, 

conferências, visitas técnicas, participação em bancas de defesas de cursos de especialização 
lato e stricto sensu do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. 
VI. Experiência de representação acadêmica ou participação em diretoria eleita do Centro 
Acadêmico de Administração ou Diretório Central dos Estudantes da URI. 
VII. Participação efetiva em ações desenvolvidas pela Empresa Jr. 

VIII. Outras atividades não previstas neste Regulamento, e deferidas pelo NDE. 
 
§ 1º - As atividades de que trata o inciso V, quando promovidas pelo Departamento de Ciências 
Sociais Aplicadas da URI, são, obrigatoriamente, consideradas Atividades Complementares 
válidas, respeitados os limites de cômputo de carga horária, estabelecidos neste regulamento. 
§ 2º - As atividades de que trata o inciso V, quando não promovidas pelo Departamento de 
Ciências Sociais Aplicadas da URI, necessitam ser validadas pelos Departamentos e/ou IES 
proponentes e referendadas pelo Coordenador do Curso de Administração da URI, através do 
Núcleo Docente Estruturante. 
§ 3º - A validação a que se refere o parágrafo anterior depende de solicitação por parte do 
interessado, que deverá instruir o pedido, em formulário específico para tal fim, com toda a 
documentação comprobatória. 
§ 4º - Todas as atividades constantes deste artigo devem ser comprovadas à Coordenação do 
Curso de Administração da URI, através de formulário próprio e a pedido do graduando. 
§ 5º - Compete ao Coordenador do Curso de Administração da URI, ou a quem este delegar, 
realizar a conferência, digitação e inclusão no Sistema da URI, as comprovações das 
atividades de que trata este artigo. 
 
Art. 8º - Todas as Atividades Complementares podem ser cursadas e/ou desenvolvidas em 
qualquer fase do Curso, desde que cumpridos os requisitos determinados por este 
Regulamento. 
 

III - DO CÔMPUTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
Art. 9º - Para fins de registro e controle das Atividades Complementares, o aluno deverá 
observar os valores e limites de cada atividade, conforme a quadro abaixo: 

 
QUADRO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

(CARGA HORÁRIA MÍNIMA 160 HORAS) 
Atividades Documento de Comprovação 

de Participação 
Mínimo de 
horas para 
aproveita-
mento 

Máximo 
permitido 
ao longo 
do curso 

Participação ativa em projetos de 
extensão universitária, como bolsista 
remunerado ou voluntário, 
devidamente registrado nos órgãos da 
URI 

Atestado da Pró-Reitoria de 
Pesquisa, Extensão e Pós- 
Graduação. 

12 meses = 
30 h 

120 h 

Participação em comissão 
coordenadora ou organizadora de 
evento de extensão, devidamente 
registrado nos órgãos da URI. 

Certificado do Evento 
assinado pela Comissão 
Organizadora. 

1 h = 1h 10 h 
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Participação como agente passivo 
(ouvinte) em cursos ou seminários e 
demais atividades de extensão 
universitária, e que contenham 
conteúdo vinculado às disciplinas do 
Curso de Administração. 
(MEDIANTE ALTERAÇÃO DA 
RESOLUÇÃO 847/CUN/2005) 

Certificado do Evento 
assinado pela Comissão 
Organizadora. 

1 h = 1h 100 horas 

Atividades de Iniciação Científica 
realizadas 

Relatório assinado pelo 
orientador do projeto. 

12 meses = 
30 h 

120 h 

Atividades de representação discente 
junto aos órgãos colegiados da URI. 

Comprovante de participação 
efetiva firmada pelo 
respectivo órgão colegiado. 

1 h = 1 h 20 h 

Disciplinas opcionais ou eletivas, 
quando excedentes ao número de 
créditos eletivos exigidos pelo curso, 
opcionais, facultativas, ou obrigatórias 
às exigidas pelo currículo, cursadas 
com aproveitamento. 

Cópia do Estudo de 
Aproveitamento ou Histórico e 
Ementa se de outra IES. 
Atestado e Ementa, se da 
URI. 

Até 30 h 
por 
disciplina 

90 h 

Disciplinas de outros 
cursos/habilitações da URI, ou de 
instituições de nível superior, 
nacionais, ou estrangeiras, cursadas 
com aproveitamento 

Cópia do Estudo de 
Aproveitamento ou Histórico e 
Ementa se de outra IES. 
Atestado e Ementa, se da 
URI. 

Até 30 h 
por 
disciplina 

60 h 

Estágios extracurriculares 
desenvolvidos com base em convênios 
firmados pela URI. 

Atestado do Supervisor do 
Estágio e Relatório assinado 
pelo orientador do estágio. 

6 meses = 
10 h 

40 h 

Participação efetiva (Participante) e 
comprovada em semanas acadêmicas, 
aulas magnas, programas de 
treinamento, minicursos, jornadas, 
simpósios, congressos, encontros, 
ciclos, conferências, fóruns, 
promovidos e apoiados pelo Curso de 
Administração da URI. 

Certificado de participação 
assinado pela Comissão 
Organizadora do Evento. 

