
 
 

 
 
 

 
                     
 
 
 

ADMINISTRAÇÃO 
 
 

BACHARELADO 
 

 
Curso: 8365 - Administração 
Área de enquadramento: Administração 
 
 
                       

 
PROJETO PEDAGÓGICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     Atualizado em agosto de 2018 

 



 2 

SUMÁRIO 
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO E HISTÓRICO DO CURSO ---------------------------------------  4 

1.1 Dados de identificação ---------------------------------------------------------------------   4 

1.2 Justificativas de oferta do curso ---------------------------------------------------------   4  

1.3 Ato de criação do curso --------------------------------------------------------------------   7 

   

2. CONCEPÇÃO DO CURSO ----------------------------------------------------------------  8 

2.1    Missão e perfil do curso --------------------------------------------------------------------  8  

        2.2   Objetivos gerais e específicos -------------------------------------------------------------  8 
   2.2.1 Gerais ----------------------------------------------------------------------------------------- 8  
   2.2.2 Específico ------------------------------------------------------------------------------------ 8 

 
2.3 Perfil do egresso ---------------------------------------------------------------------------- 9 

 

2.4 Políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão -------------------- 10        
 

2.4.1 Integração teoria-prática ------------------------------------------------------------------10 
2.4.2 Organização e atualização do PPC e da grade curricular ----------------------  10 
2.4.3 Conhecimentos básicos para atender às necessidades do mercado de            
trabalho ---------------------------------------------------------------------------------------------- 11 
2.4.4 Acompanhamento do processo ensino aprendizagem --------------------------  11 
2.4.5 Incentivo a formação ética e de respeito às diversidades ----------------------  12 
2.4.6 Incentivo ao ensino semipresencial --------------------------------------------------  12 

    2.4.7 Utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC)  
    no processo   ensino aprendizagem ---------------------------------------------------------  13  

2.4.8 Incentivo à qualidade nas atividades de gestão -----------------------------------  14  
 

3. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR -------------------------------------------------------- 14 

           3.1 Estrutura Curricular ------------------------------------------------------------------------- 14 
              3.1.1 Histórico ------------------------------------------------------------------------------------- 14 
              3.1.2 Grade Curricular --------------------------------------------------------------------------  16 
 

         3.2  Ementário e Bibliografia Básica e Complementar -------------------------------  18 

         3.3 Periódico Especializados -----------------------------------------------------------------  41 

         3.4 Estágio Supervisionado -------------------------------------------------------------------  42 

         3.5 Atividades Complementar ----------------------------------------------------------------  42 

         3.6 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ---------------------------------------------  44 

 

4. CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ----------------------------  44 

        4.1 Características da Oferta --------------------------------------------------------------------   44 

        4.2 TIC no processo de ensino ------------------------------------------------------------------  45 

        4.3 Metodologia -------------------------------------------------------------------------------------   47 

        4.4 Avaliação de Aprendizagem ----------------------------------------------------------------   47 



 3 

        4.5 Ensino Semipresencial -----------------------------------------------------------------------  48 
                 4.5.1 Ambiente Virtual de Aprendizagem -----------------------------------------------  51 
                 4.5.2 Equipe Multidisciplinar  ---------------------------------------------------------------  52 
 

5. ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA ------------------------------------------------------  52 

5.1 Coordenação do Curso ----------------------------------------------------------------------  52 

5.2 Núcleo Docente Estruturante --------------------------------------------------------------   53 

5.3 Apoio ao Discente -----------------------------------------------------------------------------  54 
     5.3.1 Apoio do Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE) -------------------------  54 
     5.3.2 Outros apoios ------------------------------------------------------------------------------  54 

5.4 Colegiados do Curso -------------------------------------------------------------------------- 55 

 

  6.       CORPO DOCENTE ----------------------------------------------------------------------- 56 

  6.1 Características ----------------------------------------------------------------------------------  56 
   6.1.1 Corpo Docente – Titulação -------------------------------------------------------------  57 
   6.1.2 Corpo Docente – Regime de Trabalho ----------------------------------------------  58 
 

6.2 Experiência Docente --------------------------------------------------------------------------  59             
6.3   Produção Científica --------------------------------------------------------------------------  60 
  

  7.  INFRAESTRUTURA FÍSICA ------------------------------------------------------------  60 

      7.1 Sala da Coordenação ------------------------------------------------------------------------- 60 

      7.2  Sala de Professores -------------------------------------------------------------------------- 60 

      7.3 Salas de aula ------------------------------------------------------------------------------------ 61 

      7.4  Laboratórios ------------------------------------------------------------------------------------- 61 

      7.5 Biblioteca ----------------------------------------------------------------------------------------- 61  
  7.5.1 Biblioteca do Campus I -----------------------------------------------------------------  61 
  7.5.1.1 Instalações básicas e acervo -------------------------------------------------------  61 
  7.5.1.2 Acesso ao acervo ----------------------------------------------------------------------  62 
  7.5.1.3 Pessoal Técnico e Administrativo --------------------------------------------------  63 
  7.5.2 Atualização da bibliografia -------------------------------------------------------------- 63 

 
   7.6 Áreas de Lazer e Alimentação -----------------------------------------------------------  63 

    7.7 Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais ----------------------  63 
 7.7.1  Tratamento a portadores de necessidades especiais ---------------------------  64

 7.7.2  Vagas especiais no estacionamento -------------------------------------------- 64 
 7.7.3  Apoio à acessibilidade na entrada e circulação no Campus ------------------  64 
             7.7.4  Salas de aula, laboratórios e auditórios --------------------------------------------- 64 
 7.7.5  Sanitários -----------------------------------------------------------------------------------  65 
 7.7.6  Áreas de Lazer e Alimentação --------------------------------------------------------  65 

