
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUÇÃO/CONSUNI Nº 025/2015 
 

   
Reelaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Administração 

 
 

O Presidente do Conselho Universitário do Centro 
Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do 
Itajaí - UNIDAVI, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 31, do Regimento Geral do 
Centro e, de acordo com o Parecer/CAEN Nº 
08/2015, 

 
 

RESOLVE 
 
 
Art. 1º.  Aprovar a reelaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 

Administração, conforme projeto anexo. 
 
Art. 2º.  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as 

disposições em contrário. 
 

 
Rio do Sul, 09 de setembro de 2015. 

 
 

Prof. M.e CÉLIO SIMÃO MARTIGNAGO 
Presidente do CONSUNI 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 
 

 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - BACHARELADO 

 

Código de Área no CNPq 
Grande Área: 6.00.00.00-7 Ciências Sociais Aplicadas 
Área: 6.02.00.00-6 Administração 

Nome da Mantenedora e 
CNPJ 

Fundação Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do 
Itajaí – CNPJ 85.784.023/0001-97 

Instituição Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí 

Unidade de Origem Ciências Socialmente Aplicáveis (CSA) 

Formação Bacharelado 

Início de Funcionamento 
Curso 

Primeiro semestre de 1967 (1/1967) 

Número de Vagas 
150 vagas anuais campus Rio do Sul e 50 para demais câmpus 
(conforme demanda local) 

Turno 
Noturno (conforme demanda o curso poderá ser ofertado também 
nos turnos matutino ou vespertino) 

Local de Funcionamento 
Campus Sede em Rio do Sul (conforme demanda o curso poderá ser 
ofertado também nos demais câmpus) 

Modalidade, Regime de 
Funcionamento 

e Matrícula 

Modalidade presencial, regime de funcionamento regular (segunda a 
sexta-feira), com regime de matrícula semestral por créditos. 

Integralização Curricular 
Duração mínima: 8 semestres 
Duração máxima: 16 semestres 

Total de Créditos 
Acadêmicos 

200 créditos (cada crédito equivale a dezoito horas/aula) 

Carga Horária Total do 
Curso 

Horas/Aula: 3600 
Horas/Relógio: 3000 

Formas de Ingresso Vestibular do Sistema ACAFE, ENEM ou edital específico. 

Área de Atuação 

Conforme artigo 3° do Decreto que regulamenta a profissão 
(61.934/67): 
“Art. 3º. A atividade profissional do Administrador, como profissão, 
liberal ou não, compreende: 
a) elaboração dos pareceres, relatórios, planos, projetos, 

arbitragens e laudos, em que se exija a aplicação de 
conhecimentos inerentes às técnicas de organização; 

b) pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento, 
implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos 
de administração geral, como administração e seleção de 
pessoal, organização, análise, métodos e programas de trabalho, 
orçamento, administração de material e financeira, administração 
mercadológica, administração de produção, relações industriais, 
bem como outros campos em que estes de desdobrem ou com 
os quais sejam conexos; [...]” 

 
De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos 
de Bacharelado e Licenciatura, em Brasil (2010): O Bacharel em 
Administração ou administrador atua no planejamento, organização, 
direção e controle das instituições, gerindo as questões financeiras, 
materiais e de pessoas. Em sua atividade utiliza as ferramentas 
científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e do 
gerenciamento. Nos processos de tomada de decisão, proporciona a 
circulação de novas informações, apresentando soluções flexíveis e 
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adaptáveis ao contexto organizacional. Tem ainda como função fixar 
objetivos, organizar e alocar recursos financeiros e tecnológicos, 
liderar pessoas e equipes, negociar, controlar e avaliar resultados, 
compreendendo o contexto sociopolítico em que atua e exercitando 
a capacidade de comunicação e de relacionamento. Em sua atuação, 
considera a ética, a segurança e as questões socioambientais. 

Regulação da Profissão 

- Lei nº 4769 de 09 de setembro de 1965, dispõe sobre o exercício 
da profissão de administrador. 
- Decreto nº 61.934, de 22 de dezembro de 1967, dispõe sobre a 
regulamentação do exercício da profissão do administrador. 
- Lei n0 7321 de 13 de junho de 1985 que altera a denominação do 
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Técnicos de 
Administração e pela qual fica alterada, para Administrador, a 
denominação da categoria profissional de Técnico de Administração. 
- Lei nº 8873, de 26 de abril de 1994 altera dispositivos da lei nº 4.769, 
de 9 de setembro de 1965. 

Diretrizes Curriculares 
Nacionais 

Resolução CNE/CES nº 4 de 13 de julho de 2005 que institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Graduação em 
Administração, Bacharelado, e dá outras providencias. 

Parecer de Aprovação 
Parecer CSA 03/2015; Parecer CAEN 08/2015; Resolução 
CONSUNI 025/2015. 

 
2 CONTEXTO EDUCACIONAL 
 

No contexto educacional da UNIDAVI constata-se a necessidade de um 
aprendizado contínuo, que desperte no educando a capacidade de análise e o 
desenvolvimento de competências e habilidades educacionais, profissionais e pessoais 
na aplicabilidade do conhecimento ao longo da vida. O trabalho educativo torna-se 
protagonista da construção de uma sociedade emancipadora e igualitária. Construir 
conhecimento na área de Administração representa um elemento essencial na sociedade 
atual.   

Assim, o curso tornou-se uma necessidade para a região do Alto Vale do Itajaí, 
devido aos objetivos institucionais propostos pelo Ministério da Educação - MEC e a 
heterogeneidade das demandas socioeconômicas regionais (no setor público e privado) 
sempre acompanhadas de novas tecnologias, necessitando cada vez mais de 
profissionais aptos para a Pesquisa e Extensão. 

Dessa maneira, tanto a necessidade social quanto a necessidade institucional 
contribuíram para uma vontade de oferta do curso de Graduação em Administração, 
especificamente como Bacharelado.   

Neste contexto, o curso de Administração da UNIDAVI, e suas ênfases, teve 
seu início em 1966 como o primeiro curso da Instituição e no mesmo ano de sua 
fundação. A profissão do administrador foi regulamentada em 1965 por meio da Lei nº 
4769 e teve alterações em 1967 e 1994. 

 Desde a sua fundação, o curso de Administração prima pelo desenvolvimento 
do educando, incluindo sua formação ética, a construção de sua autonomia intelectual e 
de seu pensamento crítico e, conta, já no ano de 2015, com 10.000 egressos que 
promovem atividades de gestão e de empreendedorismo, em especial, nos municípios 
da região do Alto Vale do Itajaí. 
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Como repercussão, foi identificado por meio de pesquisa com egressos, no 
ano de 2014, que estes profissionais estão desenvolvendo um trabalho qualificado, e 
consequentemente, contribuindo para o desenvolvimento regional, em especial no campo 
da gestão e do empreendedorismo. Esta constatação também ocorre de maneira informal 
nas reuniões com os empresários/empregadores da região. Contudo, melhorias na 
formação sempre são discutidas, na tentativa de qualificação constante dos futuros 
profissionais. 

Desta maneira, a contribuição e a influência do curso no desenvolvimento 
regional, a propagação do conhecimento especifico da gestão e as habilidades no 
gerenciamento das empresas regionais são inúmeras. O espirito empreendedor é 
resultado do constante estímulo e esforços da Instituição em promover encontros e 
eventos científicos concomitantes com o curso de Administração.  

As frequentes pesquisas realizadas pela UNIDAVI e outras instituições 
demonstraram a elevada demanda que existe para o curso de Administração. Segundo 
os dados de INEP 2013 o curso de Administração possui maior número de inscritos nas 
instituições brasileiras em aproximadamente 810.000 acadêmicos. Na pesquisa realizada 
em 2014, por meio do Raio X, com os alunos de último ano das escolas de toda região 
do Alto Vale de Itajaí, percebeu-se que o curso de Administração ocupa o segundo lugar 
entre os cursos desejados pelos pesquisados.  

O Raio X é um programa utilizado pela Instituição desde 2005 e, visa realizar 
uma pesquisa de demanda anual. Neste programa, os alunos dos terceiros anos do 
Ensino Médio de todas as unidades escolares do Alto Vale são convidados a conhecer 
as instalações e os cursos da Instituição. O interesse pelo curso de Administração tem 
se mantido expressivo frente aos demais cursos em todas as edições do Raio X, o que 
tem levado a se ofertar anualmente 150 vagas em Rio do Sul e 50 em cada um dos 
demais câmpus, conforme demanda local. 

Estas informações reforçam a necessidade de oferta do curso nessa 
Instituição e ainda pela exigência das empresas privadas e órgãos públicos em busca de 
profissionais qualificadas para atuarem nas diversas áreas da Administração.   

Desta maneira, a região do Alto Vale do Itajaí apresenta demandas efetivas 
de natureza econômica e social para o profissional de Administração 
 
2.1 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE SOCIAL 

 
A necessidade de profissionais nesta área acelera-se a cada ano. O Brasil 

reconhece a necessidade desse profissional, visto que a maioria dos cargos de gerência 
nas empresas são ocupadas por um administrador.  

O objeto do conhecimento desenvolvido nesta ciência passa pelo planejar, 
organizar, liderar e controlar. Numa constante busca do conhecimento, o administrador 
se faz presente na pesquisa, desenvolvendo ferramentas e metodologias de processos 
de produção, decisão e análise, que auxiliam as empresas na concretização dos 
propósitos e os empresários na remuneração pelos investimentos e manutenção do 
capital. Também auxilia na produção mais consciente e comprometida, visando a 
evolução do capital humano, na busca constante da qualidade de vida.  
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O administrador é peça fundamental para o sucesso das organizações, 
qualquer que seja a atividade ou mercado em que atua. Segundo Drucker (1981, p.3) “o 
administrador é o elemento dinâmico e vital de toda e qualquer empresa”. 

O mundo necessita de pessoas comprometidas com o resultado, o 
desenvolvimento e melhoria contínua da qualidade de vida. Esse é nosso compromisso 
com a sociedade. Para que isso possa se tornar realidade, fazem-se necessárias 
pessoas com conhecimento e habilidade profissional no meio em que vivemos. 
Observando a visão e missão da UNIDAVI, no que concerne à contribuição pertinente 
desta Instituição, o curso de Graduação em Administração contribui para o 
desenvolvimento profissional do acadêmico e do mercado. 

Assim, justifica-se a proposta apresentada do curso de Graduação em 
Administração da UNIDAVI, por constituir-se em respostas às diretrizes da modernidade, 
atento que está às exigências do contexto atual de mercado. 

 
2.2 HISTÓRICO DO CURSO 
 

O curso de Administração da UNIDAVI teve as atividades autorizadas e 

permissão para funcionar em caráter provisório pelo Parecer nº 181/66/CEE/SC de 

21/12/1966. A autorização definitiva se deu em 27/07/1971, pelo Parecer nº 

119/71/CEE/SC, sendo reconhecido pelo Decreto n. 71.604, do Conselho Federal de 

Educação, do Ministério da Educação. 

A primeira turma de Administração da UNIDAVI obteve grau de bacharéis em 

Administração em 1972 num total de 11 formandos. 

Sendo o primeiro curso de Administração no Alto Vale de Itajaí este vem 

oferecendo estrutura e corpo docente para formar profissionais e gestores que procedem 

com eficácia e espirito empreendedor nas organizações públicas e privadas. 

A partir da década de 1970 ocorreram transformações significativas no tocante 

à inserção no mercado de novas tecnologias e processos de trabalho exigindo, por parte 

das empresas e das pessoas, flexibilidade nos modelos de gestão. Busca-se melhor 

adaptabilidade e compreensão das exigências do novo contexto econômico, altamente 

competitivo, seletivo e sem limitação de fronteiras. Privilegia-se aqueles que detêm 

conhecimentos e habilidades para interagir com a tendência da dinâmica mundial dos 

negócios, com atitudes proativas e criativas, na incorporação das tecnologias inovadoras, 

na flexibilização dos processos produtivos e na interação das atividades empresariais. 

Em 2009/2010 optou-se por fazer uma reestruturação curricular do curso de 

Administração e as linhas de formação especificas procurando dar maior visibilidade aos 

estudos quantitativos e tecnologias em função da criação de Núcleo de Prática de Gestão 

e Desenvolvimento. 

Em 2011 em busca de adaptação do Projeto Pedagógico do Curso de 

Administração e atender às exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Administração (CES/CNE no. 04/2005, de 13 de julho de 2005) e conforme despacho 

CNE/SES Departamento de Supervisão do Ensino Superior em 16 de maio de 2006, 

optou-se por elaborar um Projeto Pedagógico único que aborda as competências e 

habilidades previstas em seu Art. 4º. 
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Com a solicitação e o desejo das comunidades em ter campus próprio, 
oferecer Ensino Superior na área de gestão para os jovens e a profissionalização dos 
funcionários das empresas o curso de Administração também passou a ser oferecido nos 
demais câmpus da UNIDAVI. O curso  tive início nos seguintes anos e cidades: Taió em 
2001 (Parecer CEE/SC nº 148/98),  Ituporanga em 2003 (Parecer CEE/SC nº 292/96) e 
Presidente Getúlio em 2003 (Parecer nº 251/99) com base na demanda de cada região.  
 
3 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 
 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, a missão que 
traduz a proposta da UNIDAVI em sua razão de ser enquanto instituição comunitária é: 
“Promover o conhecimento e o desenvolvimento por meio do Ensino, da Pesquisa e 
Extensão, com qualidade de suas ações e resultados”. Com isso, tem como visão de 
futuro: “Ser uma Instituição de excelência, promotora do conhecimento e 
desenvolvimento”.  

Para atender sua Missão e sua Visão, a UNIDAVI tem como objetivo geral: 
“Promover o desenvolvimento sustentável da região do Alto Vale do Itajaí por meio da 
Educação de Excelência”. 

Neste contexto, o curso de Bacharelado em Administração visa, com suas 
especificidades e compromisso com as diretrizes curriculares nacionais, atender às 
propostas institucionais previstas no PDI.  

O curso tem por vocação atuar no planejamento, organização, direção e 
controle das instituições, gerindo as questões financeiras, materiais, tecnológicas e de 
pessoas. Em sua atividade, utiliza as ferramentas científicas, técnicas, sociais e 
econômicas da produção e do gerenciamento. Nos processos de tomada de decisão, 
proporciona a circulação de novas informações, apresentando soluções flexíveis e 
adaptáveis ao contexto organizacional. Tem ainda como função fixar objetivos, organizar 
e alocar recursos financeiros e tecnológicos, liderar pessoas e equipes, negociar, 
controlar e avaliar resultados, compreendendo o contexto sociopolítico em que atua e 
exercitando a capacidade de comunicação e de relacionamento. Em sua atuação, 
considera a ética, a segurança e as questões socioambientais. 

Desde o início de sua formação, propicia ao acadêmico: 
 

 Participação ativa na construção do conhecimento por meio da interação 
entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, a integração teoria/prática e a 
interdisciplinaridade entre os eixos/núcleos de desenvolvimento curricular;  

 A interação permanente com fontes, profissionais e públicos da 
Administração por meio de atividades didáticas relevantes para a sua futura 
vida profissional;  

 Diferentes cenários de ensino e de aprendizagem permitindo-o conhecer e 
vivenciar situações variadas em equipes multiprofissionais;  

 Estímulo a lidar com problemas reais, assumindo responsabilidades 
crescentes, compatíveis com seu grau de autonomia;  

 
Além do saber fazer da área da Administração o curso prioriza ainda o princípio 

da pluralidade; o favorecimento do debate; o aprofundamento da investigação. Traz 
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portanto, para si, em suas práticas pedagógicas, grupos de Pesquisa e Extensão, 
projetos e na organização curricular valores da UNIDAVI como:  

 

 Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 Ética e cidadania. 

 Gestão democrática, autônoma e empreendedora. 

 Responsabilidade social, ambiental e financeira. 

 Pluralidade do saber. 

 Qualidade e produtividade. 
 
3.1 OBJETIVO(S) 

 
3.1.1 Geral 

 
Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes no campo da 

administração, contribuindo para a formação dos administradores com foco na 
construção de uma sociedade economicamente desenvolvida, socialmente justa e 
humanamente respeitosa promovendo o bem-estar social. 
 
3.1.2 Específicos 
 

 Oportunizar o conhecimento e a compreensão dos principais conceitos e 
técnicas no campo de administração.  

 Desenvolver habilidades de planejamento, organização, liderança e 
controle organizacional, capazes de promover o desenvolvimento e 
perpetuidade das organizações. 

 Criar condições atitudinais e técnicas para a compreensão, por parte de 
cada participante do curso, da importância da visão do raciocínio estratégico 
na definição e implementação dos princípios básicos de administração. 

 Desenvolver comportamento ético e moral frente às organizações, 
permitindo que possam atuar em qualquer ambiente, independente de 
aspectos étnicos, raciais, culturais, religiosos e etc. 

 Criar condições para a adoção de uma atitude pessoal de autocrítica 
permanente, de modo que a formação proposta e as novas formas de 
procedimentos daí decorrentes sejam uma constante na vida profissional e 
no ambiente das organizações. 

 Capacitar para a avaliação organizacional, possibilitando o uso racional dos 
recursos e otimizando a geração de riqueza. 

 Promover e estimular o espirito empreendedor. 
 
3.2 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES  

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Administração (CES/CNE nº 04/2005, de 13 de julho de 2005) e conforme despacho 
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CNE/SES Departamento de Supervisão do Ensino Superior em 16 de maio de 2006, o 

curso apresenta as seguintes competências e habilidades: 
 

 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;  

 Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 
administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, 
organizacionais, estratégicos e operacionais. 

 
3.3 POLÍTICAS DE ENSINO 
 

As políticas de Ensino do curso de Bacharelado em Administração da 
UNIDAVI vão ao encontro das políticas de Ensino da Instituição entendendo que, à 
medida que o conhecimento permite a emancipação dos sujeitos em processo de 
aprendizagem, a educação se constitui num dos mais significativos meios de 
transformação social, ou seja, durante o processo de emancipação dos sujeitos, 
Instituição de Ensino e Sociedade se transformam concomitantemente. 

Considera-se nesse caso a educação como aquilo que supera dias e locais 
determinados e que se faz na interação com o outro, na luta por objetivos comuns, no 
respeito à diversidade, na troca de ideias e na construção de conhecimento.  

A partir dessas premissas sobre educação, a atividade docente demanda uma 
reflexão sobre a formação e a continuidade do aprendizado. Nesse caminho, as políticas 
de Ensino da UNIDAVI são tidas como ações presentes com vistas para o futuro e com 
uma visão a longo prazo, que assegure as oportunidades de educação a todos.  
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Nesse sentido, a UNIDAVI compreende que políticas de ensino universalistas 
e homogêneas não dão conta das diferenças e singularidades presentes na região do 
Alto Vale do Itajaí, e por isso destacam-se aqui as seguintes políticas de Ensino, 
pensadas nas especificidades locais e regionais: 
 

 Ensino voltado ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia 

 Educação para todos 

 Ambiente favorável para a produção do conhecimento 

 Formação Continuada 

 Inovação no Ensino 
 
3.4 POLÍTICAS DE PESQUISA 
 

A Pesquisa sustenta todo o processo educativo emancipatório, ao se revelar 
como a atitude de “aprender a aprender”. Do mesmo modo, ela funda o Ensino, evitando 
o simples repasse copiado. Para Demo (2004), “quem não pesquisa, nada tem a ensinar, 
pois apenas ensina a copiar”. 

Imbuída desse espírito de produção, e não apenas de reprodução, para a 
condução das pesquisas, desde aquelas que compõem os estágios das matrizes 
curriculares, a iniciação científica até a Pós-graduação, a UNIDAVI tem como norte cinco 
macrolinhas de Pesquisa. Essas macrolinhas contemplam temas ou áreas que norteiam 
os NDEs de todos os cursos e os demais movimentos de construção e de formação de 
grupos. São elas: 
 

a) Gestão, Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional. 
b) Justiça e Cidadania. 
c) Saúde e Meio Ambiente. 
d) Ciência, Tecnologia e Inovação. 
e) Humanidades e Artes. 

 
3.4.1 Linhas de Pesquisa 

 
Para o desenvolvimento de linhas de Pesquisa há necessidade de um grupo 

de pesquisadores articulado, motivado e atuante, que aborde sistematicamente a 
problemática dessa linha. 

Consiste num esforço teórico-metodológico e de acumulação crítica das 
investigações desenvolvidas pelos próprios pesquisadores. A formulação de uma linha 
de Pesquisa deve levar em consideração as demandas institucionais e regionais, bem 
como a concentração de esforços empreendidos. 