1h=1h 100 h 

Participação efetiva (Participante) e 
comprovada em semanas acadêmicas, 
aulas magnas, programas de 
treinamento, minicursos, jornadas, 
simpósios, congressos, encontros, 
ciclos, conferências, fóruns, 
promovidos por outros cursos da URI 
ou por outras Instituições de Ensino 
Superior, bem como por conselhos ou 
associações de classe. 

Certificado de participação 
assinado pela Comissão 
Organizadora do Evento. 

 
1 h=0,8 h 

 
50h 
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Atividades de extensão promovidas por 
outras Instituições de ensino superior 
ou por órgãos públicos. 

Atestado da Instituição e 
Relatório assinado pelo 
Supervisor e/ou Orientador. 

1 h=0,8 h 20 h 

Ministrante de Curso de Extensão, 
palestra, debatedor e/ou similar. 

Certificado de participação 1h=1h 40 h 

Monitoria ou Docência Júnior Relatório de atividades 
fornecido pelo 
Professor/Coordenador 
orientador. 

6 meses = 
30 h 

60 h 

Publicação de 
Artigo científico completo (publicado ou 
com aceite final de publicação em 
periódico), livros ou capítulos de livros, 
em anais ou periódicos, a nível 
internacional, nacional, regional e local, 
como autor ou co-autor. 

Comprovante de publicação 
expedido pelo periódico/anais 
e cópia da produção 
científica. 

Periódicos 
com ISBN = 
30 h 
Partes de 
Livro com 
ISBN = 30 
h 

60 h 

Publicação de resumo em anais de 
Evento Científico como autor ou co-
autor, ou publicação de artigo científico 
em periódicos. 

Comprovante de participação 
e de publicação do evento 
e/ou Comprovante de 
publicação expedido pelo 
periódico/anais e cópia da 
produção científica. 

5 h 40 h 

Publicação de artigo com conteúdo 
relacionado à Administração de 
Empresas, em jornais de circulação 
periódica 

Comprovante de publicação 
expedido pelo jornal e cópia 
da produção científica. 

2 h 10 h 

Participação em projetos e cursos de 
ensino a distância (EAD), junto a 
entidades de classe, órgão 
governamentais e/ou Universidades. 

Certificado de participação. 1/5 h 40 h 

Viagem de estudo (visita monitorada a 
empresas, feiras de negócios, bem 
como a órgãos/instituições voltadas à 
área de Administração) 

Relatório do aluno assinado 
pelo Professor Orientador ou 
certificado emitido pelo 
SPURI. 

10 h – 
viagem de 
1 dia 
20 h – 
viagem de 
mais de 2 
dias 

60 h 

Visitas técnicas (visita monitorada a 
empresas, feiras de negócios, bem 
como a 

Relatório do aluno assinado 
pelo Professor 

1 h = 1 h 60 h 

órgãos/instituições voltadas à área de 
Administração) 

Orientador ou certificado 
emitido pelo SPURI. 

  

Realização de Curso em Língua 
Estrangeira (básico ao avançado) 

Certificado de conclusão do 
curso. 

4 h 20 h 
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Exercício de atividade de 
representação estudantil do acadêmico 
junto ao Diretório Central de 
Estudantes ou Diretório Acadêmico do 
Curso de Administração 

Atestado emitido, 
respectivamente pelo 
Coordenador do Curso, 
mediante solicitação do 
Presidente do DCE e/ou DA, 
informando os 
representantes. 

2 h por mês 20 h 

Participação em bancas de defesas de 
dissertações, teses e monografias. 

Atestado emitido pela 
Coordenação do Curso de 
Administração. 

1 h – 1h 10 h 

Efetiva participação na Empresa Júnior Atestado emitido pela 
Coordenação do Curso de 
Administração. 

1 h – 1 h 60 h 

Avaliação Institucional Apresentação do protocolo de 
realização da avaliação. 

1 h – 1 h 10 h 

Participação em ações sociais 
desenvolvidas juntamente com a 
Universidade. 

Atestado emitido pela 
coordenação do curso de 
Administração. 

1 h – 1 h 10 h 

 
IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 10 - É da exclusiva competência da Coordenação do Curso de Administração, a atribuição 
das horas/atividades de cada aluno, dentro dos tipos e limites fixados no presente 
Regulamento. 
 
Art. 11 - O presente regulamento somente poderá ser alterado através da maioria simples dos 
Cursos de Administração integrantes do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da 
URIem reunião especificamente convocada para tal fim. 
 
Art. 12 - Compete aos Cursos de Administração, integrantes do Departamento de Ciências 
Sociais Aplicadas da URI dirimir dúvidas referentes à interpretação do presente regulamento, 
bem como em relação aos casos omissos, sendo expedidos os atos normativos 
complementares que se fizerem necessários. 
 
Art. 13 - O presente Regulamento entrará em vigor após sua aprovação pelo Departamento de 
Ciências Sociais Aplicadas, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na presente data. 
 

REGISTRE-SE 
PUBLIQUE-SE. 

Erechim, 16 de outubro de 2020. 
 
 
 

Arnaldo Nogaro 
Reitor 

Presidente do Conselho Universitário 