7.7.7  Apoio na Biblioteca -----------------------------------------------------------------------  65 
 

8. Avaliação do curso ------------------------------------------------------------------------  65 

8.1 Avaliação interna -----------------------------------------------------------------------  65 

8.2   Avaliação externa ----------------------------------------------------------------------------  66 
 



 4 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE BACHARELADO 

EM ADMINISTRAÇÃO 
 

 
1 IDENTIFICAÇÃO E HISTÓRICO DO CURSO 

 
1.1 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Denominação: Curso de Bacharelado em Administração 

Modalidade: Presencial 

Titulação conferida: Bacharel em Administração 

Duração do Curso: Mínimo 8 semestres e Máximo 14 semestres 

Carga horária total do curso: 3.090 horas 

Turno: Diurno e Noturno 

Número de vagas oferecidas: 360, sendo: 120 vagas no diurno e 240 no 

noturno. 

Regime Acadêmico: Semestral 

Local de oferta: Campus I da UPIS – SEPS 712/912 Sul, Plano Piloto, Asa Sul, 

Brasília – DF. 

 

 
1.2 JUSTIFICATIVAS DE OFERTA DO CURSO 
 

A sociedade passou nos últimos anos por transformações causadas pela 

globalização da economia, avanço tecnológico, novas relações de emprego, novas 

concepções sociais e culturais. Desta forma as pessoas vivem um momento de  busca 

de novos mecanismos para melhoria da qualidade de vida, para suportar as pressões 

existentes neste novo cenário global. 

  O processo de modernização e o avanço da qualificação das tecnologias, tem 

convivido com o aumento das complexidades das relações sociais, com a desigualdade 

e com as tensões econômicas, fatos, estes que vêm exigindo das Instituições de 

Ensino o comprometimento com o bem coletivo, para o qual os projetos sejam dotados 

de sustentação ética e racional. 

 Nos dias atuais, tem-se plena consciência da importância de se reconfigurar o 

curso de Administração, para revigorá-lo e alinhá-lo às novas demandas da sociedade. 

A Administração da era do fim do emprego, as pessoas devem ser preparadas para o 

trabalho que será diferente nas organizações atuais, tanto na iniciativa privada, quanto 

no setor público ou até mesmo no terceiro setor. 
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 O profissional moderno precisa atender às demandas existentes e futuras do  

mercado cada vez mais competitivo, sendo necessários conhecimentos especializados,  

capacidade analítica,  trabalho em equipe, competência para a tomada de decisões,  

comportamento ético e responsabilidade social.  

A UPIS vem buscando, ao longo dos anos, firmar-se como instituição 

comprometida com as necessidades comunitárias e, em especial, com a construção de 

uma sociedade mais justa, oportunizando à população tanto cursos antigos do ponto de 

vista de autorização e funcionamento, quanto com ao ingresso de novos cursos de 

qualidade, que ofereçam um futuro melhor aos alunos dela egressos e  consciente 

deste novo cenário regional e mundial e da necessidade de contribuir com a formação 

de profissionais competentes , sintonizados com a comunidade local e  coerente com 

sua missão institucional, apresenta um Projeto Pedagógico para renovação do 

reconhecimento do curso de Bacharel  em Administração, que deve proporcionar aos 

discentes exercerem suas atividades nos mais diversos campos de atuação. 

 O Distrito Federal está localizado entre os paralelos de 15º 30’ e 16º 03’ de 

latitude sul e os meridianos de 47º 25’e 48º 12’de longitude, na Região Centro-Oeste, 

ocupando o centro do Brasil e o centro-leste do Estado de Goiás. Sua área é de 

5.789,16 km2 , equivalendo a 0,06% da superfície do País. A população atual está 

estimada em 2.977.216. Apresenta ainda a maior renda domiciliar no país. com média 

de R$ 5.015,04, entretanto possui também o mais alto nível de desigualdade de renda.         

A capital federal é uma cidade moderna, em plena expansão e ainda buscando a 

formação  de uma cultura própria. Formada por uma população em sua maioria jovem 

é um dos espaços em franco processo de desenvolvimento no Brasil.  

Nesse sentido, cada vez mais, necessita-se de  um conjunto de profissionais 

bem qualificados , para atender não apenas o mercado, mas, principalmente, a 

sociedade como um todo.  

Objetiva-se formar um profissional capaz de intervir em diferentes campos da 

gestão, onde estejam presentes as várias manifestações e expressões da área de 

Administração, envolvendo Planejamento, Organização, Direção e Controle, sempre de 

forma competente e ética, cientificamente referenciada tendo compromissos com o 

humanismo e busca da elevação sociocultural dos cidadãos. 

             O cenário atual aponta para a necessidade de termos no Distrito Federal um 

número maior de profissionais de administração com formação de bacharelado, para 

atender às demandas do crescente mercado,  nos setores público e privado. 
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 A pirâmide populacional do Distrito Federal em 2010, mostra que a sua 

população é essencialmente composta por jovens. Se pegarmos a população na faixa 

etária de 19 a 34 anos é de 764.023 (363.392M + 400.632F), considerando que pelas 

projeções do IBGE o aumento da população no DF, entre 2010 e 2017 é de 

aproximadamente 20%, hoje esse contingente é de aproximadamente 916.000 

pessoas.  

 

Fonte: IBGE (2010) 

 

 De acordo com o Ministério da Educação, o Distrito Federal conta com 75 

instituições de ensino superior (IES). Estas IES ofertam 112.368 vagas em cursos de 

graduação presencial. 