As linhas de Pesquisa do curso de Bacharelado em Administração 
contemplam temas que norteiam o movimento de construção e de formação dos núcleos 
temáticos de pesquisas a serem constituídos. Com base no exposto as Linhas de 
Pesquisa propostas para o curso de Administração são:  

 
1 – Desenvolvimento Regional 
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     1.1 Gestão de Pequenos Negócios  
     1.2 Sociedade e Ambiente 
  
2 – Estratégia e Operações  
 
     2.1 Produção, Materiais e Logística  
     2.2 Estratégia Organizacional  
     2.3 Administração de Recursos Humanos 
     2.4 Administração Mercadológica  
 
3 – Finanças Corporativas  
 
     3.1 Operações de Investimento  
     3.2 Finanças Empresariais 
 

3.5 POLÍTICAS DE EXTENSÃO 
 
A Extensão é o que forma o elo com a comunidade, onde uma abertura 

institucional permitirá a difusão do conhecimento científico, agregado à promoção da 
consciência crítica que resultem em solução das dificuldades sociais, priorizando as 
práticas ao atendimento de necessidades regionais. 

As Políticas de Extensão da UNIDAVI reafirmam a Extensão Universitária 
como processo acadêmico de forma a direcionar o desenvolvimento das suas atividades 
se inscrevendo no processo de desenvolvimento e integração comunitária. Nesse 
sentido, a UNIDAVI apresenta as seguintes políticas de Extensão: 

 

 Priorização de práticas voltadas ao atendimento de necessidades regionais 
e locais emergentes. 

 Geração de novos meios e processos de produção, inovação e 
transferência de conhecimentos. 

 Qualificação interna de acadêmicos, professores e funcionários para a 
prática da Extensão. 

 
3.5.1 Formas de Extensão 

 
O curso de Administração da UNIDAVI pretende desenvolver atividades nesta 

área, basicamente, de duas maneiras: Ações Sociais, a serem propostas como 
Atividades Complementares e por meio de Grupos de Pesquisa, de Extensão e 
Monitorias.  

Os projetos e ações serão discutidos semestralmente com os quadros docente 
e discente e se estenderá durante toda a vida acadêmica envolvendo os aspectos 
relacionados à profissionalização integral; à inserção no mercado de trabalho; à 
preocupação com o meio ambiente, recursos e sociedade. 

Entre os projetos de Extensão possíveis e seguindo as aptidões dos 
acadêmicos, destacam-se: 
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Programa Universidade Solidaria: Gestão, empreendedorismo e 
desenvolvimento regional. 

Programa desenvolvimento regional: GTEC (Núcleo de Desenvolvimento de 
Incubação); Feira da Empregabilidade e do Empreendedorismo; parcerias com empresas 
locais e regionais em pesquisa mercadológica e consultoria empresarial. 
 
3.6  RESPONSABILIDADE SOCIAL DO CURSO  
 

A UNIDAVI é uma instituição criada pela vontade da comunidade, e nesse 
sentido está imbuída de um espírito encorajador com vistas a estimular de forma 
entusiástica as pessoas que estão ao seu redor, instigando a criatividade, o 
comprometimento e o sentimento de contribuir e pertencer a algo significativo: a 
comunidade do Alto Vale do Itajaí.  

Assim, a UNIDAVI tem como anseio ser um diferencial positivo no 
desenvolvimento sustentável dessa região por meio dos projetos. 

 
Dentro deste contexto o curso de Administração está comprometido a: 
 

 Formar líderes que potencializem fatores fundamentais e relevantes para o 
desenvolvimento sustentável; 

 Incrementar políticas de inclusão; 

 Desenvolver projetos que promovam a cidadania e os direitos fundamentais 
do ser humano;  

 Apoiar ações comunitárias que valorizem as culturas e tradições do Alto 
Vale do Itajaí. 

 
Para tanto o curso se propõe a planejar e desenvolver a(s) seguinte(s) ações: 
 

 Pesquisa de opinião nas feiras municipais e eventos regionais; 

 Pesquisa de opinião em parceria com entidades locais e regionais como 
Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL e associações empresariais; 

 Participação voluntária em organização dos eventos municipais e regionais. 
 
Estão previstas para compor o(s) projeto(s) atividades de: pesquisa de opinião, 

organização de eventos, planejamento das atividades para arrecadar material de 
necessidade básica para associações carentes, entre outras a serem definidas por 
professores e acadêmicos. 

Dessa forma o curso de Administração atenderá além da responsabilidade 
social com a região onde está inserido também ao Projeto de Desenvolvimento 
Institucional da UNIDAVI, no que tange ao planejamento e organização didático-
pedagógica, difundindo o saber para efetivar o desenvolvimento político, econômico, 
sociocultural e ambiental, pautada na autonomia e participação do acadêmico.  
 
3.7 PERFIL ACADÊMICO-PROFISSIONAL 
 
3.7.1 Perfil do Ingressante 
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O ingressante do curso de Administração deverá apresentar conhecimentos e 

habilidades em raciocínio lógico e matemático, comunicação e raciocínio analítico.  
Os acontecimentos mundiais afetam e interferem no processo de formação 

dos sujeitos e a UNIDAVI, preocupada com seu papel, busca ter claro qual o perfil de 
discente que faz parte do processo pedagógico. 

 O intuito é promover seu aperfeiçoamento intelectual, cultural e profissional, 
possibilitando a correspondente concretização e integração dos conhecimentos 
adquiridos para a vida cotidiana e para o mercado de trabalho altamente competitivo.  

Em função disso, espera-se que o acadêmico do curso de Administração seja 
capaz de: 

 

 Revelar competências, habilidades e atitudes importantes como: 
capacidade de organizar, analisar, sintetizar, inferir e comunicar-se com 
clareza e coerência; 

 Revelar postura ética que lhe permita exercer plenamente sua cidadania, 
respeitando o direito à vida e ao bem-estar dos cidadãos; 

 Atender às exigências do meio acadêmico; 

 Vislumbrar possibilidades de ampliação do conhecimento contribuindo com 
o trabalho de Pesquisa e promoção da Extensão por meio da ciência e da 
tecnologia; 

 Demonstrar espírito científico e pensamento reflexivo; 

 Participar, promover e divulgar conhecimentos culturais, científicos, 
técnicos e  eventos específicos da área de administração; 

 Vivenciar as atividades extracurriculares visando a um conhecimento mais 
aprofundado da teoria exercida na academia; 

 Realizar projetos e atividades que visam ao desenvolvimento da ciência de 
administração e gestão empresarial no Alto Vale do Itajaí; 

 Preocupar-se com o ambiente natural, criando estratégias para sua 
preservação e utilização sustentável. 

 
Desta maneira, o ingressante da UNIDAVI, consideradas as suas 

especificidades, durante o processo de formação recebe capacitação para desenvolver 
competências, habilidades e atitudes que lhe possibilitem compreender a si e ao mundo 
que o cerca, por meio dos conhecimentos construídos, como formação integral, para agir 
com e no mundo para uma vida melhor em sociedade. 

 
 
3.7.2 Políticas e Ações de Apoio ao Discente 
 

O apoio ao discente da UNIDAVI se dá pelo desenvolvimento de ações 
extraclasse (nivelamento, monitoria e apoio psicopedagógico) e extracurriculares 
(atividades complementares e participação em centros acadêmicos e  intercâmbios). 

A UNIDAVI conta com a Secretaria de Apoio ao Estudante que objetiva 
atender as necessidades financeiras e sociais da comunidade acadêmica.  As ações 
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desenvolvidas oportunizam a inclusão dos estudantes desde a Educação Básica até a 
Graduação.  

Tal processo ocorre de forma respaldada por avaliações e análises, que 
identificam a necessidade ou não de concessão de auxílios, que se dão nas seguintes 
modalidades: 

 
a) Bolsa de Estudo 
b) Bolsa de Pesquisa ou Extensão 
c) Programa Universidade para Todos - PROUNI 
d) Fundo de Financiamento Estudantil – FIES 
 
Além dos programas de auxílios por meio de Bolsas, a UNIDAVI conta com 

uma Central de Estágios e Empregos, que visa a facilitar o acesso dos estudantes no 
mercado de trabalho. Nela, são viabilizados os estágios não obrigatórios, bem como 
mediados contatos de acadêmicos e egressos com empresas da região, na forma de 
banco de vagas. 

Como apoio psicopedagógico o acadêmico conta com atendimento feito pela 
equipe do Núcleo de Orientação à Pessoa com Necessidades Especiais - NOPNE e que 
objetiva facilitar os processos de aprendizagem em todos os contextos que envolvem o 
acadêmico, seja no cognitivo, emocional ou social. Elabora-se o diagnóstico e fazem-se 
intervenções específicas para cada caso ou encaminha-se a um serviço especializado. 

No que tange ao apoio pedagógico, uma importante ação está pautada nos 
programas de Nivelamento oferecidos ao longo da formação acadêmica, em especial 
aos ingressantes na Educação Superior. Cursos com alto grau de exigência em escrita e 
cálculo, por exemplo, eram protagonistas de desistências e, nesse caso, o Nivelamento 
além de estimular a permanência tornou-se uma forma de qualificar sua formação.  

Outra importante ação de apoio pedagógico está vinculada às Monitorias que 
são entendidas como recursos pedagógicos para o fortalecimento do processo de ensino 
e de aprendizagem, por meio da utilização de práticas e instrumentação que promovam 
a oportunidade da construção do conhecimento. São atividades assistidas por docentes 
e executadas por docentes e acadêmicos que possuem suficiência e comunicabilidade 
satisfatórias, de modo a incrementar e facilitar o processo da aquisição do conhecimento. 

A UNIDAVI também tem constituída uma comissão cujo principal objetivo é o 
de consolidar a permanência, com sucesso, do acadêmico até a conclusão do curso. 
Por meio dela, são propostas alternativas de ações e/ou estratégias que ampliem os 
índices de permanência e sucesso e implantadas ações que motivem o acadêmico a 
permanecer na Instituição. 

O domínio de pelo menos uma segunda língua se torna peça chave no atual 
mercado competitivo. Neste sentido, o Centro de Idiomas da UNDAVI dispõe de 
diversos idiomas para a prática linguística, entre eles a Língua Inglesa, Italiana, Alemã e 
Espanhola. A equipe do Centro de Idiomas ainda auxilia na preparação dos alunos para 
intercâmbios no exterior.  

Em termos de organização estudantil os acadêmicos da UNIDAVI possuem 
um órgão representativo geral, na figura do Diretório Central de Estudantes – DCE. 
Nele busca-se apoio para a organização e funcionamento de centros acadêmicos de 
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cada curso da Instituição.  Os acadêmicos de Administração também são incentivados a 
instituírem o Centro Acadêmico do Curso.   

 
3.7.3 Perfil do Concluinte 

 
O perfil do profissional a ser formado no curso de Administração da UNIDAVI 

estará vinculado às necessidades da sociedade na qual a Instituição está inserida. 
Portanto, uma região que se desenvolve como o Alto Vale necessita de profissionais 
capazes de selecionar, organizar e hierarquizar as informações de uma sociedade cada 
vez mais complexa. Isso exige um perfil profissional com postura investigativa e 
consciência crítica em relação aos aspectos políticos, econômicos e sociais da realidade 
histórica em que o Alto Vale está inserido. 

O concluinte do curso de Administração deve estar apto para o exercício 
profissional. Conforme Art. 4º do DCN do Curso de Graduação em Administração deve 
possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes competências e 
habilidades:  

 

 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;  

 Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 
administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, 
organizacionais, estratégicos e operacionais. 
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3.7.4 Perfil do Docente do Curso 
 
As atividades básicas do docente consistem em Ensino, Pesquisa e Extensão, 

em nível superior. Além destas atividades terão os docentes a responsabilidade de 
orientação geral dos discentes, visando a integração destes à vida universitária, o seu 
melhor rendimento escolar e sua adaptação ao futuro exercício da cidadania profissional. 

Para tanto, o docente desenvolve atividades pertinentes ao Ensino de 
Graduação e/ou de Pós-Graduação que visem a produção e ampliação do saber, como 
também a Pesquisa e a Extensão. Desenvolvem atividades junto à comunidade, sob a 
forma de cursos e serviços especiais, atividades de ensino e divulgação dos resultados 
de pesquisas. 

Como objetivo principal da atividade docente pode-se destacar a formação de 
profissionais/cidadãos aptos a contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais 
harmônica e justa. 

A qualificação de educadores para o exercício da docência no Ensino superior 
torna-se cada vez mais requerida, pois este profissional precisa dar conta do complexo 
histórico de constituição da sua área de conhecimento. O conhecimento é o horizonte 
norteador da intervenção da academia no seu cotidiano e na sociedade; o docente é o 
mediador dessa intervenção. Como titular do domínio desse conhecimento, o educador 
precisa ter compreensão aprofundada de sua área para poder orientar o estudante nos 
domínios da ciência, e em outras formas de atuação na sociedade. 

Para que o acadêmico seja capaz de exercer e desenvolver o conhecimento e 
o senso crítico são condições essenciais o domínio e a construção do conhecimento 
científico e o pleno alcance dos objetivos propostos.   Nessa linha de pensamento o perfil 
do docente da UNIDAVI deve contemplar aspectos básicos como: 
 

 Ser líder intelectual; 

 Estar em constante acompanhamento das mutações sociocientíficas; 

 Traduzir didaticamente os conteúdos selecionados; 

 Desafiar os acadêmicos a desenvolverem projetos acadêmico-científicos; 

 Administrar a diversidade para a construção de visão de mundo; 

 Atuar de forma solidária, crítica, ética contribuindo para a melhoria das 
relações sociais; 

 Estabelecer situações complexas de aprendizagem por meio da seleção e 
organização de conteúdos relevantes e inovadores; 

 Fazer uso de linguagem específica para resolver situações de 
aprendizagem; 

 Administrar as emoções, seus problemas, sua ansiedade, criando um 
contexto de aprendizagem em que o acadêmico se motive a aprender e 
sinta-se num mundo intelectualizado sendo envolvido para crescer 
continuamente; 

 Apresentar valores morais e culturais de identidade mundial; 

 Valorizar a dignidade humana nas relações de aprendizagem e de vida; 

 Desenvolver a ciência, colocando o ser humano no centro da pesquisa com 
todos os seus direitos; 
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 Ser um educador inovador cujas ideias e ações promovam e sustentem o 
desenvolvimento regional; 

 Fazer uso das novas tecnologias para melhorar as interações pessoais e 
fortalecer as potencialidades didáticas; 

 Estabelecer conexão entre a teoria e a prática; 

 Aplicar a avaliação diagnóstica e formativa no processo de ensinar e de 
aprender; 

 Efetuar constantemente sua auto avaliação; 

 Reavaliar as ações didático-pedagógicas a partir dos resultados da 
avaliação institucional; 

 Adotar procedimentos administrativo-pedagógicos recomendados pela 
UNIDAVI. 

 Socializar suas vivências, experiências, conhecimentos com habilidade de 
modo a atingir outros segmentos sociais; 

 Criar ambiente favorável ao ensino e à aprendizagem por competências. 
 
4 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

Sendo o currículo, o instrumento que viabiliza o que se deseja do profissional, 
este deve ser concebido e concretizado de forma a atender os objetivos gerais e 
específicos estabelecidos no Projeto Pedagógico de Curso - PPC.  

Os conteúdos curriculares, as competências e as habilidades a serem 
construídas no nível de Graduação devem conferir-lhe terminalidade e capacidade 
acadêmica e/ou profissional, considerando as demandas e necessidades prevalentes e 
prioritárias dos educandos. 

O presente PPC bem como a Matriz Curricular foram estruturados pelo Núcleo 
Docente Estruturante - NDE de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 
Curso de Graduação em Administração – Bacharelado.  

A Matriz Curricular do curso de Administração da UNIDAVI, além do saber 
fazer inerente aos aspectos técnicos do curso, prioriza o princípio da pluralidade; o 
favorecimento do debate; o aprofundamento da investigação; teoria-prática; o espirito 
empreendedor e a internacionalização das disciplinas. 
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4.1 MATRIZ CURRICULAR 
 

FASE UNIDADES CURRICULARES CH CA CF 
PRÉ-

REQUISITOS 

I 

Teoria da Administração I 72 4 4  

Metodologia de Trabalhos Acadêmicos 72 4 4  

Matemática 72 4 4  

Administração Mercadológica I 72 4 4  

Economia  72 4 4  

SUBTOTAIS 360 20 20  

II 

Contabilidade 72 4 4  

Teoria da Administração II 72 4 4  

Administração de Recursos Humanos I 72 4 4  

Língua Portuguesa  72 4 4  

Matemática Financeira 72 4 4  

Estudo das Práticas Gerenciais I 72 4 0  

SUBTOTAIS 432 24 20  

III 

Direito I 72 4 4  

Estatística 72 4 4  

Custos 72 4 4  

Administração Mercadológica II 72 4 4  

Comunicação Empresarial 72 4 4  

SUBTOTAIS 360 20 20  

IV 

Logística I 72 4 4  

Administração Mercadológica III 72 4 4  

Direito II 72 4 4  

Sociologia 36 2 2  

Filosofia  36 2 2  

Contabilidade Gerencial 72 4 4  

Estudo das Práticas Gerenciais II  72 4 0  

SUBTOTAIS 432 24 20  

V 

Administração Financeira I 72 4 4  

Logística II 72 4 4  

Administração da Produção I 72 4 4  

Pesquisa Operacional 72 4 4  

Administração de Recursos Humanos II 72 4 4  

SUBTOTAIS 360 20 20  

 
VI 

Gestão Estratégica de Negócios 72 4 4  

Administração da Produção II 72 4 4  

Administração de Recursos Humanos III 72 4 4  

Pesquisa Mercadológica 72 4 4  

Orçamento Empresarial 72 4 4  

Estudo das Práticas Gerenciais III 72 4 0  

SUBTOTAIS 432 24 20  

VII 

Projetos Empresariais 72 4 4  

Sistema de Informação Gerencial 72 4 4  

Inglês Instrumental 72 4 4  

Administração Financeira II 72 4 4  

Pesquisa em Administração 72 4 4  

SUBTOTAIS 360 20 20  

 VIII Gestão Empresarial 72 4 4  
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Negócios Internacionais 72 4 4  

Administração Financeira III 72 4 4  

Trabalho de Curso 432 24 8  

SUBTOTAIS 648 36 20  

Atividades Complementares  216 12   

TOTAL 3600 200 160  

Legenda: 
CH: Carga Horária  
CA: Créditos Acadêmicos 
CF: Créditos Financeiros 
 
Observações:  

1) Atendendo à Resolução/CONSUNI nº 122/2007, o curso apresenta 200 créditos que, 
multiplicados por 18 horas-aula de 50 minutos, totalizam 3600 horas-aula. Essas, convertidas 
em horas-relógio, correspondem a 3000 horas. 

 
2) Atendendo ao Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.436 

de 24 de abril de 2002, o qual dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e o art. 18 da 
Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000 e a Resolução CONSUNI nº 52 de 12 de dezembro 
de 2008, a disciplina Libras é oferecida como optativa com, no mínimo, dois créditos acadêmicos 
e dois créditos financeiros. 
 

3) As disciplinas e atividades curriculares do curso contemplam ainda:  
 

a) A disciplina de Sociologia contempla: Lei nº 11.645, de 10 março de 2008 que altera a Lei 
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 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. E, a Resolução CNE/CP nº 1/2004, de 17 de junho de 2004, que Institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

b) A disciplinas de Administração Mercadológica I, Economia e Gestão Empresarial 
contemplam as Políticas de Educação Ambiental – Lei nº 9795 de 27 de abril de 1999 e 
Decreto nº 4281 de 25/06/2002 e a Resolução CNE nº 2, de 15 de junho de 2012 que institui 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Os professores do curso 
são orientados a contemplar o tema de forma transversal nas diversas disciplinas, 
organizado nos seus conteúdos. Alunos e professores são incentivados a participar de 
palestras e ações da IES, voltadas para a educação ambiental, como a distribuição para a 
comunidade de mudas de árvores produzidas pelo Horto Florestal; recolhimento e descarte 
adequado de pilhas, baterias e similares; visitas ao Museu da Madeira (implantado em 2011, 
nas dependências do Parque Universitário Norberto Frahm, com o intuito de resgatar a 
história do ciclo da exploração da madeira no Alto Vale do Itajaí e suas implicações 
econômicas e ambientais para a região). 

c) A disciplina de Sociologia contempla a Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012 que 
estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. 
 

4) A unidade curricular de Língua Portuguesa vem com o objetivo de diminuir o déficit, hoje 
deflagrado, em termos de leitura, análise e compreensão textual e expressão oral e escrita. 
 

5) Na quarta fase a disciplina de Sociologia deve ser ministrada após a disciplina de Filosofia. 
 

6) No decorrer do curso o acadêmico poderá cursar disciplinas em língua inglesa de acordo com 
Resolução/CONSUNI 10/2015. 
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4.2 EMENTÁRIO E REFERÊNCIAS 
 
I FASE 
 
Teoria da Administração I 
 
Ementa:  
O administrador. Bases históricas. Abordagem clássica, humanística e organizacional. 
Novas configurações organizacionais. Organização. Planejamento. Liderança: 
comunicação, tomada de decisão, poder e autoridade. Controle e organização. As 
funções administrativas frente às novas tendências. 
 
Referências Básicas: 
ANDRADE, Rui Otávio B. de Andrade, AMBONI, Nério. Teoria geral da administração. 
São Paulo: M. Books Editora. 2007.  
ROBBINS, Stephen P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 
2000. 
STONER, James A. F.. Administração. 5. ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 
1995.  
 