 Ainda conforme MEC/INEP (2017), a taxa de escolarização bruta, que mede, 

percentualmente, o total de matrículas no ensino superior em relação à população na 

faixa etária teoricamente adequada para frequentar esse nível de ensino, foi estimada 

em 32,08%. 

 Dessa forma, pode-se estimar uma demanda potencial de vagas para o ensino 

superior da ordem de 293.852 pessoas, contra um total de 186.175 alunos 

matriculados em 2015 (MEC/INEP, 2016). 
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 Percebe-se que há espaço a ocupar, dependendo apenas de estratégia 

mercadológica e crédito estudantil que atenda ao público-alvo estabelecido. 

 O Campus I da UPIS fica no epicentro desse mercado, no Plano Piloto, área 

central e ponto de convergência diária da maior parte da população do DF, com 

potencial para explorar uma parcela desse público de 117.677 (293.852 - 186.175) 

aptos a serem matriculados, que estão incluídos na taxa bruta de escolarização do DF, 

faixa etária de 19 a 34 anos de idade.     

O Campus II da UPIS, que está localizado na área de influência das regiões 

administrativas de Planaltina, Sobradinho, Paranoá, que somadas tem uma população 

residente estimada de 298.233 habitantes, onde não tem presença de outra IES 

tradicional no DF, que oferta educação de qualidade, o curso de Administração poderá 

ser instalado, e com grande chances de sucesso. 

Junta-se a esse 298.233 habitantes a população de Planaltina de Goiás, que fica 

do lado, com aproximadamente 100.000 habitantes, perfazendo um total de 

aproximadamente 400.000 pessoas. 

Considerando que 30% dessa população esteja na faixa etária de 19 a 34 anos, 

e que taxa de escolarização seja de 30%, teríamos só na região do Campus II da UPIS, 

algo em torno de 36.000 candidatos aptos a uma vaga no ensino superior. Pensando 

que a taxa de pessoas fora da escola, seja a mesma do DF, em torno de 37% tem-se 

um público-alvo da ordem de 13.320 pessoas à espera de uma vaga nessa região.   

            

 
1.3 ATO DE CRIAÇÃO DO CURSO 

 
O curso de Administração das Faculdades Integradas da UPIS, foi criado em 

1973 e reconhecido pelo Decreto nº 80.543, de 11 de outubro de 1977, de lá para cá 

vem se sendo renovado sistematicamente, conforme o item situação legal do curso, 

mais à frente. 

O reconhecimento foi renovado, de acordo com o quadro a seguir, em cada ciclo 

de avaliação estabelecido pelo MEC, sendo o último conforme Portaria nº 705, de 

18/12/2013, publicação nº 246, de 19/12/2013 seção I, p. 149 a 151. 

Desde a sua autorização até junho de 20018, o curso de Administração da UPIS 
graduou 5.000 alunos. 
 
 
2. CONCEPÇÃO DO CURSO 
 
2.1 MISSÃO E PERFIL DO CURSO 
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A Missão do curso de Administração da UPIS é: "contribuir para a formação de 

Administradores criativos, críticos e reflexivos capazes de agregar valor aos produtos e 

serviços, mediante a busca de soluções alternativas e consolidação de novos 

empreendimentos, visando à melhoria da qualidade de vida da sociedade". 

O curso foi delineado para formar profissionais empreendedores, para atuar na 

iniciativa privada e no setor público. 

 
2.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 
 
2.2.1 Geral 

 Os objetivos do Curso de Administração da UPIS foram divididos em geral e 

específicos. 

 O objetivo geral do curso de Administração da UPIS é formar profissionais de 

administração empreendedores, preparados para tomar decisões, que sejam líderes e 

criativos, para atuar com ética e responsabilidade socioambiental, na gestão de 

organizações públicas e privadas. 

 

2.2.2 Específicos 

 Para a consecução do objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos:  

a) Formar profissionais de administração empreendedores, líderes, responsáveis um 

modelo de desenvolvimento sustentável (Ambiental, Econômico e Social) do país e da 

sua Centro Oeste; 

b) Possibilitar a inserção social, política e econômica dos discentes no ambiente 

geográfico do Centro Oeste e em outras regiões do país; 

c) Preparar pessoas com elevado padrão de profissionalismo, com conhecimento 

técnico-científico, com atitude empreendedora e comportamento ético desejável para a 

formação de uma sociedade justa e fraterna.  

 
2.3   PERFIL DO EGRESSO 

 

Nesse sentido, espera-se como perfil para o administrador formado no Curso de 

Administração, respeitado as suas singularidades, deverá ser capaz de: 
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a) Planejar, organizar, coordenar e controlar a consolidação e o funcionamento de 

empreendimentos; 

b) Prestar serviços de assessoria ou de consultoria em organização e reorganização 

administrativa; 

c) Identificar e discriminar problemas, mediante a utilização dos princípios 

fundamentais da investigação científica, como forma de apresentar/recomendar 

soluções criativas para os dirigentes de organizações; 

d) Analisar projetos e dados relativos ao desempenho de sua administração, de 

autoavaliação e de avaliar os outros com intuito de proporcionar retroalimentação aos 

diferentes subsistemas organizacionais e gerenciais; 

e) Acompanhar a evolução das legislações sociais e tributárias às diferentes atividades 

organizacionais; 

f) Analisar a conveniência e a possibilidade da aplicação do processamento sistemático 

de informação nos diferentes contextos organizacionais; 

g) Conceber e projetar estruturas organizacionais; 

h) Conceber, desenvolver, implementar e documentar sistemas de qualidade em 

serviços para aplicações específicas; 

i) Utilizar amplamente os modernos recursos tecnológicos baseados na Internet e nas 

Redes Sociais, em favor da agilização dos processos administrativos e operacionais 

das organizações.  

j) Integrar com cidadania comunidades locais e virtuais, promovendo o respeito à 

diversidade; 

l) Implementar projetos ecologicamente corretos, economicamente viáveis e 

socialmente justos, na promoção do desenvolvimento sustentável, numa perspectiva 

empresarial global a partir de ações locais, com respeita ao meio ambiente e à 

diversidade. 