Referências Complementares: 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 8. ed. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  
LACOMBE, Francisco José Masset. Dicionário de administração. São Paulo: Saraiva, 
2004. 
MASIERO, Gilmar. Administração de empresas: teoria e funções com exercícios e 
casos. São Paulo: Saraiva, 2007.  
MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução 
urbana a revolução digital. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002.  
MONTANA, Patrick J. Administração. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.  
 
Metodologia do Trabalho Acadêmico 
 
Ementa:  
Tipos de trabalhos acadêmicos. Universidade: natureza do conhecimento. Ciência e 
Método. Universidade: seus programas e projetos de pesquisa e extensão. Leitura e 
técnicas de estudo e pesquisa como forma de saber. A normatização dos trabalhos 
acadêmicos e sua estruturação. 
 
Referências Básicas: 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 
científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
CARVALHO, Maria Cecília M. de. Construindo o saber: metodologia científica: 
fundamentos e técnicas. 24. ed. Campinas: Papirus, 2012.  
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos da metodologia científica: teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa. 34. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2015.  
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Referências Complementares: 
BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à 
metodologia científica. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.  
FÁVERI, Helena Justen de; BLOGOSLAWSKI, Ilson Paulo Ramos; FACHINI, 
Olímpio. Educar para pesquisa: normas para produção acadêmica de textos 
científicos. 3. ed. Rio do Sul: UNIDAVI, 2010.  
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2002.  
MÁTTAR NETO, João Augusto. Metodologia científica na era da informática. 3. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, c2008.  
SANTOS, Antônio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do 
conhecimento. 7. ed. rev. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.  
 
Matemática 
 
Ementa:  
Revisão dos conceitos básicos de Matemática. Conjuntos e subconjuntos. Funções do 1º 
e 2º Grau, exponencial e logaritmos. Matrizes e sistemas lineares. Probabilidade. 
Progressões aritméticas e geométricas. Derivadas e integrais simples. 
 
Referências Básicas: 
DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto & aplicações. São Paulo: Ática, 2007.  
DOWLING, Edward T. Elementos de matemática aplicada à economia e 
administração. 2. ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1984.  
WEBER, Jean E. Matemática para economia e administração. 2. ed. São Paulo: 
Harbra, 1986.  
 
Referências Complementares: 
HOFFMANN, Laurence D. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 11. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2015.  
IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar, 
4: sequencias, matrizes, determinantes, sistemas. 8. ed. São Paulo: Atual, 2013.  
MARQUES, Jair Mendes. Matemática aplicada para cursos de: administração, 
economia e ciências contábeis. Curitiba: Juruá, 2001. 
MORETTIN, Pedro A.; HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton O. Cálculo: função de uma e 
várias variáveis. São Paulo: Saraiva, 2005.  
SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros 
da. Matemática básica para cursos superiores. São Paulo: Atlas, 2011.  
 
Administração Mercadológica I 
 
Ementa:  
Fundamentos de Marketing. O ambiente de Marketing. O composto de Marketing: 
produto, preço, promoção, distribuição. O comportamento do consumidor. Segmentação. 
Varejo e atacado. Planejamento de produtos e serviços. Marcas e embalagens. 
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Estratégias de Comunicação. O Marketing e a Sociedade: responsabilidade social e ética. 
Sustentabilidade. 
 
Referências Básicas: 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 14.ed. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2012. 
KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI: como criar, conquistar e dominar 
mercados. São Paulo: Ediouro, 2009. 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos, planejamento e 
aplicações à realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
Referências Complementares: 
COUGHLAN, Anne T. Canais de marketing e distribuição. 7. ed. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2012.  
KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0: as forças 
que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Elsevier, 
c2010.  
SERNOVITZ, Andy. Marketing boca a boca: como as empresas inteligentes levam as 
pessoas a falar delas. São Paulo: cultrix, 2012.  
URDAN, Flávio Torres; URDAN, André Torres. Gestão do composto de marketing. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
VAZ, Conrado Adolpho. Os 8 Ps do marketing digital: o seu guia estratégico de 
marketing digital. São Paulo: Novatec, 2011.  
 
Economia 
 
Ementa:  
Conceitos de Economia. Princípios de Economia. Evolução e divisão do estudo da 
Economia. Macroeconomia. Modelos microeconômicos. Consumidor, demanda e oferta. 
Mercado e produção. Estruturas de mercados. Problemas macroeconômicos. 
Contabilidade nacional. Demanda e oferta agregada. Produto de equilíbrio, moeda, juros, 
câmbio. Política econômica, crescimento, inflação. Desenvolvimento regional e 
sustentabilidade. 
 
Referências Básicas: 
PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto. Princípios de economia. 6. ed. rev. 
e ampl. São Paulo: Thomson, 2015.  
ROSSETTI, Jose Pascoal. Introdução à economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  
VASCONCELLOS, M. A; GARCIA, M. E. Fundamentos da economia. 3.ed. São Paulo: 
Saraiva 2008.  
 
Referências Complementares:  
AGARWALA, A. N.; SINGH, S. P. A economia do subdesenvolvimento. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Contraponto, 2010.  
KUPFER, David; HASENCLEVER, Lia (Coord). Economia industrial: fundamentos 
teóricos e práticas no Brasil . 2. ed., rev. ampl. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, c2013.  
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LANZANA, Antonio Evaristo Teixeira. Economia brasileira: fundamentos e 
atualidade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
SOUZA, Nali de Jesus de. Desenvolvimento econômico. 5. ed. rev. São Paulo: Atlas, 
2011.  
STIGLITZ, Joseph E.; WALSH Karl E. Introdução à macroeconomia. 2a. ed. Rio de 
Janeiro, Campus. 2003. 
 
II FASE 
 
Contabilidade 
 
Ementa:  
Noções Básicas de Contabilidade. A Contabilidade e as Demonstrações Contábeis. O 
Balanço Patrimonial. Demonstração de Resultados. O Fluxo de Caixa – Estruturas e 
Interligações. Análise das Demonstrações Contábeis. Aspectos Tributários que impactam 
as Demonstrações Contábeis. 
 
Referências Básicas: 
ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico-
financeiro. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade introdutória. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
PADOVEZE, Clóvis Luís. Controladoria básica. 2. ed. São Paulo: Thomson, 2013.  
 
Referências Complementares: 
CHING, Hong Yuh; MARQUES, Fernando; PRADO, Lucilene. Contabilidade e finanças: 
para não especialistas. 2ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
GONÇALVES, Eugênio Celso; BAPTISTA, Antônio Eustáquio. Contabilidade geral. 7. 
ed. São Paulo: Atlas, 2011.  
IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade introdutória. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade 
empresarial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
RIBEIRO, Osni Moura. Estrutura e análise de balanços: fácil. 9. ed. ampl. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2011.  
 
Teoria da Administração II 
 
Ementa:  
As funções administrativas frente às novas tendências organizacionais. Sistemas 
organizacionais. Organizações de aprendizagem. Processos organizacionais. 
Desempenho organizacional. Estratégias organizacionais. Relações interorganizacionais 
e ambiente. Gestão organizacional frente aos novos paradigmas e empreendedorismo. 
Auditorias Estratégicas. Ética profissional. 
 
Referências Básicas: 
MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução 
urbana à revolução digital. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2012.  
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ROBBINS, Stephen P.. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Saraiva, 
2000. 
STONER, James A. F.; FREEMAN, R. Edward. Administração. 5. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, c1994.  
 
Referências Complementares: 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 5. ed. São Paulo, 
SP: Manole, 2014.  
LACOMBE, Francisco José Masset; HEILBORN, Gilberto Luiz José. Administração: 
princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2003.  
MONTANA, Patrick J. Administração. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 525 p.  
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Teoria geral da administração: uma 
abordagem prática. São Paulo: Atlas, 2008.  
ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. 9. ed. São Paulo: Prentice-
Hall, 2002.  
 
Administração de Recursos Humanos I 
 
Ementa:  
Comportamento humano nas habilidades gerencias. Desenvolvimento de equipes e 
dinâmica de grupo. Comunicação e relacionamento interpessoal. Liderança e motivação. 
Mediação de conflitos. 
 
Referências Básicas: 
BANOV, Marcia Regina. Psicologia no gerenciamento de pessoas. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2013.  
GUIMARÕES, Liliana Andolpho Magalhões; GRUBITS, Sonia. Saúde mental e trabalho: 
leituras. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2003  
WEIL, Pierre. Dinâmica de grupo e desenvolvimento em relações humanas. Belo 
Horizonte: Itatiaia, 2002.  
 
Referências Complementares: 
LACOMBE, Francisco José Masset. Recursos humanos: princípios e tendências. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011.  
MONTEIRO, Regina Fourneaut. Jogos dramáticos. 6. ed. São Paulo: Ágora, 1994.    
MINICUCCI, Agostinho. Dinâmica de grupo: teorias e sistemas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2002  
MUSZKAT, Malvina Ester. Mediação de conflitos: pacificando e prevenindo a violência. 
São Paulo: Summus, c2003.  
PEREIRA, Ana Maria Teresa Benevides. Burn out: quando o trabalho ameaça o bem-
estar do trabalhador. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002  
 
Língua Portuguesa 
 
Ementa: 
Estudo da teoria da comunicação. Orientação sobre estratégias de leitura, compreensão, 
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interpretação e produção de gêneros textuais. Exame de questões gramaticais e 
ortográficas. Introdução aos princípios da apresentação pública (oratória). 
 
Referências Básicas: 
ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antonio. Língua portuguesa: noções 
básicas para cursos superiores. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CLETO, Ciley. Interpretação 
de textos: construindo competências e habilidades em leitura. 2. ed. São Paulo: Atual, 
2012.  
MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental. 9. ed. São Paulo Atlas, 2010.  
 
Referências Complementares: 
ABREU, Antônio Suárez. Curso de redação. São Paulo: Ática, 2004.  
ANDRADE, Maria Margarida de; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação em língua 
portuguesa: normas para elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 2009.  
CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa. São 
Paulo: Scipione, 2008.  
FAULSTICH, Enilde L. de J. Como ler, entender e redigir um texto. 25. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2013.  
SILVA, Thaïs Cristófaro. Fonética e fonologia do português: roteiro de estudos e guia 
de exercícios . 6. ed. rev. São Paulo: Contexto, 2002.  
 

Matemática Financeira 
 
Ementa:  
Juros e descontos. Capitalização simples. Capitalização composta. Taxas nominais, 
efetivas, equivalentes e reais. Séries de pagamentos. Sistemas de amortização. 
Depreciação. Fontes de Recursos de Longo Prazo. Prática Financeira de Curto Prazo. 
 
Referencias Básicas: 
BAUER, Udibert Reinaldo. Matemática financeira fundamental. São Paulo: Atlas, 2004. 
BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Matemática financeira: com HP 12C e excel. 5. 
ed. São Paulo: Atlas, 2008.  
VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática financeira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2000.  
 
Referencias Complementares: 
BRUNI, Adriano Leal. A matemática das finanças. 3. ed. Atlas, 2008. 215 p.. 
LAPPONI, Juan Carlos. Matemática financeira. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 526 p. 
MOITA, Cecília Menon. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 2002. 
PILÃO, Nilvaldo Elias; HUMMEL, Paulo Roberto Vampré. Matemática financeira e 
engenharia econômica: a teoria e prática de análise de projetos de investimentos. São 
Paulo: Thomson, 2004. 
PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 9. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2011.  
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Estudo das Práticas Gerenciais I 
 
Ementa:  
Elaboração de um estudo de caso envolvendo a prática de interdisciplinaridade. 
 
Referências Básicas: 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 8. ed. rev. e 
atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos da metodologia científica: teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa. 34. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2015.  
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. São Paulo: 
Prentice-Hall, 2009.  
 
Referências Complementares: 
BAXTER, Mike; LIDA, Itiro. Projeto de produto: guia prático para o design de novos 
produtos. 3. ed. rev. São Paulo: Blücher, 2011.  
HAIR JR., Joseph F. Fundamentos de pesquisa de marketing. Porto Alegre: Bookman, 
2010.  
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 9. ed. São Paulo: 
Prentice-Hall, c2003. 
URDAN, Flávio Torres; URDAN, André Torres. Gestão do composto de marketing. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
VASCONCELLOS, M. A; GARCIA, M. E. Fundamentos da economia. 2ª. Ed. São Paulo: 
Saraiva 2004.  
 
III FASE  
 
Estatística 
 
Ementa:  
Conceitos básicos, população, amostra, variáveis, dados. Noções de amostragem. 
Apresentação dos dados, séries estatísticas, gráfico, medidas de tendência central, 
medidas de posição e medidas de dispersão. Coeficientes de variabilidade, assimetria e 
curtose. Números índices. Probabilidade: regas de probabilidade, distribuições de 
probabilidade discreta e contínua. 
 
Referências Básicas: 
BRUNI, Adriano Leal. Estatística aplicada à gestão empresarial. São Paulo: Atlas, 
2007.  
BUSSAB, Wilton O.; MOREIRA, Pedro A. A estatística básica. São Paulo: 5ª ed, 
Saraiva, 2002. 
FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade; TOLEDO, Geraldo 
Luciano. Estatística aplicada. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
Referências Complementares: 
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AKANIME, Carlos Takeo; YAMAMOTO, Roberto Katsuhiro. Estatística descritiva. São 
Paulo: Érica, 2000.  
BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às ciências sociais. 9º ed. 
Florianópolis: UFSC, 2012.  
MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton O. Estatística básica. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 
2013.  
SPIEGEL, Murray Ralph. Estatística. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2009.  
VIEIRA, Sônia. Princípios de Estatística. São Paulo: Pioneira, 1999. 
 
Direito I 
 
Ementa: 
Teoria Geral do Direito. Direito Público. Direito Constitucional e Administrativo. Direito 
Civil. Pessoa Natural e Jurídica. Bens. Negócio Jurídico. Direito das Obrigações. Direito 
das Coisas. Responsabilidade Civil. 
 
Referências Básicas: 
MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro: direito societário: sociedades 
simples e empresáriais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
MARTINS, Sérgio Pinto. Instituições de direito público e privado. 10. ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 464 p.  
NEGRÃO, Ricardo. Manual de direito comercial e de empresa, 2: títulos de crédito e 
contratos empresariais. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. v. 2 
 
Referências Complementares: 
BRASIL. CAHALI, Yussef Said. Código civil; código de processo civil; código 
comercial; legislação civil; processual civil e empresarial; constituição 
federal. 11ed. rev,ampl e atual. até 29.12.2009. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009.  
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, 1: direito de empresa. 19. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015. v. 1 
FERNANDES, Wanderley. Contratos empresariais: fundamentos e princípios dos 
contratos empresariais. São Paulo: Saraiva, 2007.  
SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, 
software, cultivares, nome empresarial, abuso de patentes.5. ed., rev. e ampl. Barueri, 
SP: Manole, 2011.  
TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: títulos de crédito. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2012. v. 2. 
 
Custos 
 
Ementa:  
Conceitos básicos. Terminologia aplicada na contabilidade de custos. Classificação dos 
gastos. Objetivos da apuração do custo da produção. Custos de aquisição e Métodos de 
avaliação de estoques. Custos dos produtos e dos departamentos. Sistemas e métodos 
de custeio: critérios de apropriação dos custos; métodos de acumulação de custos; 
métodos de controle de custos e método de redução de custos. Custos para melhoria de 
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processos e eliminação de desperdícios. Custos para decisão de preços. Implantação e 
gerenciamento de um sistema de custos. 
 
Referências Básicas: 
BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Gestão de custos e formação de preços: com 
aplicações na calculadora HP 12C e Excel. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  
DUTRA, René Gomes. Custos: uma abordagem prática. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
PEREZ JUNIOR, José Hernandez. Gestão estratégica de custos. 6. ed. São Paulo: 
Atlas, 2009.  
 
Referências Complementares: 
LEONE, George S. Guerra. LEONE, Rodrigo J.G. Custos: planejamento, implementação 
e controle. São Paulo: Atlas, 2004.  
MAHER, Michael. Contabilidade de custos: criando valor para administração. São 
Paulo: Atlas, 2001.  
MEGLIORINI, Evandir. Custos: análise e gestão. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2007.  
SANTOS, Jose Luiz dos. Fundamentos de contabilidade de custos: São Paulo: Atlas, 
2006.  
WERNKE, Rodney. Análise de custos e preços de venda São Paulo: Atlas, 2005.  
 
Administração Mercadológica II 
 
Ementa:  
Marketing de serviço. Comunicação Integrada de Marketing. Análise de Portfólio. Plano 
de Marketing. E-commerce. Marketing Internacional.  
 
Referências Básicas: 
COUGHLAN, Anne T. Canais de marketing e distribuição. 7. ed. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2012.  
KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação 
e controle. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
ZEITHAML, Valarie A.; BITNER, Mary Jo; GREMLER, Dwayne D. Marketing de 
serviços: a empresa com foco no cliente. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.  
 

Referências Complementares: 
CORRÊA, Roberto. Comunicação integrada de marketing: uma visão global. São 
Paulo: Saraiva, 2006.  
LAS CASAS, Alexandre Luzzi; GARCIA, Maria Tereza. Estratégias de marketing para 
varejo: inovações e diferenciações estratégicas que fazem a diferença no marketing de 
varejo. São Paulo: Novatec, 2007.  
LIMA, Agnaldo. Gestão de marketing direto: da conquista ao relacionamento com o 
cliente. São Paulo: Atlas, 2006.  
PIPKIN, Alex. Marketing internacional: uma abordagem estratégica. 4. ed. São Paulo, 
SP: Aduaneiras, 2012.  
VAZ, Conrado Adolpho. Os 8 Ps do marketing digital: o seu guia estratégico de 



Fls. 34 

 

 

marketing digital. São Paulo: Novatec, 2011.  
 
Comunicação Empresarial 
 
Ementa:  
Comunicação: importância, desenvolvimento, organização e habilidades. Leitura: 
produção da leitura informativa, argumentativa, publicitária e de opinião. Escrita: 
correspondência técnica; produções de textos informativos e de opinião. Oratória: 
planejamento e técnicas. Comunicação organizacional interna. Comunicação 
organizacional corporativa. Produções de leitura textuais. Oratória pessoal e empresarial. 
 
Referências Básicas: 
ARGENTI, Paul A. Comunicação empresarial: a construção da identidade, imagem e 
reputação. [2. ed.]. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, c2011.. 
FLÔRES, Lúcia Locatelli. Redação Oficial: descordo com a instrução normativa n. 4 de 
06/3/92. 3.ed. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2002. 
MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental: para cursos de contabilidade, 
economia e administração. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
Referências Complementares: 
ANDRADE, Maria Margarida de; HENRIQUES, Antonio. Língua portuguesa: noções 
básicas para cursos superiores. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
CAHEN, Roger. Comunicação empresarial. 12. ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 2008.  
FAULSTICH, Enilde L. de J. Como ler, entender e redigir um texto. 25. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2013.  
NEVES, Roberto de Castro. Comunicação empresarial integrada: como gerenciar: 
imagem, questões públicas, comunicação simbólica, crises empresariais. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Mauad, 2002. 
POLITO, Reinaldo. Assim é que se fala. 24.ed. São Paulo:Saraiva, 2003. 
 
IV FASE 
 
Logística I 
 
Ementa: 
História e evolução da logística. Supply Chain Management. Conceitos básicos de 
administração de materiais. Organização e controle de estoques. Compras. Negociação. 
Previsão de demanda. Lote econômico e desconto por quantidade. Modelos de 
ressuprimento. Estoque de segurança. Classificação ABC. Gestão ambiental e logística. 
 
Referências Básicas: 
ARNOLD, Tony J. R.. Administração de materiais: uma introdução. São Paulo: Atlas, 
1999.  
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. 
5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
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BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. Bixby. Gestão logística de 
cadeias de suprimentos. Porto Alegre: Bookman, 2014. 
 
Referências Complementares: 
BAYLI, Peter ET al. Compras: princípios e administração. São Paulo: Atlas, 2009 
FRANCISCHINI, Paulino G.; GURGEL, Floriano do Amaral. Administração de materiais 
e do patrimônio. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 
GONÇALVES, Paulo Sérgio. Administração de materiais. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2004.  
MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. Administração de materiais e 
recursos patrimoniais. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma 
abordagem logística. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
Administração Mercadológica III 
 
Ementa: 
Marketing de Relacionamento. A atração, satisfação, retenção e lealdade de clientes. 
Cliente. Satisfação do cliente. Fidelização do cliente. Marketing interno (endomarketing). 
 
Referências Básicas: 
DEMO, Gisela; PONTE, Valter. Marketing de relacionamento (CRM): estado da arte e 
estudo de casos. São Paulo: Atlas, 2008.  
KOTLER, Philip; KELLER, Kelvin Lane. Administração de marketing. 14.ed. São Paulo: 
Prentice-Hall, 2012.  
ZENONE, Luiz Cláudio. Marketing de relacionamento: tecnologia, processos e 
pessoas. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
Referências Complementares: 
AGUIAR, Victor R. L. Atendimento ao cliente: novos cenários, velhos 
desafios. Blumenau, SC: Nova Letra, 2014.  
BEKIN, Saul Faingaus. Endomarketing: como praticá-lo com sucesso. São Paulo: 
Prentice-Hall, 2006.  
BRUM, Analisa de Medeiros. Endomarketing de A a Z: como alinhar o pensamento das 
pessoas à estratégia da empresa. São Paulo: Integrare Editora, 2010.  
MADRUGA, Roberto. Guia de implementação de marketing de relacionamento e 
CRM. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
ROSENBLUTH, Hal F.; PETERS, Diane McFerrin. O cliente em segundo lugar. São 
Paulo: Makron Books, 2004.  
 
Direito II 
 
Ementa: 
Direito tributário: conceito e conteúdo. Sistema Tributário. Fontes. Tributos: conceitos e 
espécies. Norma matriz de incidência. Princípios Constitucionais Tributários. Introdução 
ao Direito do Trabalho. Teoria das normas jurídicas trabalhistas. A estrutura da relação 
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de emprego. A proteção ao trabalho. O Direito Individual do Trabalho. Contrato do 
Trabalho. Duração do Trabalho. Remuneração. Alteração das condições de trabalho. 
Proteção ao trabalho das mulheres e dos menores. 
 
Referências Básicas: 
BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 6. ed. rev. e atual. São 
Paulo: LTr, 2010.  
FABRETTI, Láudio Camargo; FABRETTI, Dilene Ramos. Direito tributário para os 
cursos de administração e ciências contábeis. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
SARAIVA, Renato. Direito do trabalho. 7. ed. São Paulo: Método, 2008.  
 
Referências Complementares: 
BRASIL; CURIA, Luiz Roberto; CÉSPEDES, Livia; NICOLETTI, Juliana. CLT - 
consolidação das leis do trabalho. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  
CARRION, Valentin. Comentários à consolidação das leis do trabalho. 38. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013.  
CHAVES, Francisco Coutinho. Planejamento tributário na prática: gestão tributária 
aplicada. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  
HIGUCHI, Hiromi. Imposto de renda das empresas: interpretação e prática : atualizado 
até 10-01-2015. 40. ed. São Paulo: IR Publicações Ltda, 2015.  
OLIVEIRA, Aristeu de. Cálculos trabalhistas. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
 
Sociologia 
 
Ementa:  
As principais correntes sociológicas e seus precursores. Indivíduo, Sociedade e Meio 
ambiente. Cultura, Ideologia e Trabalho. Direitos Humanos. Raça, Etnia e História da 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 
 
Referências Básicas: 
DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia.  2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2010. 
GIDDENS, Anthony. Sociologia. tradução de:  Ronaldo Cataldo Costa; revisão técnica : 
Fernando Coutinho Cotanda. 6. ed.  Porto Alegre: Penso, 2012.        
SELL, Carlos Eduardo. Sociologia clássica: Durkheim, Weber e Marx. Itajaí: Ed. 
UNIVALI, 2001. 
 
Referências Complementares: 
BAUMAN, Zygmunt; MAy, Tim. Aprendendo a pensar com a sociologia. tradução de: 
Alexandre Werneck. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2010. 
BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: tratado 
de sociologia do conhecimento. 36. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 239 p. 
BRYM, Robert J. et Al.  Sociologia : sua bússola para um novo mundo. São Paulo : 
Cengage Learning, 2010. 
COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução a ciência da sociedade. 4. Ed.  Sa Paulo : 
Moderna, 2010. 
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DIAS, Reinaldo. Sociologia & Administração.  4. ed. Campinas, SP: Editora Alínea, 
2009. 
 
Filosofia  
 
Ementa: 
Senso Comum.  Arte. Ciência. Religião. História da Filosofia: Antiguidade, Idade Média, 
Idade Moderna e Contemporânea.  Metafísica. Ontologia. Epistemologia. Lógica. Ética e 
Estética. 
 
Referências Básicas: 
ARANHA, M. Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução 
à filosofia. 4. ed. rev. São Paulo, SP: Moderna, 2009.  
LAW, Stephen. Filosofia. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2009.  
STOKES, Philip. Filosofia: os grandes pensadores. Belo Horizonte: Cedic, c2007.  
 
Referências Complementares: 
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2012.  
BOFF, Leonardo. Ética e moral: a busca dos fundamentos. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2012.  
FAVERI, José Ernesto de. O filosofar e a ética nas organizações: convite a reflexão e 
ação. Blumenau: Nova Letra, 2009.  
MÁTTAR, João. Filosofia e ética na administração. 2. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 
2010.  
NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm,. Assim falou Zaratustra. São Paulo: Martin Claret, 
2010.  
 
Contabilidade Gerencial 
 
Ementa:  
A contabilidade gerencial e as novas ferramentas de gestão. Análise das demonstrações 
financeiras como instrumento de avaliação de desempenho. Métodos de custeio. As 
relações custo/volume/lucro e Alavancagem Operacional. Custos relevantes para tomada 
de decisão. Controle gerencial em organizações descentralizadas, relatórios por 
segmentos. 
 
Referências Básicas: 
ATKINSON, Anthony A. Contabilidade gerencial. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  
CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade gerencial: teoria e prática. 7. ed. São 
Paulo: Atlas, 2014.  
GARRISON, Ray H.; NOREEN, Eric W. Contabilidade gerencial. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Edutex, 2007.  
 
Referências Complementares: 
ATKINSON, Anthony A. Contabilidade gerencial: informação para tomada de decisão 
e execução da estratégia. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
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CHING, Hong Yuh.  Contabilidade gerencial: novas práticas contábeis para gestão de 
negócios. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.  
HORNGREN, Charles T.. Introdução à contabilidade gerencial. 5. ed. Rio de Janeiro: 
Prentice Hall, 1985.  
PIZZOLATO, Nélio D.. Introdução à contabilidade gerencial. 5. ed. São Paulo: Makron 
Books, 2012.  
WARREN, Carl S.; REEVE, James M.; FESS, Philip E.. Contabilidade gerencial. 2. ed. 
São Paulo: Thomson, 2008.  
 
Estudo das Práticas Gerenciais II 
 
Ementa:  
Elaboração de um estudo de caso envolvendo a prática de interdisciplinaridade. 
 
Referências Básicas: 
BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Gestão de custos e formação de preços: com 
aplicações na calculadora HP 12C e Excel. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  
ELLET, William. Manual de estudo de caso: como ler, discutir e escrever casos de forma 
persuasiva. Porto Alegre: Bookman, 2008. 
HAIR JR., Joseph F. Fundamentos de pesquisa de marketing. Porto Alegre: Bookman, 
2010.  
 
Referências Complementares: 
FARIA, Izabel Sabatier de; FARIA, Mario de. Pesquisa de marketing: teoria e 
prática. São Paulo: M.Books, 2009.  
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2002.  
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos da metodologia científica: teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa. 34. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2015.  
MÁTTAR NETO, João Augusto. Metodologia científica na era da informática. 3. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, c2008.  
SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção de 
conhecimento. 7. ed. rev. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.  
 
V FASE 
 
Administração Financeira I 
 
Ementa:  
Conceitos Financeiros Básicos. A Dinâmica das Decisões Financeiras. Análise de 
Desempenho e Medidas de Criação de Valor. Administração do Capital de Giro. Estrutura 
de Capital e Alavancagem Financeira. Decisões de Financiamento – Fontes de 
Financiamento no Curto e Longo Prazo. Políticas de Distribuição de Resultados. 
 
Referências Básicas: 
ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Curso de administração 
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financeira. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014.  
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 12. ed. São Paulo: 
Harbra, 2010.  
PADOVEZE, Clóvis Luís. Introdução à administração financeira: textos e 
exercícios. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.  
 
Referências Complementares: 
EHRHARDT, Michael C.; BRIGHAM, Eugene F. Administração financeira: teoria e 
prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
GROPPELLI, A. A.; NIKBAKHT, Ehsan. Administração financeira. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010.  
HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira 
aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
MATARAZZO, Dante Carmine. Análise financeira de balanços: abordagem básica e 
gerencial. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
VIEIRA, Marcos Villela. Administração estratégica do capital de giro. São Paulo: Atlas, 
2008. 
 
Logística II 
 
Ementa: 
Operações da logística. Intralogística. Processamento de pedidos e informações. Rede 
de instalações. Transportes e distribuição. Avaliação do desempenho logístico. Logística 
reversa. Tecnologias aplicadas à logística. Novas práticas em logística. Casos reais de 
logística. 
 
Referências Básicas: 
BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. 
5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2006 
BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. Bixby. Gestão logística de 
cadeias de suprimentos. Porto Alegre: Bookman, 2014. 
CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. São 
Paulo: Cengage Learning, c2012. 
 
Referências Complementares: 
BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e gerenciamento da cadeia de 
abastecimento. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. 2. ed. São 
Paulo: Prentice-Hall, 2009.  
NOVAES, Antônio Galvão. Logística e gerenciamento da cadeia de 
distribuição: estratégia, operação e avaliação. 3. ed. rev., atual., ampli. Rio de Janeiro: 
Campus, 2007. 
PIRES, Silvio. Gestão da cadeia de suprimentos (supply chain 
management): conceitos, estratégias, práticas e casos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  
SIMCHI-LEVI, David; KAMINSKY, Philip; SIMCHI-LEVI, Edith. Cadeia de 
suprimentos: projeto e gestão. Porto Alegre: Bookman, 2003 
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Administração da Produção I 
 
Ementa:  
Introdução geral de produtos e serviços. Sistemas de produção. Planejamento e controle 
da produção. Desenvolvimento de novos produtos. Técnicas modernas de administração 
da produção. Manutenção industrial. Balanceamento da produção. Arranjo físico das 
Instalações. Gestão da qualidade. 
 
Referências Básicas: 
MARTINS, Petrônio Garcia. Administração da produção. São Paulo: Saraiva, 2005. 
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da 
produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
STEVENSON, William J. Administração das operações de produção. Rio de Janeiro, 
LCT, 2001. 
 
Referências Complementares: 
CORRÊA, Henrique Luiz; CORRÊA, Carlos A.. Administração de produção e 
operações: manufatura e serviços, uma abordagem estratégica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2012.  
FERNANDES, Flavio Cesar Faria; GODINHO FILHO, Moacir. Planejamento e controle 
da produção: dos fundamentos ao essencial. São Paulo: Atlas, 2010.  
HEIZER, Jay e Render Barry. Administração de operações - bens e serviços. Rio de 
janeiro, LCT, 2001. 
MARTINS, Petrônio Garcia; LAUGENI, Fernando P.. Administração da produção. 2. 
ed. rev., aum. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006.  
OHNO, Taiichi; SCHUMACHER, Cristina. O sistema Toyota de produção: além da 
produção em larga escala. Porto Alegre: Bookman, 2007.  
 
Pesquisa Operacional 
 
Ementa:  
Conceito de sistemas. Formulação de modelos de otimização. Linear. Solução pelo 
método gráfico, simplex, transporte. Teoria de Redes Pert/CPM. Teoria de jogos. Solver. 
 
Referências Básicas: 
CAIXETA-FILHO, José Vicente. Pesquisa operacional: técnicas de otimização 
aplicadas a sistemas agroindustriais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004.  
EHRLICH, Pierre Jacques. Pesquisa operacional: curso introdutório. São Paulo: Atlas, 
1976. 
GOLDBARG, Marco Cesar. Otimização combinatória e programação linear - modelos 
e algoritmos. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
 
Referências Complementares: 
ACKOFF, Russell Lincoln. Pesquisa operacional. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, c1971.  
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HILLIER, Frederick S; LIEBERMAN, Gerald J. Introdução à pesquisa operacional. 8. 
ed. -. Porto Alegre, RS: AMGH, 2010.  
GOLDRATT, Eliyahu M.. A meta na prática: livro de exercícios da TOC. São Paulo: 
Nobel, 2006.  
LACHTERMACHER, Gerson. Pesquisa operacional na tomada de decisões: 
modelagem em excel. 2. ed. rev e atual. Rio de Janeiro: Campus, c2004.  
TAHA, Hamdy A. Pesquisa operacional. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 
 
Administração de Recursos Humanos II 
 
Ementa:  
Introdução à administração de pessoas. Planejamento Estratégico de Recursos 
Humanos. Competências Gerenciais para o Executivo de RH. Recrutamento e Seleção. 
Integração de Pessoas. Cultura, Valores e Comprometimento Organizacional. Liderança 
nas relações de trabalho. Gestão do Clima Interno.  
 
Referências Básicas: 
ARAÚJO, Luis César G. de. Gestão de pessoas: estratégias e integração 
organizacional. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2009.  
BOHLANDER, George; SNELL, Scott. Administração de recursos humanos. São 
Paulo: Thomson, 2013.  
FIDELIS, Gilson José; BANOV, Márcia Regina. Gestão de recursos humanos: 
tradicional e estratégica . 2. ed. São Paulo: Érica, 2007. 
 
Referências Complementares: 
BOOG, Gustavo G. ABTD. Manual de treinamento e desenvolvimento. 8 ed, São 
Paulo: Makron Books, 2007. 
DESSLER, Gary. Administração de recursos humanos. 2. ed. São Paulo: Prentice-
Hall, 2003. 
FRANÇA, Ana Cristina Limongi. Práticas de recursos humanos - PRH: conceitos, 
ferramentas e procedimentos. São Paulo: Atlas, 2011.  
LACOMBE, Francisco José Masset. Recursos humanos: princípios e tendências. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011.  
RIBEIRO, Antonio de Lima. Gestão de pessoas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
VI FASE 
 
Gestão Estratégica de Negócios 
 
Ementa:  
O conceito de planejamento. O conceito de estratégia. Caracterização do planejamento 
estratégico. A operacionalização do planejamento estratégico. Negócio, missão e visão 
estratégica. Diagnóstico estratégico. Posicionamento Estratégico. Objetivos e metas 
estratégicas. Planejamento Tático e Operacional (conceitos). Balanced Scorecard: 
conceitos e aplicações. 
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Referências Básicas: 
KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P.. Mapas estratégicos: convertendo ativos 
intangíveis em resultados tangíveis. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 
MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. Safári de estratégia: um 
roteiro pela selva do planejamento estratégico. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.  
PORTER, Michael E. Estratégia competitiva: técnicas para análise de industrias e 
concorrência. 7ª. Ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
 
Referências Complementares: 
COSTA, Eliezer Arantes da. Gestão estratégica: da empresa que temos para a empresa 
que queremos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
DUTRA, Ademar. Estratégias: formulação, implementação e avaliação: o desafio das 
organizações contemporâneas. São Paulo: Saraiva, 2008.  
GANDIN, Danilo. Soluções de planejamento para uma prática estratégica e 
participativa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.  
MINTZBERG, Henry. O processo da estratégia: conceitos, contextos e casos 
selecionados. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: Conceitos, 
metodologia e práticas. 25. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
Administração da Produção II 
 
Ementa:  
Sistemas produtivos. Controle operacional e estratégico de produção, operações e 
serviços. Gestão de qualidade no processo. Indicadores de desempenho e sistemas de 
medição. Competitividade. Gestão ambiental e produtividade. 
 
Referências Básicas: 
FERNANDES, Flavio Cesar Faria; GODINHO FILHO, Moacir. Planejamento e controle 
da produção: dos fundamentos ao essencial. São Paulo: Atlas, 2010.  
MACHADO, Marcio Cardoso; TOLEDO, Nilton Nunes. Gestão do processo de 
desenvolvimento de produtos: uma abordagem baseada na criação de valor. São 
Paulo: Atlas, 2008. 
MARTINS, Petrônio Garcia. LAUGENI, Fernando Piero. Administração da produção. 2 
ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
 
Referências Complementares: 
CORRÊA, Henrique Luiz; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e 
operações: manufatura e serviços, uma abordagem estratégica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 
2012.  
GOLDRATT, Eliyahu M.; COX, Jeff. A meta: um processo de aprimoramento contínuo. 2. 
ed. São Paulo: Nobel, 2011.  
MARSHALL JUNIOR, Isnard et al. Gestão da qualidade. 10. ed. Rio de Janeiro: FGV, 
2010.  
PALADINI, Edson Pacheco. Gestão estratégica da qualidade: princípios, métodos e 
processos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
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SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert. Administração da 
produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
 
Administração de Recursos Humanos III 
 
Ementa: 
Modelagem de Cargos. Sistema de Remuneração. Planejamento e desenvolvimento de 
carreira. Avaliação de desempenho. Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal. 
Qualidade de vida no trabalho. Práticas e atualidades da gestão de pessoas.  
 
Referências Básicas: 
BOHLANDER, George; SNELL, Scott. Administração de recursos humanos. São 
Paulo: Thomson, 2013.  
FRANÇA, Ana Cristina Limongi. Prática de recursos humanos PRH: conceitos, 
ferramentas e procedimentos. São Paulo: Atlas, 2008. 
LACOMBE, Francisco José Masset. Recursos humanos: princípios e tendências. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011.  
 
Referências Complementares: 
BANOV, Marcia Regina. Psicologia no gerenciamento de pessoas. São Paulo: Atlas, 
2008. 
FRANÇA, Ana Cristina Limongi. Práticas de recursos humanos - PRH: conceitos, 
ferramentas e procedimentos. São Paulo: Atlas, 2011.  
LACOMBE, Francisco José Masset. Recursos humanos: princípios e tendências. 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011.  
RIBEIRO, Antonio de Lima. Gestão de pessoas. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  
VECCHIO, Robert P. Comportamento organizacional: conceitos básicos. São Paulo: 
Cengage Learning, 2008.  
 
Pesquisa Mercadológica 
 
Ementa: 
Sistema de Informação de marketing. Processo de pesquisa. Projeto de pesquisa. Tipos 
e métodos de pesquisas. Coleta de dados. Medidas e escalas. População e amostragem. 
Pesquisa Quantitativa. Pesquisa Qualitativa. Pesquisa para lançamento de novos 
produtos. Comunicação dos resultados. Mensuração da demanda. 
 
Referências Básicas: 
AAKER, David A.. Pesquisa de marketing. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004.  
HAIR JR., Joseph F. Fundamentos de pesquisa de marketing. Porto Alegre: Bookman, 
2010.  
MALHOTRA, Naresh K.; BERRY, William. Pesquisa de marketing: uma orientação 
aplicada. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
 
Referências Complementares: 
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FARIA, Izabel Sabatier de; FARIA, Mario de. Pesquisa de marketing: teoria e 
prática. São Paulo: M.Books, 2009.  
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. São Paulo: 
Prentice-Hall, 2009.  
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Pesquisa de marketing. São Paulo: Atlas, 2010. 272 p. 
MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing: Edição Compacta. 3. ed. São Paulo: 
Atlas, 2001. 
SAMARA, Beatriz Santos; BARROS, José Carlos de. Pesquisa de marketing: conceitos 
e metodologia. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
 
Orçamento Empresarial 
 
Ementa: 
O Sistema Orçamentário. Orçamento integrado. Planejamento e controle financeiro. 
Orçamento em empresas comerciais e públicas. Princípios e conceitos básicos de 
planejamento e controle. Conceitos básicos do orçamento. Processo orçamentário. 
Orçamento operacional de marketing, operações, insumos e despesas indiretos. 
Orçamento econômico-financeiro, orçamento de caixa, orçamento de capital. Balanço, 
resultado e outros demonstrativos projetados. Orçamento base-zero. Orçamento de 
empresas não industriais. 
 
Referências Básicas: 
EID JÚNIOR, William; GARCIA, Fabio Gallo. Como fazer orçamento familiar. 4. ed. São 
Paulo: Publifolha, 2005.  
LUNKES, Rogério João. Manual de orçamento. São Paulo: Atlas, 2007.  
SANTOS, José Luiz dos. Fundamentos de orçamento empresarial. São Paulo: Atlas, 
2008. 
 
Referências Complementares: 
FINNEY, Robert G.. Como elaborar e administrar orçamentos. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2000.  
FREZATTI, Fábio. Orçamento empresarial: planejamento e controle gerencial. 5. ed. 
São Paulo: Atlas, 2009.  
HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária: matemática financeira 
aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
MOREIRA, José Carlos. Orçamento na administração de empresas. 5. ed. São Paulo: 
Atlas, 2002,  
WELSCH, Glenn A. Orçamento empresarial: 4. ed. São Paulo: Atlas, 1986. 
 
Estudo das Práticas Gerenciais III 
 
Ementa: 
Elaboração de um estudo de caso envolvendo a prática de interdisciplinaridade. 
 
Referências Básicas: 
ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de; AMBONI, Nério. Teoria geral da 
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administração. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 5. ed. São Paulo, 
SP: Manole, 2014.  
HAIR JR., Joseph F. Fundamentos de pesquisa de marketing. Porto Alegre: Bookman, 
2010.  
 
Referências Complementares: 
BOHLANDER, George; SNELL, Scott. Administração de recursos humanos. São 
Paulo: Thomson, 2013.  
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2002.  
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos da metodologia científica: teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa. 34. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2015.  
MÁTTAR NETO, João Augusto. Metodologia científica na era da informática. 3. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, c2008.  
SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do 
conhecimento. 7. ed. rev. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.  
 