2.4 POLITICAS INSTITUCIONAIS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 
Para cumprir as diretrizes e políticas institucionais de ensino, pesquisa e 

extensão, previstas no PDI-UPIS e abaixo numeradas, são desenvolvidas no curso as 

seguintes ações e atividades: 
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2.4.1 Integração teoria-prática 

    

 A integração entre teoria e prática é realizada nas disciplinas Práticas de 

Excelência em Gestão I (PEG I), no 6º período com 180 horas, sendo 30 horas em sala 

e 150 horas em atividades extraclasse, e Práticas de Excelência em Gestão II (PEG II), 

no  6º período com 180 horas, sendo 30 horas em sala e 150 horas em atividades 

extraclasse, perfazendo um carga horária total de 360 horas, para a prática dos 

conhecimentos adquiridos em sala, com apoio de docente supervisor. 

 

2.4.2   Organização e atualização do PPC e da grade curricular 

 A titulação conferida pelo curso é a de Bacharel em Administração, cuja 

formação está devidamente alinhada com a missão e valores desta IES. Este 

alinhamento está explícito ao longo do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Curso 

de Administração. 

 O curso já realizou onze atualizações de sua grade curricular, sendo a versão 

12, desde de a criação. As três últimas alterações curriculares, discutidas e propostas 

pelo NDE , trataram dos seguintes temas 

1) Currículo 10 - a) houve readequação de posicionamento de disciplinas, 

Administração Estratégica do 5º período, assumiu o lugar de Gestão de Pessoas I, no 

4º período e, ocupou o lugar de Administração Estratégica no 5º período. A justificativa 

para esta mudança foi baseada no argumento de que a disciplinas Administração 

Estratégica é composta por ferramentas que são aplicadas na disciplina Marketing 

Estratégico do 5º período; b) a disciplina Estágio Supervisionado foi extinta do 

Currículo e foram criadas duas disciplinas, com o nome Praticas de Excelência em 

Gestão I (6º período) e Práticas de Excelência e Gestão II (7º período). Esta alteração 

se justifica pela necessidade de introduzir atividades que inclui a aplicação de teoria em 

casos práticos no 6º período e conclua no 7º, antes do aluno começar a pensar no 

TCC.  

2) Currículo 11 - readequação da Carga Horária do Curso (80% disciplinas presenciais 

e 20% disciplinas semipresenciais). Para tanto, foi necessária a exclusão da disciplina 

Modelagem de Negócios, para que o  limite fosse restabelecido (Disciplinas presenciais 

ficaram com 80,58% e as semipresenciais ficasse com 19,42%), de acordo com as 

normas em vigor. 
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3) Currículo 12 - foi introduzido para troca da disciplina Processo Decisório e 

Criatividade por Formação de Líderes - Aula invertida e desenvolvimento de mapa 

conceitual.      

Assim, o NDE do curso tem constantemente analisado o projeto do curso e feito 

propostas para sua melhoria.    

 

 2.4.3  Conhecimentos básicos para atender às necessidades do mercado de 

trabalho 

    O curso de Administração das Faculdades Integradas da UPIS foi criado em 

1973 e reconhecido pelo Decreto nº 80.543, de 11 de outubro de 1977. De lá para cá, 

vem se sendo renovando sistematicamente, conforme o item situação legal do curso, 

mais à frente.  

 Busca formar profissionais empreendedores, com ampla visão estratégica, 

oferecendo atuação diversificada, pois se trata de área de grande abrangência. Está 

estruturado para propiciar aos bacharéis reais oportunidades no mercado de trabalho, 

formando empreendedores capazes de gerar empregos e ocupar cargos em empresas 

nacionais e internacionais. 

 As disciplinas ministradas partem das Noções de Administração (Teorias da 

Administração), Comunicação Produção e Interpretação de Textos, Processo 

Decisório, Raciocínio Lógico Analítico e Quantitativo até estudos aprofundados sobre 

Administração Financeira, Administração da Produção, Gestão de Pessoas, Marketing, 

Administração Estratégica e Tópicos Especiais direcionados ao desenvolvimento de 

projetos.  

2.4.4  Acompanhamento do processo ensino-aprendizagem 

 O curso tem reunião mensal orientada pelo coordenador de curso com os 

representantes de turma, conforme Procedimento Operacional Padrão (POP), digo 

POP POP 06, item 5.2 - Reunião com representantes de turma - onde são tratados 

aspectos do processo de ensino e, também, de infraestrutura, particularmente de apoio 

ao ensino. 

 O POP 02 – Planejamento e Gestão Acadêmica –Cursos de Graduação define a 

sistemática para a avaliação do desempenho escolar do aluno. 
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 A avaliação da aprendizagem é feita por disciplina e o registro do rendimento 

escolar individual do aluno é realizado em cada semestre em que se divide o período 

letivo e compreende o aproveitamento e a frequência. 

 Cabe ao professor responsável pela disciplina apurar o rendimento individual do 

aluno que tenha atingido o índice de frequência exigido e inserir as menções dos dois 

bimestres e final no Sistema Acadêmico (SA), em datas ou períodos definidos no 

calendário escolar. Essas informações, após a postagem no sistema acadêmico pelo 

professor, são disponibilizadas aos alunos, no ícone e-aluno do site da UPIS.  