VII FASE 
 
Projetos Empresariais 
 
Ementa: 
Principais conceitos sobre administração e projetos. Planejamento de projetos de 
investimentos. Plano de Marketing. Plano Operacional. Plano Financeiro. Análise de 
Viabilidade. Ciclo de Vida de Projetos. Gerencia de Projetos Públicos. Informações 
complementares a projetos de investimentos. MS Project da Microsoft – Sistema de 
Gerenciamento de Projetos. 
 
Referências Básicas: 
BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de plano de negócios: fundamentos, processos e 
estruturação. São Paulo: Atlas, 2006. 
CASAROTTO FILHO, Nelson. Elaboração de projetos empresariais: análise 
estratégica, estudo de viabilidade e plano de negócio. São Paulo: Atlas, 2009.  
FREZATTI, Fábio. Gestão da viabilidade econômico-financeira dos projetos de 
investimentos. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
Referências Complementares: 
BUARQUE, Cristovam. Avaliação econômica de projetos: uma apresentação didática. 
8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1995.  
MASCHIO, Gilberto Luiz. Plano de negócios: elaboração e análise de projetos de 
investimentos. Apostila da disciplina. Rio do Sul: UNIDAVI, 2006. 
MENDES, João Ricardo Barroca; VALLE, André; FABRA, Marcantonio. Gerenciamento 
de projetos. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2014.  
SABBAG, Paulo Yagizi. Gerenciamento de projetos e empreendedorismo. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013.  
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WOILER, Samsão. WASHINGTON, Franco. Projetos: planejamento, elaboração e 
análise. São Paulo: Atlas, 2000. 
 
Sistema de Informação Gerencial 
 
Ementa: 
Fundamentos de sistema de informação. O desafio de sistemas de informações. O papel 
estratégico de sistemas de informações. Sistemas de informações e o suporte à tomada 
de decisão. Gerenciamento dos recursos de informação. Sistemas em rede e as 
implicações organizacionais. O processo de desenvolvimento de sistemas de informação. 
Avaliação de sistemas de informação. 
 
Referências Básicas: 
BOGHI, Cláudio. Sistemas de informação: um enfoque dinâmico. São Paulo: Érica, 
2002.  
LAUDON, Kenneth C. Sistemas de informação gerenciais. 9. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2010.  
ROSINI, Alessandro Marco. Administração de sistemas de informação e a gestão do 
conhecimento. São Paulo: Pioneira, 2003. 
 
Referências Complementares: 
BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de informação: o uso consciente da 
tecnologia para o gerenciamento. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  
CÔRTES, Pedro Luiz. Administração de sistemas de informação. São Paulo: Saraiva, 
2008.  
CRUZ, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais: tecnologia da informação e a 
empresa do século XXI. São Paulo: Atlas, 2009.  
MCGEE, James. Gerenciamento estratégico da informação: aumente a 
competitividade e a eficiência de sua empresa utilizando a informação como uma 
ferramenta estratégica. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2001.  
SOUZA, Cesar Alexandre de; SACCOL, Amarolinda. Sistemas ERP no Brasil: 
enterprise resource planning. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
Inglês Instrumental 
 
Ementa: 
Compreensão e interpretação de textos no idioma inglês. Pratica oral e escrita com apoio 
de recursos multimídia. 
 
Referências Básicas: 
ARRUDA, Cordélia Canabrava. English today, 7º ano. 3. ed. São Paulo: Escala 
Educacional, 2010.  
GRANT, David.; and MCLARTY, Robert. Business Basics: Students Book. Oxford: 
Oxford University Press, 2001. 
MURPHY, Raymond. Essential grammar in use: a self-study reference and practice 
book for elementary students of english. 3. ed. New York: Cambridge University Press, 
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c2007.  
 
Referências Complementares: 
GRANT, D. and MCLARTY, R. Business Basics: WorkBook. Oxford: Oxford University 
Press, 2001. 
LAIRD, Elizabeth. Anna and the fighter. London : Heinemann, 1977. 
MILNE, John. Money for a motorbike. Oxford: Macmillan Heinemann ELT. 2008. 
RICHARDS, Jack C.. New interchange: english for international communication : 
resource book. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.  
SHELLEY, Mary. Frankenstein. Tailândia: Macmillan, 2009.  
 
Administração Financeira II 
 
Ementa: 
Orçamento de Capital. Fluxo de Caixa.  Taxa Mínima de Atratividade ou Custo de 
Oportunidade. Métodos de Avaliação Econômica de Investimentos: Payback, TIR, VPL e 
VAUE. Análise de Sensibilidade e Risco. Avaliação de Empresas (Valuation): Análises 
Intrínseca, Relativa e Contingente. 
 
Referências Básicas: 
BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. As decisões de investimentos com aplicação 
na HP 12C e Excel. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
CASAROTTO FILHO, Nelson; KOPITTKE, Bruno Hartmut. Análise de 
investimentos: matemática financeira, engenharia econômica, tomada de decisão, 
estratégia empresarial. 10. ed. São Paulo: Atlas 2008.  
LAPPONI, Juan Carlos. Projetos de investimentos na empresa. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2007.  
 
Referências Complementares: 
EHRLICH, Pierre Jacques. Engenharia econômica: avaliação e seleção de projetos de 
investimento. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005.  
FREZATTI, Fábio. Gestão da viabilidade econômico-financeira dos projetos de 
investimento. São Paulo, SP: Atlas, 2008.  
KASSAI, José Roberto. Retorno de investimento: abordagem matemática e contábil do 
lucro empresarial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.  
SECURATO, José Roberto; SECURATO, José Cláudio. Mercado financeiro: conceitos, 
cálculo e análise de investimento. 3. ed. São Paulo: Saint Paul, 2009.  
SOUZA, Alceu; CLEMENTE, Ademir. Decisões financeiras e análise de 
investimentos: fundamentos, técnicas e aplicações. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
Pesquisa em Administração 
 
Ementa: 
A universidade e a produção do conhecimento na pesquisa. Natureza do conhecimento 
e seus níveis. Ciência, método e tecnologia. A pesquisa e sua tipologia. Projeto do 
trabalho segundo normas da ABNT. Técnicas de elaboração de produções científicas. 



Fls. 48 

 

 

Pesquisa científica. Estrutura, elaboração e apresentação de relatórios técnico-
científicos. Cronograma de execução e preparação para apresentação em bancas. 
 
Referências Básicas: 
ALMEIDA, Mário de Souza. Elaboração de projeto, TCC, dissertação e tese: uma 
abordagem simples, prática e objetiva. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2014. 
GRESSLER, Lori Alice. Introdução à pesquisa: projetos e relatórios. 3. ed. rev. atual. 
São Paulo: Loyola, 2007.  
ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio e de pesquisa em 
administração: guia para estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudos de 
caso. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005.  
 
Referências Complementares: 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 
científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
BEUREN, Ilse Maria (Org.) Como elaborar trabalhos monográficos em contabilidade: 
teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2003. 
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos da metodologia científica: teoria da ciência e 
iniciação à pesquisa. 34. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2015.  
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 
científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
MARTINS, Gilberto de Andrade; THEÓPHILO, Carlos Renato. Metodologia da 
investigação científica para ciências sociais aplicadas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
VIII FASE 
 
Gestão Empresarial 
 
Ementa: 
Consultoria de procedimentos e pesquisa: diferenças básicas. Etapas de consultoria de 
procedimentos. Tendências da consultoria de procedimentos. Simulador de empresas. 
 
Referências Básicas: 
BLOCK, Peter. Consultoria infalível: um guia prático, inspirador e estratégico. 3. ed. 
São Paulo: M. Books, 2013.  
CROCCO, Luciano; GUTTMANN, Erik. Consultoria empresarial. 2. ed., atual. e ampl. 
São Paulo: Saraiva, 2010.  
DIAS, Sergio Vidal dos Santos. Auditoria de Processos organizacionais: teoria, 
finalidade, metodologia de trabalho e resultados esperados. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
Referências Complementares: 
GRAMIGNA, Maria Rita Miranda. Jogos de empresa. 2.ed. São Paulo: Makron Books, 
2007.  
MASIERO, Gilmar. Administração de empresas: teoria e funções com exercícios e 
casos. São Paulo: saraiva, 2009. 
PINTO, Éder Paschoal. Gestão empresarial: casos e conceitos da evolução 
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organizacional. São Paulo: Saraiva, 2007. 
QUEL, Luiz Felipe. Gestão do conhecimento: e os desafios da complexidade nas 
organizações. São Paulo: Saraiva, 2006.  
SAUAIA, Antonio Carlos Aidar. Simulador organizacional, jogo de empresa e 
pesquisa aplicada. 2. ed. rev. e atual. Barueri: Manole, 2010.  
 
Negócios Internacionais 
 
Ementa: 
Geopolítica. Organismos Internacionais. Processo de Internacionalização das Empresas. 
Fatores Ambientais de Marketing Internacional. Sistemática de Exportação e Importação. 
 
Referências Básicas: 
KEEDI, Samir. ABC do comércio exterior: abrindo as primeiras páginas. 4. ed. São 
Paulo: Aduaneiras, 2011.  
LOPEZ, José Manoel Cortiñas; GAMA, Marilza. Comércio exterior: competitivo. 4. ed. 
São Paulo: Aduaneiras, 2013.  
MAGNOLI, Demétrio. Relações internacionais: teoria e história. São Paulo: Saraiva, 
2004. 
 
Referências Complementares: 
KEEGAN, Warren J.; GREEN, Mark C.. Princípios de marketing global. São Paulo: 
Saraiva, 2000.  
MAIA, Jayme de Mariz. Economia internacional e comércio exterior. 13. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010.  
NOSÉ JUNIOR, Amadeu. Marketing internacional: uma estratégia empresarial. São 
Paulo: Thomson, 2005.  
PIPKIN, Alex. Marketing internacional: uma abordagem estratégica. 4. ed. São Paulo, 
SP: Aduaneiras, 2012.  
SOARES, Cláudio César. Introdução ao comércio exterior: fundamentos teóricos de 
comercio internacional. São Paulo: Saraiva, 2004.  
 
Administração Financeira III 
 
Ementa: 
O Ambiente Financeiro no Brasil: Sistema Financeiro Nacional, Valores Mobiliários, 
Ativos Financeiros, Mercado de Ações, Mercados Financeiros, Taxas de Juros no Brasil, 
Cálculos Financeiros, Produtos Financeiros, Avaliação de Renda Fixa e Variável. 
Mercados Derivativos e Gestão de Riscos: Mercado a Termo, Mercado Futuro, 
Arbitragem, Swaps, Hedge e Opções. Finanças Corporativas Internacionais. 
 
Referências Básicas: 
ASSAF NETO, Alexandre. Mercado financeiro. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
CAVALCANTE, Francisco; MISUMI, Jorge Yoshio; RUDGE, Luiz Fernando. Mercado de 
capitais: o que é, como funciona. 7. ed. rev.e atual. Rio de Janeiro: Campus, 2009.  
FORTUNA, Eduardo. Mercado financeiro: produtos e serviços. 18. ed., rev., atual. e 
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ampli. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2010.  
 
Referências Complementares: 
LAGIOIA, Umbelina Cravo Teixeira. Fundamentos do mercado de capitais. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009.  
MELLAGI FILHO, Armando . Mercado financeiro e de capitais. São Paulo: Atlas, 2000.  
PINHEIRO, Juliano Lima. Mercado de capitais: fundamentos e técnicas. 5. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009.  
SECURATO, José Roberto; SECURATO, José Cláudio. Mercado financeiro: conceitos, 
cálculo e análise de investimento. 3. ed. São Paulo: Saint Paul, 2009. 378 p. 
YAZBEK, Otavio. Regulação do mercado financeiro e de capitais. Rio de Janeiro: 
Elsevier, c2007.  
 
Trabalho de Curso 
 
Ementa: 
Desenvolvimento de trabalho de campo incluindo toda a Metodologia Científica, contendo 
a fundamentação teórica e prática, nas empresas públicas e privadas da região ou no 
Núcleo de Práticas de Gestão da UNIDAVI. Terá orientação de um professor 
especializado na área de realização do Trabalho de Curso e elaboração de relatório final 
para apresentação perante uma Banca Examinadora. 
 
Referências Básicas: 
ALMEIDA, Mário de Souza. Elaboração de projeto, TCC, dissertação e tese: uma 
abordagem simples, prática e objetiva. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2014. 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 
ROESCH, Sylvia Maria Azevedo. Projetos de estágio do curso de administração: guia 
para pesquisas, projetos, estágios e trabalho de conclusão de curso. São Paulo: Atlas, 
2009. 
 
Referências Complementares: 
DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 14. ed. São Paulo, SP: Cortez, 
2011.  
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica: ciência 
e conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e variáveis e 
metodologia jurídica. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2011.  
MARION, José Carlos; MARION, Arnaldo Luís Costa. Metodologia de Ensino na Área 
de Negócios: para cursos de administração, gestão, contabilidade e MBA. São Paulo: 
Atlas, 2006. 
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3. ed. São 
Paulo: Atlas, 2012.  
PINHEIRO, Duda; GULLO, José. Trabalho de conclusão de curso: TCC : guia prático 
para elaboração de projetos de plano de negócio para nova empresa, plano de negócio 
para empresa existente, plano de comunicação integrada de marketing e monografia. 
São Paulo: Atlas, 2009. 
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4.3 DISTRIBUIÇÃO DOS COMPONENTES CURRICULARES POR NÚCLEO DE 
FORMAÇÃO 

 
Em função do perfil do egresso e de suas competências, a organização do 

currículo do curso de Administração contempla conteúdos que atendem a quatro núcleos 
de formação conforme art. 5º do Diretrizes Curriculares Nacionais do curso: 
 

I. Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos antropológicos, 
sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, 
comportamentais, econômicos e contábeis, bem como os relacionados com 
as tecnologias da comunicação e da informação e das ciências jurídicas.  

II. Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas 
específicas, envolvendo teorias da administração e das organizações e a 
administração de recursos humanos, mercado e marketing, materiais, 
produção e logística, financeira e orçamentária, sistemas de informações, 
planejamento estratégico e serviços.  

III. Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo 
pesquisa operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos 
e aplicação de tecnologias que contribuam para a definição e utilização de 
estratégias e procedimentos inerentes à administração.  

IV. Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter 
transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. 

 
 Quadro 1 – Componentes Curriculares 

Conteúdo de Formação Básica 

Componentes Curriculares Carga Horária Créditos Acadêmicos 

Economia  72 4 

Contabilidade 72 4 

Língua Portuguesa 72 4 

Direito I e II 144 8 

Filosofia 36 2 

Sociologia 36 2 

Comunicação Empresarial 72 4 

Matemática 72 4 

Metodologia Cientifica 72 4 

Matemática Financeira 72 4 

Total 720 40 

Total (%) 22 % 

Conteúdos de Formação Profissional 
Componentes Curriculares Carga Horária Créditos Acadêmicos 

Teoria de Administração I e II 144 8 

Administração Mercadológica I, II e III 216 12 

Administração de Recursos Humanos I, II e III 216 12 

Administração da Produção I e II 144 8 

Administração Financeira I, II e III 216 12 

Logística I e II 144 8 

Gestão Estratégica de Negócios 72 4 

Custos 72 4 

Orçamento Empresarial 72 4 
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Projetos Empresariais 72 4 

Sistema de Informação Gerencial 72 4 

Contabilidade Gerencial 72 4 

Total 1512 92 

Total (%) 45 % 

Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias 

Componentes Curriculares Carga Horária Créditos Acadêmicos 

Pesquisa Operacional 72 4 

Pesquisa Mercadológica 72 4 

Gestão Empresarial 72 4 

Estatística 72 4 

Total 288 16 

Total (%) 8 % 

Conteúdos de Formação Complementar 
Componentes Curriculares Carga Horária Créditos Acadêmicos 

Inglês Instrumental 72 4 

Estudo das Práticas Gerenciais I, II e III 216 0 

Pesquisa em Administração 72 4 

Trabalho de Curso – TC 432 8 

Total 792 18 

Total (%) 25 % 

Fonte: Coordenação do Curso 
 

4.4 FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR 
 

O processo de flexibilização curricular trouxe avanços significativos a serem 
considerados na formação do profissional, eliminando a rigidez estrutural do curso, além 
de imprimir ritmo e duração mínima ao mesmo.  As relações de produção e de trabalho 
não podem ser ignoradas pelo Núcleo Docente Estruturante - NDE que deve estar atento 
à demanda da sociedade de modo a formar profissionais críticos e conscientes de sua 
responsabilidade para com a população local e/ou global.  Neste sentido, os acadêmicos 
possuem oportunidades por meio de programas de Mobilidade Acadêmica com IES no 
Brasil e no exterior (intercâmbio) de entrarem em contato com similaridades e 
singularidades de outras comunidades e culturas. Vale ressaltar, que isto ocorre sem 
prejuízos ao cumprimento dos conteúdos das unidades curriculares da matriz de seu 
curso na UNIDAVI, pois, elementos de equivalência são estudados e propostos por 
ambas as Instituições.  

Nesse processo considera-se que são as novas formas de integralização 
curricular, permitidas pela flexibilidade, que levarão ao “novo” perfil de formação para o 
acadêmico com as competências e habilidades requeridas no mundo do trabalho. 

Assim, ao compreender a flexibilização como um processo de transformações 
curriculares em que existe consonância com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da 
UNIDAVI, são abordados no âmbito da Graduação atividades e subsídios que permitem 
dar novos significados à prática pedagógica do docente, de modo a proporcionar ao 
educando condições de inserção no mercado de trabalho. 

Outra forma de flexibilização curricular é a oferta opcional para o acadêmico  
da disciplina de Libras, atendendo ao Decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 2005. Tal 
decreto regulamenta a Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua 
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Brasileira de Sinais – Libras e o artigo 18 da Lei nº 10.098 de 19 de dezembro de 2000 e 
a Resolução CONSUNI nº 52/2008 de 12 de dezembro de 2008. 

Também no desenvolvimento de habilidades pela oferta de disciplinas de livre 
escolha cumpridas em outros cursos da Instituição  participação em bancas, nivelamento, 
formação discente, e visitas ou viagens de estudo, culturais, pedagógicas e técnico-
científicas. Um dos exemplos é o incentivo à inscrição de trabalhos e participação em 
eventos externos como: Seminário em Administração - SEMEAD,  Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração - ANPAD, Associação Nacional dos 
Cursos de Graduação em Administração - ANGRAD e internos como o Congresso 
Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão – CIEPE que ocorre anualmente na UNIDAVI. 

Para a integralização curricular considerar-se-á como tempo mínimo a carga 
horária estabelecida na legislação em vigor, pois esta visa reforçar a carga do 
aprendizado, podendo ser acrescidos 100% do tempo mínimo estabelecido para a 
integralização curricular.  

A essência doutrinária da LDB contempla e incentiva esses princípios, pois a 
duração dos cursos nada mais é que uma norma de natureza educacional, própria das 
IES, principalmente aquelas contempladas com a autonomia para a definição e fixação 
dos currículos de seus cursos e programas, como é o caso da UNIDAVI.  

A partir do exposto a integralização do currículo do curso de Administração 
prevê ações e projetos que envolvem planejamento, organização e operacionalização 
que consolidarão o tripé universitário do Ensino, Pesquisa e Extensão.  
 
4.5 FORMAS DE REALIZAÇÃO DA INTERDISCIPLINARIDADE 
 

Entendida como uma estratégia de abordagem e tratamento do conhecimento 
em que duas ou mais disciplinas/unidades curriculares, ofertadas simultaneamente, 
estabelecem relações de análise e interpretação de conteúdo, com a finalidade de 
propiciar condições de apropriação, pelo discente, de conhecimento mais abrangente e 
contextualizado. 

A interdisciplinaridade é um exercício imerso na reflexão. Fazenda (2002) 
ressalta que é preciso se perceber interdisciplinar, esse é o movimento fundamental em 
direção a um ‘fazer’ interdisciplinar. No entendimento da UNIDAVI, a interdisciplinaridade 
surge como esse conhecimento que se produz nas regiões em que as fronteiras se 
encontram e criam espaços de interseção, onde o eu e o outro, sem abrir mão de suas 
características e de sua diversidade, abrem-se disponíveis à troca e à transformação. 
Qualquer prática interdisciplinar acontece considerando essa postura de expansão de 
campos e de abertura de fronteiras. É necessário enfatizar, no entanto, que a 
interdisciplinaridade não implica somente criar espaços de encontros e de interseções 
entre as áreas do conhecimento, mas constitui uma postura interdisciplinar que permite 
esse movimento de aproximação e transformação que vai além das disciplinas, incluindo-
se nesse processo, a Pesquisa e a Extensão. 

A interdisciplinaridade será realizada com o processo dialógico que permeia o 
Ensino reflexivo e crítico. Grupos de estudo e Pesquisa, estudos de casos serão 
ofertados com a comunidade acadêmica – docente e discente, e assim, internalizando 
conceitos e perspectivas para o Ensino significativo. 
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No currículo do curso de Administração através das disciplinas de Estudo das 
Práticas Gerenciais I, II e III possibilita-se, já a partir da segunda fase, a prática integrando 
as disciplinas cursadas até esta fase e criando interface com as disciplinas das fases 
seguintes. 
 
4.6 FORMAS DE ARTICULAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA 
 

O saber-fazer-docente desperta o interesse dos educadores da UNIDAVI que 
atuam na iniciação científica, de certa forma, e integram suas pesquisas ao cotidiano da 
sala de aula, possibilitando a integração do conhecimento subjacente do aluno com o do 
professor reflexivo-crítico a uma prática política sobre e na complexidade da educação, 
facilitando a práxis.  

A partir da compreensão da competência, propõe-se a UNIDAVI, em seu 
Colegiado de Área, analisar o que é e como se dá a relação entre teoria e prática no 
âmbito da acumulação flexível, em particular no que diz respeito às demandas da base 
social, que desloca a necessidade do conhecimento, substituindo a capacidade de fazer 
pela capacidade de enfrentar eventos não previstos. Em seguida, nesse âmbito, são 
discutidos os procedimentos pedagógicos mais adequados ao estabelecimento possível 
da relação entre conhecimento científico e práticas laborais, o que nos remete aos 
pressupostos didático-metodológicos que devem orientar a elaboração de ações 
educativas.  

A discussão de teorias para a operacionalização destas dar-se-á pela 
possibilidade de estabelecer umas práxis pedagógica relevante à comunidade regional, 
bem como a aproximação do acadêmico à realidade empírica. Umas práxis pedagógicas 
sólidas se evidenciam na construção coletiva de um referencial teórico que emerge da 
demanda sobreposta. Sendo assim, atividades científicas e discussões no âmbito 
comunitário farão parte desta integração oportuna, representativa, crítica e 
transformadora. 

No curso de Administração da UNIDAVI desde os primeiros semestres os 
conteúdos são intercalados entre os fundamentos teóricos e atividades práticas. Nas 
duas últimas fases o acadêmico tem contato direto com atividades cotidianas do fazer 
iniciação cientifica, pesquisa de mercado, simulação empresarial por meio da Pesquisa 
em Administração (7ª fase) e o Trabalho de Curso (8ª fase). Porém, a integração 
curricular valoriza o equilíbrio e a integração entre teoria e prática durante toda a duração 
do curso, observando os seguintes requisitos: 

 
a) Carga horária suficiente para distribuição estratégica e equilibrada dos 

conteúdos curriculares e demais atividades previstas; 
b) Distribuição das atividades laboratoriais, a partir do segundo semestre, 

numa sequência progressiva, até a conclusão do curso, de acordo com os 
níveis de complexidade e  de aprendizagem através dos Estudos de prática 
gerencial e conteúdos profissionalizantes; 

c) Oportunidade de conhecimento da realidade, nos contextos local, regional 
e nacional por meio de convênios e parcerias que proporcionem o exercício 
da teoria e prática. 
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4.7 METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
 

A operacionalização e o desenvolvimento do trabalho pedagógico docente dar-
se-ão pelo emprego de várias estratégias didático-metodológicas e técnicas de ensino 
disponíveis no site da UNIDAVI para consulta, quando do planejamento da aula 
estruturada.  

Assim, o desenvolvimento dos conteúdos programáticos buscará, sempre, 
criar condições para que o acadêmico possa desenvolver sua criatividade, capacidade 
de planejamento, comunicação, visão da realidade social, econômica e cultural e, 
preferencialmente, adquirir sólidos conhecimentos teóricos e práticos. 

O referencial teórico-metodológico do curso investirá em práticas educativas 
que propiciem uma formação integral dos sujeitos aprendentes. 

O curso de Bacharelado em Administração está inserido no contexto de 
propostas da UNIDAVI, que objetivam firmemente o desenvolvimento sustentável da 
região do Alto Vale do Itajaí, em relação intrínseca com o cenário político, econômico e 
social do País e do mundo contemporâneo. 

Em observância às Diretrizes Curriculares Nacionais do curso; ao Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI) e às perspectivas no que diz respeito ao perfil profissional 
desejável do acadêmico formado em Administração, faz-se necessário pensar o processo 
de construção do conhecimento como um espaço/tempo de elaboração e reconstrução 
de umas práxis que, ao unir teoria e prática, viabiliza uma contínua inter-relação entre os 
conteúdos trabalhados e o cotidiano dos acadêmicos em formação. 

O Projeto Pedagógico que se apresenta servirá como referência aos docentes 
na elaboração dos respectivos Planos de Ensino e de Aulas, com a constante 
preocupação de estabelecer a união entre a teoria-prática e atuar em conformidade com 
o que prevê a ementa de cada disciplina. Os Planos são apresentados aos acadêmicos 
no primeiro dia de aula de cada semestre letivo e contém, além dos conteúdos e das 
atividades previstas, metodologia das aulas; os critérios de avaliação e as referências 
bibliográficas básicas e complementares, disponíveis na biblioteca da Instituição. Desta 
maneira, os acadêmicos poderão discernir claramente a relação entre as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Administração, a matriz curricular e o processo de 
avaliação a que serão submetidos no final do curso. 

Da mesma forma, é de fundamental importância que os docentes, a partir de 
seu campo específico de conhecimento, promovam parcerias com professores de outras 
áreas, de outros cursos e instituições, incentivando a interdisciplinaridade, a Pesquisa e 
a Extensão. Os resultados obtidos com estas ações serão apresentados em espaços e 
cronogramas estipulados no calendário oficial da Instituição, como por exemplo, o 
Congresso Interno de Ensino, Pesquisa e Extensão - CIEPE que, de maneira paralela, 
visem a socializações que visam à integração dos acadêmicos entre si e destes com a 
comunidade, com o intuito de apresentar a importância do conhecimento construído para 
a transformação social na perspectiva do desenvolvimento. 

Na composição do trabalho docente serão utilizadas estratégias buscando a 
melhor sinergia entre ensino e aprendizagem. Entre estas destacam-se: seminários, 
dinâmicas em grupo, estudo de textos, debates, aulas expositivas dialogadas, oficinas e 
com a utilização de recursos multimídia. 
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4.8 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO - TIC 
 

Segundo Coll e Monereo (2010, p.17), as TIC são tecnologias criadas pelo 
homem “com a capacidade de representar e transmitir informação” e que “afetam 
praticamente todos os âmbitos de atividade das pessoas, desde as formas e práticas de 
organização social até o modo de compreender o mundo, de organizar essa 
compreensão e de transmiti-la para outras pessoas”.  

Entretanto, quando discute-se a questão das TIC imersas no processo de 
ensino e de aprendizagem, a questão da transmissão da informação precisa passar por 
um processo de ressignificação, pois, a complexidade da área da educação requer um 
ensino que supere a mera transmissão e rume ao processo de construção do 
conhecimento. Assim, passa-se a discutir, principalmente, sobre as tecnologias a serviço 
da educação, ou seja, tecnologias educacionais.  

Neste contexto, para Valente (1999, p. 12), o uso do computador com acesso 
à internet no ensino não pode ficar atrelado apenas ao ato de ”continuar transmitindo a 
informação para o aluno”, pois, tal prática pode vir a “reforçar o processo instrucionista”.  

No processo instrucionista, seque-se a lógica transmissão-recepção que 
historicamente converge e remete à educação bancária combatida por Freire (2006) e à 
educação bancária a distância referida por Godoy, citado por Valente e Mattar (2007), e 
que compromete o papel de uma instituição de ensino como ambiente de construção de 
conhecimentos. 

No que se refere ao uso das TIC sob essa lógica transmissão-recepção 
conteudista, segundo Coll e Monereo (2010, p. 35), os alunos “limitam-se a ler, seguir as 
instruções e baixar arquivos de um lugar estático que se atualiza [pelo professor] com 
determinada periodicidade”, traçando um paralelo entre a escola e a fase da web 1.0, 
compreendida como um “imenso repositório de conteúdos”. Assim, para Souza (2011, p. 
38) os recursos tecnológicos podem ser compreendidos pelos professores: 

 
a) como recursos para instrumentalização necessária para a preparação dos 
alunos para o mercado de trabalho; b) como alternativa para tornar as aulas mais 
atrativas, diferentes; c) como estratégia de aprendizagem; e d) como um 
instrumento para o desenvolvimento humano. 
 

Souza (2011) alerta ainda sobre a importância de se superar principalmente o 
uso de recursos tecnológicos apenas como alternativa para chamar a atenção do aluno. 
A mesma autora, reforça a ideia de que este ato de chamar a atenção do aluno por meio 
das TIC seria apenas um dos passos no caminho da mediação do professor no processo 
de construção do conhecimento a ser vivenciado pelos alunos. Compreende-se ainda 
que neste processo alunos e professores aprendem. 

Desta maneira, segundo Valente (1999, p. 12), o professor ao conhecer os 
“potenciais educacionais do computador” não precisa abandonar por completo métodos 
tradicionais de ensino, mas sim, precisa ser capaz de utilizá-lo para “alternar 
adequadamente atividades tradicionais de ensino-aprendizagem, e atividades que usam 
o [potencial do] computador” nas disciplinas curriculares, visando a construção de 
conhecimento do aluno. 

Diante deste contexto, o curso de Administração, faz uso das TIC da seguinte 
maneira: simuladores empresariais, jogo empresarial, Planilhas Eletrônicas, Google 
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Class, Ambiente Virtual e Software Estatístico. 
 

4.9 ACESSIBILIDADE 
 

A UNIDAVI promove acessibilidade e faz atendimento diferenciado aos alunos 
com deficiência ou mobilidade reduzida, por meio do Núcleo de Orientação à Pessoa com 
Necessidades Especiais - NOPNE. Este tem por objetivo mediar relações dos estudantes 
com deficiência, oportunizando a eles e aos demais (professores, alunos, coordenação e 
funcionários) uma convivência harmoniosa.  

O atendimento prioritário aos estudantes seguem as regulamentações 
vigentes: Constituição Federal, nos seus Art. 205, 206 e 208; a NBR 9050/2004, da 
ABNT; a Lei nº 10.098/2000; os Decretos nº 5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 7.611/2011 e 
a Portaria nº 3.284/2003. Para tanto dispõe de espaço privilegiado e diferenciado onde 
os estudantes com deficiência são atendidos e orientados.  

O espaço do NOPNE conta com Tecnologias Assistivas que auxiliam a 
participação dos acadêmicos com deficiência ou mobilidade reduzida, ao convívio 
estudantil. Está equipado com materiais de apoio e recursos que podem auxiliar na 
interação com as disciplinas, professores e com os outros alunos.  

Tecnologias Assistivas, segundo a CORDE (2007), se caracterizam por um 
conjunto de tecnologias, recursos, procedimentos e estratégias que proporcionam ao 
estudante a liberdade, mobilidade, autonomia, independência e consequente inclusão. 

No quadro a seguir apresenta-se estratégias e recursos utilizados para o 
atendimento ao estudante com deficiência, segundo suas próprias necessidades. 
 

Quadro 2 – Componentes Curriculares 
Tecnologias Assistivas oferecidas 

Deficiência Estratégias Recurso 

Baixa Visão 
Digitalização de textos e 

formatação 
Scaner, computador, internet. Ledor de 
telas: NVDA.  Provas adaptadas. 

Cegueira 
Digitalização de textos e 

formatação 

Scaner, computador, internet, Ledor de 
telas: NVDA.  Máquina Braille, reglete 
/punção. 

Deficiência Auditiva 
Serviço Educacional Especializado 

- SAED Encaminhamento 
psicoterapia 

Aparelho auditivo FM,  com microfones 
para professores. 

Deficiência Física 
Realização de obras e 

aquisição de acessórios para 
acessibilidade nas instalações 

Cadeiras especiais adaptadas à 
necessidade do aluno. Elevadores. 
Escadas com corrimão. Bebedouros 
rebaixados, no 1º e 2º piso. Cadeira de 
rodas, andadores e bengalas. 

Deficiência Múltipla 
Atendimento semanal com 

acompanhamento psicopedagógico 
Materiais didáticos. Sala Virtual. 
Midiateca. Computador. Internet. Livros e 
Periódicos. 

TDAH/Déficit 
Neuropsicológico 
/aprendizagem 

Atendimento semanal com 
acompanhamento psicopedagógico 

e encaminhamento a outros 
profissionais. 

Transtorno 
Global do 

Desenvolvimento 

Atendimento semanal com 
acompanhamento psicopedagógico 
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e encaminhamento a outros 
profissionais. 

Transtorno Invasivo 
do 

Desenvolvimento 

Atendimento semanal com 
acompanhamento psicopedagógico 

e encaminhamento a outros 
profissionais. 

Fonte: Coordenação do NOPNE (2015) 
 

Também, no acervo do Sistema de Bibliotecas da UNIDAVI estão disponíveis 
livros de literatura em Braille e CDs em áudio que os acadêmicos e professores podem 
utilizar.   

Em 2014 a UNIDAVI instituiu a Comissão de Acessibilidade com o objetivo de 
propor adaptações e mudanças estruturais, bem como, educacionais e atitudinais, no 
âmbito escolar. É composta por representantes do NOPNE, da Procuradoria Jurídica, da 
Escola de Educação Básica, da Pró-reitoria de Ensino, do Departamento de Compras e 
do Setor de Recursos Humanos.  

A Instituição possui uma estrutura com bom aporte de acessibilidade e segue 
adaptando-se à realidade regional e conforme a demanda das deficiências. Já, as  
adaptações mais recentes propostas pela Comissão foram: sinal sonoro nos elevadores 
e placas em Braille para os principais setores e salas de aula. No plano das futuras ações 
estão piso tátil de indicação dos principais setores e salas.  

Os materiais de apoio disponíveis no NOPNE podem ser visualizados por meio  
do link: http://unidavi.edu.br/wp-content/uploads/2014/09/Material-de-apoio.pdf.  
 
4.10 ESTÁGIOS 
 

Uma das principais atividades atribuídas a uma Instituição de Ensino Superior 
é o desenvolvimento de habilidades para a crítica e análise de problemas e oportunidades 
que norteiam o cotidiano das sociedades e das organizações. Isso tudo, em sintonia com 
os avanços tecnológicos que estabelecem frequentes mudanças nesses cenários. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais a aplicação do estágio Curricular 
Supervisionado é atividade opcional. Portanto, o curso de Administração não contempla 
em sua Matriz Curricular a obrigatoriedade de realização do Estágio Curricular 
Supervisionado. No entanto, incentiva e promove a realização do Estágio Não-
Obrigatório, como forma de auxiliar na formação do aluno e de inseri-lo no mercado de 
trabalho. 
 
4.10.1 Estágio Não Obrigatório 
 

 “O estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, 
acrescida à carga horária regular e obrigatória” (Art. 2o § 2o Lei no. 11.788/08). 

A UNIDAVI estimula a aplicação de conhecimentos construídos durante a vida 
acadêmica e por essa razão tem seus dispositivos amparados na Lei no. 11.788/08, que 
dispõe sobre os estágios de estudantes. 

A UNIDAVI se compromete a celebrar convênios, os termos de compromisso 
com o educando e com a parte concedente; avaliar as instalações da parte concedente; 
solicitar os relatórios dos educandos, ainda manter arquivados no Setor de Estágios da 

http://unidavi.edu.br/wp-content/uploads/2014/09/Material-de-apoio.pdf
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UNIDAVI os registros de avaliação, termos de convênio, compromisso, aditivo e de 
rescisão. 

O curso possibilitará os seguintes campos e/ou áreas de estágio, podendo ser 
desenvolvido no país ou no exterior vinculado a organização pública, privada, do terceiro 
setor ou organizações assemelhadas, nas áreas de marketing, finanças, produção e 
recursos humanos conforme linhas de pesquisa do curso.  
 
4.11 TRABALHO DE CURSO 
 

O Trabalho de Curso (TC) é uma atividade obrigatória para a complementação 
da formação acadêmico-profissional do aluno. 

Promove a realização de uma pesquisa científica orientada, revelando a 
diversidade dos aspectos da sua formação acadêmica. 

O TC inicia na 7ª fase com a disciplina de Pesquisa em Administração onde o 
professor orienta o início das atividades, como a definição do tema, a pesquisa, o possível 
orientador, a formatação e os elementos constituintes do Trabalho.  

O Trabalho de Curso, quando item obrigatório ou quando adotado na Matriz 
Curricular por opção, é caracterizado como uma atividade voltada para a 
complementação da formação acadêmica e profissional do aluno, consistindo na 
realização de uma pesquisa ou prática orientada, com vistas ao desenvolvimento da sua 
formação e da comunidade em geral.  

O Trabalho de Curso se desenvolverá nas seguintes etapas: 
  
a) Projeto de Trabalho de Curso - Projeto de Pesquisa ou Projeto de 

Ação/Prática, observando fortemente as linhas de pesquisa, visão, missão, 
princípios do curso e em conformidade com a diretriz do curso.  

b) Desenvolvimento do Trabalho - Coleta de Dados, Análise de Dados e/ou 
Aplicação/Desenvolvimento de Atividade conforme previsto no projeto de 
trabalho do curso.  

c) Entrega de um Documento Final – Consiste em uma Monografia, projeto de 
iniciação científica observando as linhas de pesquisa do curso ou um 
relatório das atividades práticas desenvolvidas conforme a diretriz adotada 
no curso. 

 
O TC (Regulamento Apêndice B) é um componente curricular obrigatório, a 

ser desenvolvido individualmente, sob a supervisão de um professor orientador e 
avaliado por uma Banca Examinadora formada por docentes e por profissionais da área, 
bem como outros profissionais convidados. 
 
4.12 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

As Atividades Complementares (Regulamento Apêndice C) do curso de 
Bacharelado em Administração têm por objetivos ampliar as possibilidades de formação, 
contribuir para a autonomia na construção do percurso do acadêmico e integralizar a 
carga horária prevista para o curso.  O cumprimento está distribuído ao longo do curso, 



Fls. 60 

 

 

por meio de mecanismos e critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências 
vivenciadas por meio de estudos e práticas independentes.  

Com vistas a expandir o currículo do acadêmico com vivências e experiências 
que caminham paralelamente ao curso, as atividades poderão ser exercidas junto à 
sociedade, empresas públicas e privadas, instituições e na própria UNIDAVI, participação 
em seminários, palestras, congressos, conferências, encontros, cursos de atualização, 
atendimento comunitário de cunho social, participação em eventos de relevância 
científica, profissional e acadêmica, bem como, apresentação de trabalhos, painelistas, 
debatedores, moderadores, coloquiadores, pesquisas entre outros. 

Somente serão consideradas Atividades Complementares as realizadas pelos 
acadêmicos a partir da matrícula no 1º semestre até o último dia letivo do último semestre 
em que integralizar seus créditos. A convalidação das horas é acumulativa, devendo cada 
acadêmico atingir a carga horária mínima prevista de 216 horas/aula (180 horas/relógio).  

Assim, entende-se por Atividades Complementares todas as práticas, 
presenciais e/ou a distância, previstas em regulamento e mediante documentação 
comprobatória, e que complementam a formação profissional, devendo ser 
desenvolvidas em atividades de Ensino, de Pesquisa e de Extensão. 
 
4.13 MAPA CONCEITUAL  
 

 
 
 



Fls. 61 

 

 

4.14 PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM 
 
O sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem da UNIDAVI 

seguirá as normas estabelecidas em seu Regimento Geral. 
Toda política avaliativa é diagnóstica e formativa, o que significa dizer que a 

avaliação deve estar ligada, pelo menos a uma estratégia, ou permitir a adoção de 
diferentes estratégias que possibilitem contribuir com o desenvolvimento do 
conhecimento.  

O processo de avaliação é parte inerente do fazer educacional. Ciente desta 
condição é que o exercício contínuo da avaliação permite a consolidação das metas do 
Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UNIDAVI em consonância com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais. Inserem-se, na contextualização proposta, as formas de 
avaliação individuais e institucionais. 

No aspecto institucional, o curso de Administração cumpre com as diretrizes 
pronunciadas pela UNIDAVI como um todo. Particularmente, as atividades de avaliação 
desenvolvidas entre docente, discentes e coordenação sintetizam o andamento das 
atividades teórico/práticas efetuadas ao longo das disciplinas, permitindo a reflexão 
acerca dos rumos tomados, estabelecendo um processo de contínuo aperfeiçoamento 
de ações em campos específicos, e no curso como um todo. 

Em termos de abrangência, a avaliação engloba a participação do acadêmico 
no convívio originado pelo processo de ensino e de aprendizagem, a efetiva aproximação 
dos conteúdos teóricos com a prática correlacionada, passando pelos reflexos apontados 
pela socialização das atividades desenvolvidas no âmbito comunitário, incluindo a 
apresentação de resultados de Projetos Empresariais, de Pesquisa  e Extensão, Estágios 
e TCs. 

As formas metodológicas aplicadas na avaliação levam em conta as 
especificidades de cada atividade e momento, visto que se apresentam em 
circunstâncias e níveis de desenvolvimento e apreensão de conhecimentos distintos. 