 O aluno é aprovado na disciplina em que obtiver menção final mínima “C” e mais 

de setenta e cinco por cento (75%) de frequência sobre o total do número de aulas e 

atividades realizadas no semestre letivo. 

2.4.5  Incentivo à formação ética e de respeito às diversidades 

 São realizadas ações sociais que envolvem os alunos do curso de 

administração, na captação de agasalhos para a Campanha do Agasalho realizada em 

parceria com o "Instituto Maria Cláudia Pela Paz", sempre no primeiro semestre de 

cada ano. No segundo semestre, as ações voltam-se para a captação de brinquedos a 

serem doados para crianças carentes, também em parceria com o "Instituto Maria 

Cláudia Pela Paz". 

 Os temas transversais são trabalhos em diferentes disciplinas, conforme definido 

nas ementas: direitos humanos, meio ambiente, diversidade de gênero, cultura 

indígena e afrodescendente dentre outros.       

 

2.4.6  Incentivo ao ensino semipresencial 

 O curso oferece 8 (oito) disciplinas semipresenciais: Formação de Líderes, 

Métodos Técnicas de Pesquisa, Gestão Empreendedora, Psicologia Organizacional, 

Noções Gerais de Direito, Sociologia das Organizações, Processo Decisório e 

Inovação e Inteligência Competitiva. Conforme sistemática adotada, o professor 

desenvolve as atividades virtuais e presenciais de cada disciplina, existindo avaliação 

semestral dos alunos quanto ao desempenho do professor e desenvolvimento da 

disciplina. 
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2.4.7  Utilização da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) no processo 

ensino-aprendizagem 

 

   A utilização de sistemas eletrônicos criados pela UPIS permite a execução do 

projeto pedagógico do curso, com garantia de acessibilidade digital e comunicacional. 

       O Sistema Acadêmico (SA) apresenta informações básicas de cada disciplina 

curricular, como o plano de ensino, bibliografia, metodologia, critérios de avaliação e o 

planejamento das aulas/assuntos a serem ministrados. Na pauta eletrônica, existem o 

controle da frequência discente e suas menções e o registro dos assuntos e aulas 

ministradas. 

    Além do SA, na intranet da UPIS é disponibilizado o conteúdo das disciplinas 

semipresenciais, (Ambiente Virtual de Aprendizagem) - AVA, com os conteúdos das 

disciplinas, exercícios de avaliação da aprendizagem, . Existem instrumentos de 

comunicação: e-mail e fórum, que facilitam a interação professor-discente. O AVA 

permite também  o acompanhamento do trabalho discente para os professores e para o 

coordenador do curso, que podem verificar a qualquer momento, os acessos dos 

alunos ao conteúdo e o resultado dos exercícios virtuais de avaliação da 

aprendizagem. 

Assim, tanto o Sistema Acadêmico (SA), como o AVA das disciplinas 

semipresenciais apresentam tecnologias apropriadas ao desenvolvimento e 

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, possibilitam interação entre 

professores e discentes, com plena acessibilidade e acompanhamento para realização 

de ajustes e melhorias. 

Os professores são orientados a utilizarem o Google for Education - Google 

Classroom (Sala de aula do google), para disponibilizar material, criar fórum de debate, 

para a construção colaborativa do conhecimento. O professor desenvolve atividade de 

desafio, exercícios de fixação e trabalho em grupo por meio do Form Google ou Google 

Docs (Formulários do Google), onde é possível avaliação a participação individual de 

cada aluno do grupo, em tempo real ou  após pelos registros. Outra ferramenta que 

permite aproximar mais ainda o professor do aluno é a orientação de atividades e 

trabalho, via Hangouts do Google, por meio de conversa individual ou em grupo - cada 

um conversar de onde estiver, desde que acesse a internet - Tudo isso sem ônus para 

o aluno e para o docente.   
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2.4.8  Realização de atividades de valorização dos alunos 

   

 O Curso promove a semana acadêmica, aberta ao público externo, com a 

realização de palestras ministradas por especialistas, apresentação de trabalhos 

acadêmicos feitos pelos alunos, com workshop e oficinas disponíveis para alunos e 

público externo, valoriza o trabalho dos alunos. 

 

3. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

 3.1 ESTRUTURA CURRICULAR 
 

A estruturação deste Curso de Bacharelado é semestral, com a realização de 

duas matrículas por ano, o prazo mínimo para a sua conclusão é de oito semestres e o 

máximo de quatorze. 

O currículo neste Projeto Pedagógico é concebido como uma instância dinâmica 

e flexível, alimentada pela avaliação constante do processo de aprendizagem e do 

curso, buscando o equilíbrio entre as disciplinas teóricas e outras  mais voltadas para 

as práticas motoras. 

     Com a atualização da estrutura curricular promovido pelo NDE do curso, a carga 

horaria total passou de 3.090 (três mil e noventa) horas. 

 

  3.1.1 Histórico 

 A atual estrutura curricular do curso de Administração prevê, em sua 11a 

(décima primeira) versão, a carga horária de 3.090 (três mil e noventa) horas e tendo, 

ainda, como optativa, a disciplina Libras, com 30 (trinta) horas.  

 A  estrutura curricular (Currículo 101-12) possui 45 (quarenta e cinco) disciplinas, 

com 37 (trinta e sete) apresentadas de forma presencial, 08 (oito) disciplinas na 

modalidade semipresencial, incluindo Práticas de Excelência Gestão e o Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), que é integralizada em 04 (quatro) anos ou 08 (oito) 

semestres, atendendo às DCN do curso de Administração, por meio da Resolução 

CNE/CES Nº 2/2007. 