No desenvolvimento dos Planos de Ensino e de Aulas cada professor 
estabelece as técnicas, critérios e o cronograma de avaliação de acordo com a realidade 
específica e o referencial teórico-prático que orienta o trabalho, em conformidade com as 
normas vigentes, enfatizando as competências e habilidades reveladas e observados os 
procedimentos metodológicos de Ensino, que são apresentados aos acadêmicos no 
início do semestre letivo. 

No processo de elaboração dos conteúdos programáticos, incentiva-se os 
professores a estabelecerem um sistema de intercâmbio de informações técnicas, úteis 
e práticas para o planejamento didático-pedagógico. Esta meta será alcançada por meio 
de reuniões para integrar professores e conteúdos, detectar eventuais falhas e corrigi-
las, assim como resolver possíveis questionamentos e atualizar conhecimentos com 
vistas à permanente busca da melhoria do Ensino e da formação profissional. 

 
4.15 AÇÕES DECORRENTES DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO 
 

A Avaliação Institucional é entendida como parte das políticas públicas de 
educação superior, voltada para a construção de um sistema de educação brasileira 
vinculado ao projeto de sociedade democrática, compatível com as exigências de 
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qualidade, relevância social e autonomia, com dimensões consideradas inerentes a esse 
nível de formação. 

A finalidade da Avaliação Institucional é identificar a realidade por meio de um 
processo permanente, possibilitando a reflexão e análise da estrutura docente, 
administrativa e gerencial da Instituição, visando a melhoria da qualidade de Ensino, da 
Pesquisa, da Extensão, da Gestão e de todos os demais serviços da Instituição.  

O processo de Avaliação visa, também, analisar indicadores da realidade 
institucional que permitam a formulação de políticas de melhoria nas diversas esferas da 
Instituição, principalmente a docente.  

 Na UNIDAVI a avaliação do curso se desenvolve anualmente em conjunto 
com a Avaliação Institucional. A Comissão de Avaliação Institucional encaminha os 
dados, avaliados por meio de abordagem quantitativa e qualitativa após aplicação de 
formulário online (instrumento de coleta de dados) aos discentes, à Pró-reitoria  de Ensino 
que os reencaminha aos Coordenadores para a devida análise. Cada professor recebe 
um retorno individual do seu desempenho.  

Na condução dos processos de avaliação, considerando sua missão, como 
responsabilidade compartilhada por todos os docentes, discentes e gestores, são 
analisados os seguintes aspectos: 

 
a) O desempenho dos acadêmicos conforme as diretrizes nacionais de 

avaliação; 
b) O curso em atividades de ensino, pesquisa e extensão e suas relações com 

a instituição e com a comunidade; 
c) A infraestrutura física e pedagógica do curso; 
d) A docência; 
e) Autoavaliação dos discentes; 
f) Imagem institucional. 

 
A Avaliação Institucional do curso tem, também, como propósito desenvolver, 

nos membros da comunidade acadêmica, a consciência de suas qualidades, identificar 
problemas e superar desafios no presente e no futuro, por meio de mecanismos 
institucionalizados e participativos. Assim, a UNIDAVI compreende que esse processo 
de avaliação tem potencial para:  

 

 Corrigir eventuais falhas detectadas; 

 Melhorar a política para atender aos alunos; 

 Direcionar as tomadas de decisões; 

 Dar retorno aos discentes; 

 Aumentar a fidelidade nas respostas. 
 
Diante deste contexto, a avaliação no curso de Administração acontece de 

forma processual e sistemática, no fim de todos os semestres e em todos os 
componentes curriculares são realizadas avaliações, via Comissão Própria de Avaliação 
- CPA e pelo diálogo entre professor, estudante e Coordenação no decorrer das 
atividades, buscando rever a proposta do curso, o perfil do egresso e os objetivos de 
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cada componente curricular. O processo de avaliação é acompanhado diretamente pela 
Coordenação e pelo Núcleo Docente Estruturante - NDE.  

Busca-se envolver a comunidade interna e externa nas discussões acerca dos 
problemas e dos desafios com os quais professores e estudantes se deparam, 
promovendo congressos, seminários e cursos de capacitação. 

Semestralmente são realizadas reuniões de planejamento com a participação 
dos docentes, especialmente do NDE para tratar de questões pedagógicas do curso, 
avaliar e propor ações para a qualificação do curso. Os encontros possibilitam a 
reorganização das atividades realizadas em cada componente curricular.  

Diante do exposto, a UNIDAVI compreende que por meio de seus indicadores, 
a avaliação tem potencial para desvelar pontos fortes, bem como, fragilidades do curso, 
apontando exemplos que podem ser seguidos e atitudes que devem ser evitadas, na 
intenção de maior aproximação da qualidade de Ensino.  

A partir do exposto, com o objetivo de evidenciar de maneira clara as ações 
pontuais decorrentes dos processos de avaliação, são realizados registros semestrais 
pela Coordenação do curso, por meio de um relatório em arquivo digital. 
 
4.16 FORMAS DE INTEGRAÇÃO COM A PÓS-GRADUAÇÃO 

 
Os cursos de  Pós-graduação Lato Sensu da  UNIDAVI  têm periodicidade não 

regular e são oferecidos a portadores de diploma de curso superior.  São regidos pelas 
normas do Conselho Nacional, Conselho Estadual de Educação e pelos preceitos da 
resolução interna.  

A UNIDAVI atua na Pós-graduação priorizando a capacitação de recursos 
humanos necessários para o desenvolvimento dos programas de aperfeiçoamento e 
especialização, que atendam as demandas institucionais e regionais fomentando, além 
dos saberes técnicos, o aprimoramento da visão crítica, da ética e da responsabilidade 
social. 

Dentro das diversas possibilidades de Pós-graduação, destacam-se os 
seguintes cursos oferecidos na UNIDAVI: Inteligência de Negócios, Gestão Empresarial, 
Gestão de Pessoas, Contabilidade Gerencial e Logística. 
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5 CORPO DOCENTE 
 

5.1 QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE 
 

Quadro 3 – Perspectiva de qualificação do corpo docente 
Qualificação Quantidade Percentual 

Doutorado 6 11% 

Mestrado 33 60% 

Especialista 16 29% 

Totais 55 100% 

Fonte: Pesquisador Institucional - 2015 

 
5.2 REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE 
 

Quadro 4 – Perspectiva de regime de trabalho do corpo docente 
Regime Quantidade Percentual 

Integral 21 38% 

Parcial 5 10% 

Horista 29 52% 

Totais 55 100% 

Fonte: Pesquisador Institucional - 2015 

 
5.3 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 
O Núcleo Docente Estruturante – NDE objetiva rever, implementar e consolidar 

o Projeto Pedagógico do Curso, tendo como parâmetro os Referenciais Curriculares 
Nacionais, as Diretrizes Curriculares Nacionais, definidas pelo MEC, e os instrumentos 
normativos internos que orientam a UNIDAVI, como o Plano de Desenvolvimento 
Institucional - PDI. 

No que diz respeito à Gestão, Ensino, Pesquisa e Extensão, às inovações da 
estrutura organizacional institucional e às Diretrizes Curriculares Nacionais, o Núcleo 
Docente Estruturante é composto por professores do corpo docente do curso de maior 
titulação (Quadro 3), nomeados por portaria para responder mais diretamente pela 
reestruturação, socialização e consolidação deste Projeto Pedagógico de Curso - PPC. 

A ideia de ter parte do corpo docente (nomeado por portaria) acompanhando, 
consolidando e avaliando o PPC é significativa e proveitosa para toda a comunidade 
acadêmica. Isso possibilita que os cursos estejam em constante sintonia com as 
mudanças sociais e tecnológicas, processem essas mudanças de maneira mais amena 
para os acadêmicos e para os docentes para que estes se ponham na vanguarda do 
desenvolvimento, tendo à frente um grupo que efetivamente tenha vivenciado o PPC.  

 
Quadro 5 – Perspectiva do Núcleo Docente Estruturante 

Composição Qualificação Responsabilidade  

Coordenador Doutor  

- Presidir, registrar as Atas e participar 
das discussões e decisões. 
- Relação humana/mediação 
(professor/professor, professor/aluno, 
aluno/aluno). 

Reelaboração e 
Consolidação 

do PPC 
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- Operacionalidade do Curso.  

Assessor Mestre 
- Representar a Pró-reitoria de Ensino. 
- Prestar assessoria pedagógica.  
- Participar das discussões. 

Professores  
Mestres (55%) e 
Doutores (45%) 

- Pensam a Pesquisa e a Extensão. 
- Participam das discussões e 
decisões. 
- Operacionalidade do Curso. 

Fonte: Coordenação do Curso  

 
6 ESTRUTURA FÍSICA 
 

A UNIDAVI proporciona aos alunos estrutura física adequada para o 
desenvolvimento das atividades relacionadas ao curso. As salas de aula são todas 
climatizadas, com equipamento de projeção e carteiras confortáveis. A biblioteca 
disponibiliza ambiente de estudos. O curso dispõe também de local para a realização de 
orientações e aulas práticas.   
 
6.1 INSTALAÇÕES FÍSICAS 
 

A UNIDAVI conta com uma excelente estrutura física, banheiros e sanitários 
para o sexo masculino e feminino, apropriados também para deficientes físicos, em cada 
pavimento nos seus 09 (nove) blocos, sendo um deles de 06 (seis) andares, murais em 
todos os andares e projetores multimídia em todas as salas de aula. Conta com o: 
SISTEMA ACADÊMICO integrado à rede, com divulgação de Planos de Ensino 
individuais, por disciplinas, dispostos na forma online. 
 
6.2 INFRAESTRUTURA LABORATORIAL 
 

O processo ensino aprendizado não poderia deixar de ser completo se os 
envolvidos não dispusessem de uma infraestrutura laboratorial adequada às práticas 
propostas neste documento. O curso de Administração conta com quatro laboratórios de 
Informática. 
 
6.2.1 Laboratórios de Informática 
 

Quando os professores, de qualquer área do conhecimento, desejam utilizar a 
estrutura de laboratórios de Informática da UNIDAVI (Quadros 6 e 7), a partir de 
informações sobre o que pretendem realizar, recebem orientação de  uma equipe técnica 
(Quadro 6) preparada para atender alunos e professores. Esta equipe auxilia 
principalmente na escolha do laboratório adequado e realiza a devida 
adequação/instalação de softwares específicos, caso os mesmos ainda não constem nos 
equipamentos. 

O curso de Administração utiliza os laboratórios 237, 238, 239, 240, 241 e 242. 
Todos, são compostos por computadores que suportam as atividades propostas nas 
disciplinas práticas do curso. 
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Quadro 6 - Laboratórios de Informática: equipe técnica/serviços 

Equipe Formação Função 
Responsável 
técnico pelos 
laboratórios 

Graduado em Sistemas de 
Informação, Pós-graduado em 

Inteligência de Negócios. 

Atendimento de alunos e professores; 
manutenção dos equipamentos; controle 
de reservas; instalação de softwares. 

Suporte técnico em 
Redes 

Graduado em Sistemas de 
Informação e Pós-graduado em 

Redes de Computadores 

Manutenção dos equipamentos e apoio 
na parte de redes e servidores. 

Suporte técnico em 
Eletrônica 

Técnico em Eletrônica. Manutenção dos equipamentos. 

Estagiário: 
atendimento 

Graduando de Sistemas de 
Informação. 

Atendimento de alunos e professores e 
manutenção dos equipamentos, 
controle de reservas, instalação de 
softwares. 

Estagiário: 
atendimento 

Aluno do Ensino Médio. 
Atendimento dos alunos, controle de 
reservas. 

Fonte: Núcleo de Tecnologias da Informação 

 
No Campus Principal (Rio do Sul) são 06 salas climatizadas com um total de 

207 computadores e com acesso à Internet. As salas contam com projetores e sistema 
de som, com iluminação adequada, ambiente claro e arejado.  

 
Quadro 7 – Laboratórios de Informática: quantidade de computadores 

Fonte: Responsável técnico pelos laboratórios de Informática 

 

Quadro 8 – Laboratórios de Informática: qualidade 
Laboratórios Configuração Softwares 

237 
Desenvolvimento 

de Sistemas 

Intel Core 2 Duo 2.33GHz; 4GB de Ram; 
160GB  HD; Monitor Dell LCD 17” 
Sistema Operacional Windows 7 64 Bits 
e Ubuntu 12.10 

Office 2013, Argo UML, Astah 
Community, Netbeans, Pascal, 
Power Architect, PostgreSQL, 
WampServer, Aptana, Eclipse, 
Robocode. 

238 
Desenvolvimento 

de Sistemas 

Intel Pentium 4 HT 3.20GH; 3GB 
de Ram; 80GB  HD; Monitor Dell LCD 
17”; Sistema Operacional Windows 7 32 
Bits 

Office 2013, Argo UML, Astah 
Community, Netbeans, Pascal, 
Power Architect, PostgreSQL, 
WampServer. 

239 
Programação 

Intel Pentium 4 HT 3.20GHz; 1,75GB 
de Ram; 80GB  HD; Monitor  Dell LCD 
17”; Sistema Operacional Windows 7 32 
Bits 

Office 2013, Argo UML, Astah 
Community, Netbeans, Pascal, 
Power Architect, PostgreSQL, 
WampServer. 

240 
Atendimento 

Intel Celeron 3.0GHz; 2GB 
de Ram; 80GB HD; Monitor Dell CRT 

Office 2013, Pascal, WampServer. 

Laboratórios Quantidade 

237 - Desenvolvimento de Sistemas 17 computadores 

238 - Desenvolvimento de Sistemas 17 computadores 

239 – Programação 25 computadores 

240 – Atendimento 24 computadores 

241 – Informática 31 computadores 

242 – Informática 50 computadores 

236 - Laboratório de Manutenção e Redes 40 computadores e 3 servidores 

Total: 7 laboratórios Total: 207 computadores 



Fls. 68 

 

 

17”e Sistema Operacional Windows 7 
32 Bits 

241 
Informática 

Intel Core 2 Duo 2.80GHz; :2GB 
de Ram; 160GB; HD; Monitor Dell LCD 
17” e Sistema Operacional Windows 7 
64 Bits 

Office 2013, Astah Community, 
Netbeans, Power Architect, PsPad, 
WampServer, BrModelo. 

242 
Informática 

Intel Celeron 3.20GHz; 2GB de Ram; 
160GB 
HD; Monitor Dell LCD 17” e Sistema 
Operacional: Windows 7 32 Bits 

Office 2013, Astah Community, 
Netbeans, Pascal, Power Architect, 
PostgreSQL, WampServer, PsPad. 

236 
Laboratório de 
Manutenção e 

Redes 

3 servidores, equipamentos de 
manutenção de computadores, chaves 
e peças sobressalentes, equipamentos 
para aulas de redes de computadores: 
material de cabeamento, hubs, 
switches. 

Sistemas Operacionais Windows e 
Linux, Software de Virtualização 

Fonte: Responsável técnico pelos laboratórios de Informática 

 
Além dos laboratórios descritos no Quadro 8, o curso de Administração tem à 

disposição outros laboratórios no Núcleo de Práticas de Gestão - NPG, conforme 
descrito nos Quadros 9 e 10. 

O laboratório de Informática, cuja utilização é prioritariamente do curso de 
Administração está descrita no Quadro 8. 

 
Quadro 9 – Laboratório de Informática específico do curso de Administração 

Natureza Quantidade Qualidade Serviços 

Laboratório de 
Informática 

11 computadores e 
40 estações de 

trabalho. 

Intel Core 2 Duo, 4Gb 
Ram, HD 50GB, 
Windows 7 - 32bits,  
Office 2013 
 

Aulas das disciplinas de Gestão 
Empresarial e Estudo das 
Práticas Gerenciais I, II e III. Os 
alunos têm acesso ao laboratório 
de segunda a sábado. 

Fonte: Núcleo de Tecnologias da Informação 
 

 

Quadro 10 – Laboratórios de Informática específicos dos cursos da área de gestão 
Natureza Quantidade Qualidade Serviços 

Laboratório de 
Informática 
CCO 

11 computadores e 
40 estações de 

trabalho. 

Intel Core 2 Duo, 4Gb 
Ram, HD 50GB, 
Windows 7 - 32bits,  
Office 2013 
 

Aulas das disciplinas de Gestão 
Empresarial e Estudo das 
Práticas Gerenciais I, II e III. Os 
alunos têm acesso ao laboratório 
de segunda a sábado. 

Laboratório de 
Informática 
CEC 

4 computadores e 
16 estações de 

trabalho. 

Intel Core 2 Duo, 4Gb 
Ram, HD 50GB, 
Windows 7 - 32bits,  
Office 2013 
 

Aulas das disciplinas de Gestão 
Empresarial e Estudo das 
Práticas Gerenciais I, II e III. Os 
alunos têm acesso ao laboratório 
de segunda a sábado. 

Fonte: Núcleo de Tecnologias da Informação 

 
Nos demais Câmpus, Presidente Getúlio, Taió e Ituporanga, a UNIDAVI dispõe 

de 03 laboratórios climatizadas com um total de 207 computadores e com acesso à 
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Internet (Quadro 11). Os laboratórios contam com projetores e sistema de som, com 
iluminação adequada, ambiente claro e arejado.  

 
Quadro 11 – Laboratórios de Informática (Presidente Getúlio, Taió e Ituporanga) 

Natureza Quantidade Qualidade Serviços 

Laboratório de 
Informática 
Presidente Getúlio 

11 computadores e 
40 estações de 

trabalho. 

Intel Core 2 Duo, 
4Gb Ram, HD 50GB, 
Windows 7 - 32bits,  
Office 2013 
 

1 Estagiário (Graduando de 
Sistemas de Informação), 
responsável pelo atendimento de 
alunos e professores, 
manutenção dos equipamentos, 
controle de reservas, instalação e 
de softwares. 

Laboratório de 
Informática Taió 

11 computadores e 
40 estações de 

trabalho. 

Intel Core 2 Duo, 
4Gb Ram, HD 50GB, 
Windows 7 - 32bits,  
Office 2013 
 

1 Estagiário (Graduando de 
Sistemas de Informação), 
responsável pelo atendimento de 
alunos e professores, 
manutenção dos equipamentos, 
controle de reservas, instalação e 
de softwares. 

Laboratório de 
Informática 
Ituporanga 

11 computadores e 
40 estações de 

trabalho. 

Intel Core 2 Duo, 
4Gb Ram, HD 50GB, 
Windows 7 - 32bits,  
Office 2013 
 

1 Estagiário (Graduando de 
Sistemas de Informação), 
responsável pelo atendimento de 
alunos e professores, 
manutenção dos equipamentos, 
controle de reservas, instalação e 
de softwares. 

Fonte: Núcleo de Tecnologias da Informação 

 
A UNIDAVI ainda dispõe de 01 (um) Setor de Tecnologia de Informação 

(Núcleo de Informática) que atende nos 03 (três) turnos e que conta com pessoal de apoio 
e manutenção, pessoal de desenvolvimento e administrativo, além do controle de redes 
de seus quatro câmpus. Possui vários softwares de controle administrativo pela própria 
universidade e outros, adquiridos para tanto, além de completa estrutura de móveis. 
Neste núcleo existem dois segmentos de trabalho: 

a) desenvolvimento desktop – trata do desenvolvimento e administração dos 
sistemas que geram aplicações não vinculadas à tecnologia web. Inclui também o banco 
de dados e infraestrutura dos sistemas de informação da Instituição. 

b) desenvolvimento web – gerencia e engloba o desenvolvimento para web 
(Internet e intranet). 
 
6.3 BIBLIOTECA 
 

Possui um acervo considerável para o desenvolvimento das competências e 
habilidades dos alunos. A Biblioteca Central e as setoriais adotam o Pergamum como 
sistema gerenciador de informação. Pelo sistema, gerencia-se, armazena-se, organiza-
se e dissemina-se toda e qualquer informação que diz respeito ao acervo bibliográfico, a 
fim de, atender aos interesses e as necessidades de informação dos usuários. Por ser 
um sistema integrado, oferece acesso a um catálogo coletivo de pesquisa tanto para 
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nossas bibliotecas como para as bibliotecas universitárias do País que fazem parte desta 
rede. Conta-se com setor de multimeios e mídias (da biblioteca) e espaços expositivos. 
 