 As 8 (oito) disciplinas ofertadas como semipresenciais (modalidade a distância): 

Processo Decisório e Criatividade (PDC), Métodos e Técnicas de Pesquisa, Gestão 

Empreendedora, Psicologia Organizacional, Noções Gerais de Direito, Sociologia das 

Organizações, Processo Decisório e Inovação e Inteligência Competitiva. 
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 Na análise da atual estrutura curricular podem ser observados os seguintes 

aspectos: a) Formação Básica e Instrumental (FBI), com carga horária de 840 horas; 

b) Formação Profissional (FP), com carga horária de 1.125 horas; 

c) Disciplinas Eletivas e Complementares, com carga horária de 765 horas; 

d) Práticas de Excelência em Gestão (PEG I e II), com carga horária de 360 horas. 

 Nas disciplinas PEG I e II, o aluno poderá aliar a teoria com a prática, além de 

possibilitar a pesquisa, que será complementada pelo TCC, onde deverá elaborar um 

Projeto Empresarial, que visa avaliar a viabilidade de um empreendimento (comércio, 

serviço ou indústria), incluindo a modelagem financeira para captação de recursos para 

financiar o negócio.  

 Os conteúdos constantes na grade curricular permitem a capacitação do aluno, 

para que se torne um profissional plenamente preparado para o mercado de trabalho, 

apto a atuar na área de gestão e desenvolver projetos de financiamento para 

empreendimentos. 

 A bibliografia prevista é adequada à complementação dos conhecimentos 

proporcionados em sala, nos laboratórios e na realização de trabalhos fotográficos. 

 A grade atual foi objeto de discussão e aprovação do Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) do curso, apresentada e aprovada pelo Conselho Superior desta 

IES. 

 Os temas Direitos Humanos, Ambiental e de diversidade Étnico-racial, entre 

outros, são abordados nas seguintes disciplinas: Teoria Geral da Administração I (TGA 

I): Educação Ambiental; Educação em Direitos Humanos; Plano de negócio: Mudanças 

Climáticas; Filosofia e Ética: Educação das relações étnico-raciais; História e Cultura 

afro-brasileira, africana e indígena; Gestão de Pessoas II: Diversidade e gênero; 

Administração da Produção: Desenvolvimento Nacional Sustentável. Produção Mais 

Limpa; Noções Gerais de Direito: Direitos Humanos. 

 Considerando que a aula ministrada nas Faculdades Integradas é de 50 

(cinquenta) minutos, a adequação da carga horária em horas-relógio: 60 (sessenta 

minutos) será compensada por atividades extraclasse como: exposições internas e 

externas, visitas e palestras. 
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3.1.2 Grade Curricular 
 
A distribuição semestral das disciplinas, número de créditos e total da carga 

horária semestral apresentam-se a seguir: 

Grade Curricular Atual - Versão 12 – Implementado no 2º período de 2018 

Código Disciplinas 
Pré 

Requisito Créditos 
Carga Horária 

FBI FP FC PEG TOTAL 
 

1º Período 

101-12-001 Teoria Geral da Administração I  04  60    

101-12-002 Com., Prod. e Interp. de Texto  04 60     

101-12-003 Raciocínio Lóg. Quant. e Analítico  04 60     

101-12-004 Administração Mercadológica  04  60    

101-12-005 Atividade Complementar  02 30     

101-12-006 Formação de Líderes      (SP)  05 75     

Total 1º Período 21 225 120 0 0 345 
 

 

2º Período       

101-12-007 Teoria Geral da Administração II  04  60    

101-12-008 Comunicação Empresarial  04 60     

101-12-009 Contabilidade Básica  04 60     

101-12-010 Sistemas de Informações Gerenciais  04  60    

101-12-011 Métodos e Téc. de Pesquisa     (SP)  05 75     

Total 2º Período 21 195 120 0 0 315 

 

3º Período 

101-12-012 Contabilidade Gerencial  04 60     

101-12-013 Matemática Financeira  04 60     

101-12-014 Economia  04 60     

101-12-015 Estatística  04 60     

101-12-016 Gestão Empreendedora          (SP)  05  75    

101-12-017 Psicologia Organizacional       (SP)  05   75   

Total 3º Período 26 240 75 75 0 390 
 

 

4º Período 

101-12-018 Administração da Produção  04  60    

101-12-019 Administração Estratégica  04  60    

101-12-020 Pesquisa Mercadológica  04  60    

101-12-021 
Análise das Demonstrações 
Financeiras 

 04 60     

101-12-022 Noções Gerais de Direito         (SP)  05   75   

101-12-023 Sociologia Aplicada                 (SP)  05   75   

Total 4º Período 24 60 180 150 0 390 
3 

 

5º Período 

101-12-024 Negociação Empresarial  04  60    

101-12-025 
Adm. Recursos Materiais e 
Patrimoniais 

 04  60    

101-12-026 Gestão de Pessoas II  04  60    
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101-12-027 Marketing Estratégico   04  60    

101-12-028 Processo Decisório e Inovação  (SP)  05   75   

101-12-029 Inteligência Competitiva           (SP)  05   75   

Total 5º Período 27 0 240 150 0 390 
 

6º Período 

101-12-030 Gestão Contemporânea  02  30    

101-12-031 Gestão de Pessoas II  04  60    

101-12-032 Adm. Financeira e Orçamentária I  04 60     

101-12-033 Logística Empresarial  04  60    

101-12-034 Filosofia e Ética   02   30   

101-12-035 Práticas de Excelência em Gestão I       180  

Total 6º Período 21 60 150 30 180 390 
 

7º Período 

101-12-036 Adm. Financeira e Orçamentária II  04 60     

101-12-037 Direito Empresarial  04   60   

101-12-038 Plano de Negócios  04  60    

101-12-039 Mercado de Capitais  04   60   

101-12-040 Práticas de Excelência em Gestão II  24    180  

Total 7º Período 40 60 60 120 180 420 
 

 

8º Período 

101-12-041 
Tópicos Especiais em Gestão da 
Produção 

 04   60   

101-12-042 
Tópicos Especiais em Gestão de 
Pessoas 

 04   60   

101-12-043 
Tópicos Especiais em Gestão 
Financeira 

 04   60   

101-12-044 
Tópicos Especiais em Gestão de 
Marketing 

 04   60   

101-12-045 Trabalho de Conclusão de Curso  12  180    

Total 8º Período 28 0 180 240 0 420 
 

Total Geral 208 840 1125 765 360 3090 

 

FBI  - Formação Básica e Instrumental 840 

FP  - Formação Profissional 1125 

FC  - Formação Complementares 765 

PEG  - Práticas de Excelência em Gestão PEG I e II 360 
 

DISCIPLINA OPTATIVA 

 LIBRAS  2 30    30 

 
 
3.2 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 
  

1º PERÍODO – CURRÍCULO 12 
 

Disciplina TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO I 

Currículo 101-12-001 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Iran Nunes Barros 
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Ementa 

Uma visão geral da administração, principais conceitos, o papel do 
administrador, as organizações e seus ambientes, a evolução do 
pensamento administrativo, perspectivas contemporâneas e áreas de 
atuação da administração, perspectiva clássica da administração. Educação 
Ambiental. Educação em Direitos Humanos e o administrador. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 
9ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436691/pages/-12 

2. CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração: abordagens 
prescritivas e normativas, Vol. 1. 7ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2014. Link: 
(virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436707/pages/-12 

3. SOBRAL, Filipe. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. 2ª 
Ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543003481/pages/-12 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementa
res 

1. ABRANTES, José. Teoria Geral da Administração: a antropologia 
empresarial e a problemática ambiental. Rio de Janeiro: Interciência, 2012. 
Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571932975/pages/-17 

2. MOSSO, Mario Manhães. Teoria Geral da Administração Avançada: 
processo da Administração, cenários, TGE – Teoria Geral Empresarial, 
administração factual. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2013. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933187/pages/-19 

3.COLTRO, Alex. Teoria Geral da Administração. Curitiba: InterSaberes, 
2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302071/pages/-2 

 

Disciplina COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

Currículo 101-12-002 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Hallyny Guedes Lima 

 
 
Ementa 

Tipologia e gêneros textuais; funções da linguagem; estratégias de 
leitura, compreensão, interpretação e produção escrita; adequação, 
revisão e reelaboração de textos; leitura regular de textos variados com 
entrelaçamento temático; prática de elaboração de resumos, esquemas e 
resenhas. Exercícios de leitura, interpretação e reelaboração de textos. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. LUIZARI, Kátia. Comunicação empresarial eficaz: como falar e 
escrever bem. 2ª Ed. Curitiba: InterSaberes, 2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544300114/pages/1 

2. TORQUATO, Gaudêncio. Comunicação nas organizações: 
empresas privadas, instituições e setor público. São Paulo: Summus, 
2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532310156 
3. BUENO, Wilson da Costa. Comunicação Empresarial: alinhando 
teoria e prática. Barueri, SP: Manole, 2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520438428/pages/1 

Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. SILVA, Saulo César Paulino e. Redigindo textos empresariais na 
era digital. Curitiba: InterSaberes, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127025/pages/-2 

2.  MATOS, Gustavo Gomes de. Comunicação empresarial sem 
complicação: como facilitar a comunicação na empresa, pela via da 
cultura e do diálogo. 3ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520439968/pages/-26 

3. BUENO, Wilson da Costa. Estratégias de comunicação nas mídias 
sociais. Barueri, SP: Manole, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520438442/pages/-18 

 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436691/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436707/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543003481/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571932975/pages/-17
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933187/pages/-19
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302071/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544300114/pages/1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532310156
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520438428/pages/1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127025/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520439968/pages/-26
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520438442/pages/-18
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Disciplina RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO E ANALÍTICO 

Currículo 101-12-003 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Glauceny Cirne de Medeiros 

 
Ementa 

Resolução de Problemas: Porcentagens, Regra de Três e Equações 
Algébricas. Lógica Matemática. Diagramas de posicionamento. 
Comparações complexas. Teoria dos Conjuntos. Tabela verdade. 
Proposições. Equivalência lógica. Lógica da argumentação.  

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. LEITE, Álvaro Emílio. Raciocínio lógico e lógica quantitativa. 
Curitiba: InterSaberes, 2017. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559723519/pages/-2 

2. BARBOSA, Marcos Antonio. Introdução à lógica matemática para 
acadêmicos. Curitiba: InterSaberes, 2017. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559723250/pages/-2 

3. SOUZA, Jefferson Afonso Lopes de (org). Lógica matemática. São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543020310/pages/-14 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. BRENELLI, Rosely Palermo. O jogo como espaço para pensar: a 
construção de noções lógicas e aritméticas. Campinas, SP: Papirus, 
2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544900932/pages/-2 

2.POWELL, Arthur B. A escrita e o pensamento matemático: 
interações e potencialidades. Campinas, SP: Papirus, 2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530810818/pages/-2 

3. BOAVENTURA, Edivaldo M. Como ordenar as ideias. 9ª Ed. São 
Paulo: Ática, 2007. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508103874/pages/_1 

 

Disciplina ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA 

Currículo 101-12-004 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Gilberto Socoloski Junior 