Quadro 12– Acervo geral biblioteca 

Acervo Biblioteca Central 
Sistemas de Bibliotecas UNIDAVI 

Ano 2015 

Acervo Específico 
Curso de Administração 

Ano 2015 
Tipo material Títulos 

(Quantitativo) 
Exemplares 

(Quantitativo) 
Títulos 

(Quantitativo) 
Exemplares 

(Quantitativo) 

Livros 21939 65409 4827 13994 

Folhetos 613 812 295 335 

Catálogos 33 52   

Artigos 907 ----- 472  

Dissertações 111 131 15 20 

Monografias 541 668 155 203 

Normas 165 203 7 7 

Teses 21 28   

Cartazes 48 47   

Literatura 1647 2397   

Periódicos 879 29338 184 8523 

Almanaque 20 22   

Anuário 24 26 6 7 

Atlas 58 112   

Compêndio 5 16   

Dicionário 332 576 117 226 

Enciclopédia 89 231   

Glossário 13 25 1 6 

Guia 61 96 4 7 

Miscelânea 11 24   

Relatório 39 52 3 3 

Vocabulário 18 37 3 6 

DVD 108 309 19 59 

Gravação de Vídeo 577 1020 214 323 

Mapas 72 90   

CD-ROMs 341 798 68 208 

Gravação de Som 92 221 4 5 

Braile 11 16   

Legislação 43 43   

Total 28818 102799 6394 23932 

Fonte: Elaborado pela coordenação da Biblioteca 
 

6.4 PERIÓDICOS 
 

Os periódicos relacionados no Quadro 13 constam no site do curso, o que 
permite o acesso por parte dos alunos tanto do campus central, quanto dos demais 
câmpus (quando for o caso). A consulta aos periódicos permite aos alunos a realização 
de trabalhos acadêmicos desenvolvidos ao longo do curso, bem como para o 
desenvolvimento do Trabalho de Curso. Além disso, a Biblioteca possui assinatura e 
disponibiliza periódicos impressos. 
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Quadro 13 – Periódicos do curso de Administração 

Nome de periódico Forma de acesso  
HSM Management. Barueri: HSM do Brasil  (BC) Disponível na Biblioteca  

Logística: movimentação e armazenagem de materiais. 
São Paulo: IMAM (BC) 

Disponível na Biblioteca  

Marketing. São Paulo: Referência (BC) Disponível na Biblioteca  

Pequenas Empresas Grandes Negócios. São Paulo: 
Globo (BC e BT)  

Disponível na Biblioteca  

Revista Brasileira de Administração (RBA). Brasília: 
Conselho Federal de Administração (BC) 

Disponível na Biblioteca  

Caminhos: revista de divulgação científica da UNIDAVI 
(BC) 

Disponível na Biblioteca  

Conjuntura Econômica. Rio de Janeiro: FGV (BC) Disponível na Biblioteca  

Empreendedor. Florianópolis: Empreendedor (BC) Disponível na Biblioteca  

Exame. São Paulo: Abril (BC) Disponível na Biblioteca  

Isto é. São Paulo: Três Comércio de Publicações Ltda. (BC) Disponível na Biblioteca  

Propaganda. São Paulo: Referência (BC) Disponível na Biblioteca  

Você S.A. Exame. São Paulo: Abril (BC) Disponível na Biblioteca  

Revista Brasileira de Comércio Exterior.  Disponível na Biblioteca  

Revista de Administração. USP. São Paulo: USP 
http://www.rausp.usp.br/ 

ONLINE 

Revista Novos Estudos. São Paulo: Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento – CEBRAP 
http://novosestudos.uol.com.br/v1/ 

ONLINE 

Revista de Ciências da Administração. Florianópolis: 
UFSC https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm 

ON LINE 

Revista de Negócios. Blumenau: Universidade Regional 
de Blumenau. http://proxy.furb.br/ojs/index.php/rn 

ONLINE 

Revista Caminhos: revista de divulgação científica da 
UNIDAVI http://www.caminhos.unidavi.edu.br/ 

ONLINE 

Fundação Getúlio Vargas  http://portal.fgv.br/ ONLINE 

BAR: Brazilian Administration Review 
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revi
sta=2 

ONLINE 

Cadernos EBAPE.br 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cadernosebape 

ONLINE 

Documentos y Aportes en Administración Pública y 
Gestión Estatal  http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3375 

ONLINE 

Gestão e Produção  http://www.dep.ufscar.br/revista/ ONLINE 

Gestão.org – Revista Eletrônica de Gestão 
Organizacional 
http://www.revista.ufpe.br/gestaoorg/index.php/gestao 

ONLINE 

Intertem@S_Negócios 
http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/Negocios/in
dex 

ONLINE 

JISTEM: Journal of Information System and Tecnology 
Management 
http://www.jistem.fea.usp.br/index.php/jistem/index 

ONLINE 

Organizações & Sociedade 
http://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes 

ONLINE 

RAC: Revista de Administração Contemporânea 
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php
?revista=1 

ONLINE 

http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2
http://anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=2
http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/Negocios/index
http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/Negocios/index
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
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RAE: Revista de Administração de Empresas 
http://rae.fgv.br/rae/vol51-num3-2011 

ONLINE 

RBFin: Brazilian Review of Finance 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin/index 

ONLINE 

READ: Revista Eletrônica de Administração 
http://www.ufrgs.br/read/ 

ONLINE 

REGE: Revista de Gestão 
http://www.regeusp.com.br/ 

ONLINE 

REGRAD: Revista Eletrônica de Graduação do UNIVEM 
http://revista.univem.edu.br/index.php/REGRAD 

ONLINE 

Revista Alcance 
http://siaiweb06.univali.br/seer/index.php/ra 

ONLINE 

Revista Brasileira de Administração Científica: RBADM 
http://sustenere.co/journals/index.php/rbadm 

ONLINE 

Revista de Administração Mackenzie 
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php 

ONLINE 

Revista do Terceiro Setor 
http://revistas.ung.br/index.php/3setor 

ONLINE 

Revista Negócios em Projeção 
http://revista.faculdadeprojecao.edu.br/ 

ONLINE 
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 APÊNDICES  

APÊNDICE 01 - REGULAMENTO DO TRABALHO DE CURSO (TC) DO CURSO 
DE ADMINISTRAÇÃO 

 
TÍTULO I 

TRABALHO DE CURSO 
CAPÍTULO I 
NATUREZA 

 
Art. 1º. O Trabalho de Curso (TC) é compreendido como atividade pedagógica 

de orientação e acompanhamento do acadêmico, visando a proporcionar o desempenho 
de ações, princípios e valores inerentes à realidade da profissão, de acordo com os 
objetivos e o perfil profissiográfico do mesmo.  
 

CAPÍTULO II 
CONCEPÇÃO 

 
Art. 2º. O Trabalho de Curso é uma atividade acadêmica interdisciplinar, 

avaliativa e obrigatória para todos os acadêmicos do curso de Graduação em 
Administração, desenvolvido nas modalidades de monografia, trabalho de iniciação 
científica ou relatório de atividade centrados em áreas teórico-práticas e de formação 
profissional relacionada com o curso. Consiste numa pesquisa projetada, orientada e 
relatada.  
 

CAPÍTULO III 
ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 3º. O Trabalho de Curso deverá ser desenvolvido em conformidade com 

a Matriz Curricular, observados os pré-requisitos, e as normas emanadas do seu 
Regulamento, sob a supervisão do Professor Orientador. 
 

Art. 4º.  As atividades desenvolvidas no TC devem estar diretamente ligadas 
à área de conhecimento do curso e suas respectivas linhas de pesquisa, especificadas 
no Projeto Pedagógico do Curso - PPC, podendo ser desenvolvido no país ou no exterior 
vinculado a uma empresa pública, privada, do terceiro setor ou ao Núcleo de Prática de 
Gestão – NPG. 
 

Art. 5º.  O Trabalho de Curso deverá ser apresentado em Banca, que será 
composta pelo Professor Orientador que a preside e por dois membros, conforme as 
determinações específicas deste Regulamento. 

Parágrafo único. O acadêmico terá 15 minutos para exposição do tema e a 
banca 15 minutos para arguição. 
 

Art. 6º. A carga horária total do Trabalho de Curso é a que está especificada 
na Matriz Curricular do Curso. 
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Art. 7º.  Os documentos, necessários e constantes deste Regulamento para a 
realização do TC, deverão ser disponibilizados no ambiente virtual da Instituição 
simultaneamente ao acadêmico, Professor Orientador e a Coordenação do curso.  

 
CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA 
 

Art. 8º. O TC assumirá a forma de pesquisa bibliográfica sucedida de pesquisa 
prática e consiste de: 

 
I. Projeto de Iniciação Cientifica (atividade orientada, obrigatória em conformidade 

com as normas metodológicas da UNIDAVI). 
II. Monografia (atividade orientada e apresentada em forma de relatório científico). 

III. Relatório de Estágio (atividade de campo, relatada). 
 

Art. 9º. O Projeto de TC deverá ser aprovado pelo Professor Orientador, 
contendo os seguintes requisitos: 

 
I. Tema 
II. Justificativa 

III. Problema 
IV. Objetivos Gerais e Específicos 
V. Revisão Bibliográfica 

VI.  Metodologia 
VII. Cronograma de Atividades 

VIII. Referências 
 

Art. 10. Quando o TC for entregue em forma de relatório, deverá contemplar 
os seguintes itens como estrutura mínima: 

 
I. Parte pré-textual (Capa, folha de rosto, resumo, listas e sumário). 
II. Parte textual (Introdução, desenvolvimento revisão e análise de literatura, 

metodologia, resultados, recomendações e conclusão). 
III. Parte pós-textual (referências, apêndices e anexos se tiverem). 

 
Art. 11. O acadêmico que não cumprir as normas do Trabalho de Curso ou 

desenvolver o TC através de recursos e meios não éticos e fora dos padrões 
determinados por este Regulamento e demais instruções emanadas, poderá ser 
reprovado e responder a medidas disciplinares previstas nos Regimentos da Instituição 
e deste Regulamento. 
 

Art. 12. O acadêmico poderá, nos prazos sempre de cinco (5) dias úteis das 
respectivas publicações em cada instância, solicitar via requerimento junto à Secretaria 
Acadêmica recursos sendo pela ordem: 

I. Ao Coordenador 
II. Ao Colegiado de Área 
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III. Ao Conselho Universitário – CONSUNI.  
 

CAPÍTULO V 
DOCUMENTOS 

  
                 Art. 13. Os procedimentos necessários para a elaboração do Trabalho de 
Curso - TC serão desenvolvidos nas seguintes ordens:  
 

I. Após a conclusão do projeto do trabalho de curso, cujo tema escolhido será em 
conformidade com as linhas de pesquisa do curso. O Professor Orientador deverá 
estar habilitado na linha de pesquisa escolhida pelo aluno.   

II. O acadêmico e o Professor Orientador deverão acessar o ambiente virtual 
específico de  orientação de TC. 

III. O Professor Orientador e o acadêmico deverão registrar as orientações no 
ambiente virtual do TC, conforme disposto em regulamento próprio. 

IV. A emissão da ata para a Banca Examinadora está vinculada aos registros das 
orientações realizadas. 

V. Somente serão encaminhados, para apresentação em Banca, os trabalhos 
devidamente concluídos e com a concordância do Professor Orientador, registrada 
no ambiente virtual. 

VI. Ocorrendo a necessidade de proceder alguma alteração, pelas sugestões dos 
componentes da Banca, o aluno terá três dias úteis para efetivá-las. 

VII. A nota atribuída ao acadêmico, pela Banca Examinadora, somente será divulgada 
mediante a disponibilização da versão final no ambiente virtual, com as devidas 
alterações.  

VIII. A ata de apresentação do TC será assinada pelos componentes da Banca 
Examinadora, pelo acadêmico e pela Coordenação do curso. 
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APÊNDICE 02 - REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR NÃO 
OBRIGATÓRIO  

 
CAPÍTULO I 
NATUREZA 

 
Art. 1º. O Estágio Curricular Supervisionado não obrigatório é compreendido 

como atividade pedagógica, visando a proporcionar o desempenho de ações, inerentes 
à realidade da profissão, de acordo com os objetivos do curso.  
 

CAPÍTULO II 
CONCEPÇÃO 

 
Art. 2º. O Estágio Curricular Supervisionado consiste em atividade acadêmica 

interdisciplinar, avaliativa para os acadêmicos do curso de Graduação em Administração, 
que optarem por esta modalidade. Será desenvolvido individualmente numa abordagem 
teórico-prática. Consiste em pesquisa projetada e orientada, com a aplicação prática e 
relatada.  
 

CAPÍTULO III 
ORGANIZAÇÃO 

 
Art. 3º. O Estágio deverá ser desenvolvido em conformidade com a as normas 

emanadas no Regulamento da Instituição de Ensino Superior - IES, sob a supervisão do 
Professor Orientador e do responsável pelo acompanhamento do estagiário na empresa. 

Art. 4º.  As atividades desenvolvidas no Estágio devem estar diretamente 
ligadas à área de conhecimento do curso, especificadas no Projeto Pedagógico do Curso 
- PPC, podendo ser desenvolvido no país ou no exterior. 

Art. 5º.  O relatório de Estágio deverá ser apresentada na forma de relatório 
em Banca, que será composta pelo Professor Orientador que a preside e por dois 
membros, sendo um professor e representante da empresa, conforme as determinações 
específicas deste Regulamento. 

Parágrafo único. O acadêmico terá 15 minutos para exposição do tema e a 
Banca 15 minutos para arguição. 

Art. 6º. Os documentos, necessários e constantes deste Regulamento para a 
realização do Estágio, deverão ser providenciados e entregues somente pelo próprio 
acadêmico à Secretaria Acadêmica, através de protocolo.  
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APÊNDICE 03 - REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO 
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
TÍTULO I 

DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS 
CAPÍTULO I 

DA NATUREZA 
  

Art.  1º  As normas dispostas nesta resolução regulamentam as Atividades 
Complementares do curso de Administração da UNIDAVI.  
  

Art. 2º   Compreende-se como Atividade Complementar toda e qualquer 
atividade não prevista nas disciplinas, obrigatórias e eletivas, da matriz curricular o curso 
de Graduação e Sequenciais que seja considerada útil pela Coordenação do curso para 
a formação acadêmica, independentemente de ser a atividade oferecida pela Instituição 
de Ensino Superior - IES ou por qualquer outra instituição, pública ou privada, ou por 
pessoa física.  

§  1º. Somente  serão  consideradas  as  atividades  realizadas  durante  o 
período de matrícula em curso de Graduação.  
  

Art. 3º    As Atividades Complementares do curso de Administração da 
UNIDAVI terão a carga horária de 216 (duzentos e dezesseis) horas/aula estabelecida 
na sua matriz curricular em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais do 
curso. 
  

Art. 4º  As Atividades Complementares do curso de Administração são 
obrigatórias e estão divididas em três tipos, assim discriminadas:  
 

I.  Atividades de Pesquisa;  
II.  Atividades de Ensino;  
III.  Atividades de Extensão.  

  
Art. 5º As atividades de Ensino compreendem:  
 

I. Participação em  seminários,  palestras,  congressos,  conferências, encontros, 
cursos de atualização, entre outros, sendo considerados eventos de Ensino 
aqueles diretamente relacionados com a matéria do curso;  

II. Disciplinas  da  área  do  curso  não  previstas  no  currículo  do  curso de 
Graduação da UNIDAVI;  

III. Assistir  defesas  de  trabalho  de  curso,  de  monografias  em  cursos de 
especialização, dissertação de mestrado e tese de doutorado;  

IV. Atividades de monitoria em disciplinas do curso;  
V. Ao cursar  disciplinas  optativas  na  UNIDAVI,  além  das  que  forem necessárias 

para complementação da carga mínima exigida pelo curso, as mesmas  poderão  
ser  aproveitadas  como  Atividades  Complementares de Ensino;  

VI. Viagens técnicas. 
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Art. 6º As Atividades de Pesquisa compreendem:  
 

I. Programa de Bolsas de Iniciação Científica;  
II. Programa institucional de Bolsa de Iniciação Científica;  

III. Trabalhos científicos publicados;  
IV. Apresentação de trabalhos de Iniciação Científica;  
V. Participação em processo de coleta de dados para pesquisa quantitativa ou 

qualitativa.  
  

Art. 7º As Atividades de Extensão compreendem:  
 

I. Atendimento comunitário  de  cunho  social,  relacionado  à  área  do  curso 
(palestras, cursos, participação em ação social, serviço voluntário e outros);  

II. Estágios profissionais, desde que conveniados com a UNIDAVI;  
III. Participação em eventos, seminários e cursos em áreas afins, sendo considerados 

eventos de Extensão àqueles que não estão relacionados diretamente com a área 
do curso de Graduação da UNIDAVI;  

IV. Projeto institucional de Extensão.  
 

§1º. As atribuições de horas nas atividades promovidas pela UNIDAVI serão 
registradas automaticamente pela Secretaria Acadêmica.  

§2º. As atividades afins ao curso, desenvolvidas na iniciativa privada ou órgãos 
públicos, com qualquer espécie de vínculo e remuneradas ou não, poderão quantificar o 
limite estabelecido conforme anexo tabela de horas de cada curso. 
 

Art.  8º  A carga horária máxima das Atividades Complementares, considerado 
o disposto nos artigos antecedentes, será ainda observada na seguinte forma:  

 

Classificação 

Atividade 
Horas 

(Máximo) 
Ensino Pesquisa Extensão 

Cursos de longa duração na área específica 60h/curso X   

Curso de formação de condutores - Autoescola 04h/curso   X 

Treinamento Interno: em caso de mudança de 
departamento, o acadêmico pode passar por 
treinamento interno na área do curso. 

 
20h/curso 

 
 
 

 X 

Cursos a distância na área 20/curso X   

Estágio Profissional: casos em que o aluno, para 
adquirir mais conhecimento na área, se propõe a 
prestar serviço, sem remuneração, à determinada 
empresa. 

 
 

60 

 
X 

 
 
 

Projetos sociais em função do artigo 170 - SAE 20/Projeto X   

Projetos de Iniciação Cientifica/ artigo170 – 
UNIDAVI 

30/Projeto  X  

Projeto de Grupos de Pesquisa - UNIDAVI 40/Projeto  X  

Projeto de Iniciação Cientifica PIBIC UNIDAVI 40/Projeto  X  

Projeto Institucional de Extensão PIBEX 30/Projeto   X 
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Cursos de longa duração em área afim 
(Informática, Idiomas). 

60 
 

X 
  

Atividades sociais/ culturais 20   X 

Participação em Bancas 20 X   

Aplicação de pesquisa de campo para a IES. 20  X  

Viagens técnicas 08/Empre
sa 

X   

Intercâmbio com universidades em convênio com 
UNIDAVI. 

60/semes
tre 

X   

Convocação atividade eleitoral (TRE) 08/curso   X 

Artigos encaminhados para publicação – Revistas 
com Qualificação 

30/artigo  X  

Artigos encaminhados para publicação sem 
qualificação 

10/artigo  X  

Apresentação de trabalhos científicos Pesquisa e 
Extensão 

5/apresen
tação 

 X  

Eventos internos (seminários, fóruns, semana de 
gestão). 

60/curso X   

Disciplinas cursadas e não aproveitadas, em caso 
de transferência. 

60 X   

Monitoria 60/curso X   

 
Art.  9º A Coordenação do Curso poderá autorizar a participação em outras 

Atividades Complementares, desde que requeridas e autorizadas antecipadamente.  
  

Art. 10 Os documentos comprobatórios das Atividades Complementares 
deverão ser encaminhados à Secretaria Acadêmica, desde que estejam organizados 
cronologicamente pela sua realização:  
 

I. Apresentar fotocópias autênticas dos originais, sendo possível a autenticação pelo 
setor;  

II. Os certificados deverão conter a quantidade de horas;  
III. Encaminhar à Secretaria Acadêmica a quantia mínima de 05 (cinco) certificados 

com exceção dos concluintes;  
IV. Os alunos  poderão apresentar  à Secretaria Acadêmica suas  Atividades  

Complementares  semestralmente  para  averbação, contanto que os façam entre 
os meses de abril a junho e/ou de setembro a novembro. 

 
Parágrafo único. É dever de cada aluno observar em seu controle acadêmico 

a situação geral e/ou dos lançamentos de suas Atividades Complementares, bem como, 
no resultado de seus requerimentos efetuados, para que possam requerer 
tempestivamente o que acharem de direito.   
  

Art.  11.  É da exclusiva competência da Coordenação do Curso a atribuição 
das horas de Atividades Complementares de cada acadêmico, dentro dos limites fixados 
neste Regulamento.  
  

Art. 12. Das decisões da Coordenação caberá recurso para o Colegiado de 
Área, no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação.  
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Parágrafo único.  Da decisão do Colegiado de Área, que não for unânime, caberá recurso, 
em 05 (cinco) dias, à Câmara de Ensino do Conselho Universitário - CONSUNI.  
  

Art. 13  Os documentos das Atividades Complementares entregues à 
Secretaria Acadêmica, devem ser arquivados e digitalizados.  
  

Art. 14 As palestras e eventos realizados em sala de aula e/ou em substituição 
às aulas programadas não constituem Atividade Complementar, salvo os eventos 
programados pela Instituição e constantes no calendário acadêmico. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos acadêmicos que não estiverem 
matriculados na disciplina cuja atividade foi substituída.  
  

Art. 15 Os acadêmicos necessariamente terão que apresentar movimentação, 
para indicar uma quantidade mínima de atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, para 
as Atividades Complementares.  
  

Art. 16 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação, em posterior 
referendo pelo Colegiado de Área.  
  

Art. 17 Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 

 
Rio do Sul, 09 de Setembro de 2015 

 
 

 