 
Ementa 

Abordagens atuais de marketing (mitos e falácias). Marketing Estratégico: 
contextualização; marketing para compreender, criar e fornecer valor; 
oportunidades de mercado e desenvolvimento de produtos e serviços de 
valor para o mercado-alvo; desenvolvimento da proposta de valor e 
construção da marca; inteligência mercadológica (análise de ambiente de 
marketing, estratégias competitivas), 4 p’s, composto de marketing, 
Conceitos de Propaganda e Publicidade. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo 
milênio. São Paulo: Prentice Hall, 2000. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918017/pages/1 

2. HONORATO, Gilson. Conhecendo o marketing. Barueri, SP: Manole, 
2004. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520417218/pages/_1 

3. KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 9ª 
Ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918192/pages/_1 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementar 

1. SOCOLOSKI, Gilberto. Marketing Didático. Apostila. Brasília, 2001.  
Link: (virtual) http://ssystem08.upis.br/eprofessor/material/default.asp?offset=-1  
2.  AMBRÓSIO, Vicente. Plano de Marketing. 2ª Ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574380  

3. RIBEIRO, Lucyara (org). Comportamento do Consumidor. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543012087 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559723519/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559723250/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543020310/pages/-14
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544900932/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530810818/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508103874/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918017/pages/1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520417218/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918192/pages/_1
http://ssystem08.upis.br/eprofessor/material/default.asp?offset=-1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574380
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543012087
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Disciplina ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Currículo 101-12-005 

Carga Horária 30 horas (aula) 

Professor(a) Simone Doscher 

 
Ementa 

Ambiente acadêmico e profissional. Postura profissional. 
Empregabilidade. Pontos fortes. Mudança comportamental. 
Responsabilidade Individual. Competências comportamentais para 
formação acadêmica e profissional. Plano de Desenvolvimento Individual. 
Comunicação efetiva. Pensamento crítico. Resolução de problemas. 
Produtividade e Desempenho. Tomada de decisões. Responsabilidade 
social.  

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. CAMARGO, Paulo Sergio de. Liderança e linguagem corporal: 
técnicas para identificar e aperfeiçoar líderes. São Paulo: Summus, 2018. 
Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532310927 

2. ALENCASTRO, Mario Sergio Cunha. Ética empresarial na prática: 
liderança, gestão e responsabilidade corporativa. 2ª Ed. Curitiba: 
InterSaberes, 2016. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559722932/pages/-2 

3.ESCORSIN, Ana Paula. Liderança e desenvolvimento de equipes. 
Curitiba: InterSaberes, 2017. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559723236/pages/1 

Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. CALEGARI, Maria da Luz. Temperamento e carreira: desvendando o 
enigma do sucesso. São Paulo: Summus, 2006. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532309303 

2. SELEME, Robson; STADLER, Humberto. Controle da qualidade: as 
ferramentas essenciais. Curitiba: InterSaberes, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704861/pages/-2 

3. SILVA, Rosinda Angela da. Qualidade, padronização e certificação. 
Curitiba: InterSaberes, 2017. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559723113/pages/-2 

 

Disciplina FORMAÇÃO DE LÍDERES 

Currículo 101-12-006 

Carga Horária 75 horas (aula) 

Professor(a) Paulo Mauger 

 
Ementa 

A identificação dos principais fatores que influenciam o processo decisório 
e o processo criativo nas organizações contemporâneas. O 
desenvolvimento das condições favoráveis à geração de idéias e 
produtos, adquirindo habilidade no trabalho em equipe e na resolução de 
problemas inerentes ao seu trabalho. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. PECI, Alketa. Processos decisórios. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2013. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543000268/pages/-10 

2. PAGANOTTI, José Antonio. Processos decisórios. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016665/pages/-10 

3. CRUZ, Eduardo Picanço. O processo decisório nas organizações. 
Curitiba: InterSaberes, 2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129890/pages/-2 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. ACADEMIA PEARSON. Criatividade e inovação. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2011. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058847/pages/_1 

2. FERNANDES, João; RIBAS, Rodolfo. Sobre mentes criativas e 
empresas inovadoras. Rio de Janeiro: Brasport, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788574527185 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532310927
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559722932/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559723236/pages/1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532309303
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704861/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559723113/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543000268/pages/-10
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016665/pages/-10
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129890/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058847/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788574527185


 21 

3. GIGLIO, Zula Garcia; WECHSLER, Solange Muglia, BRAGOTTO, 
Denise (orgs). Da criatividade à inovação. Campinas, SP: Papirus, 
2016. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544901632/pages/-4 

 

2º PERÍODO 

 

Disciplina TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO II 

Currículo 101-12-007 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Cleber Jose Novais 

 
Ementa 

Histórico da Administração. Abordagem Clássica. Abordagem 
Humanística. Abordagem Neoclássica. Abordagem Estruturalista. 
Abordagem Comportamentalista. Abordagem Sistêmica. Abordagem 
Contingencial. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da 
Administração. 9ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436691/pages/-12 

2. CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração: 
abordagens prescritivas e normativas, Vol. 1. 7ª Ed. Barueri, SP: Manole, 
2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436707/pages/-12 

3. SOBRAL, Filipe. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. 
2ª Ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543003481/pages/-12 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. ABRANTES, José. Teoria Geral da Administração: a antropologia 
empresarial e a problemática ambiental. Rio de Janeiro: Interciência, 
2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571932975/pages/-17 

2. MOSSO, Mario Manhães. Teoria Geral da Administração Avançada: 
processo da Administração, cenários, TGE – Teoria Geral Empresarial, 
administração factual. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2013. Link: 
(virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933187/pages/-19 

3.COLTRO, Alex. Teoria Geral da Administração. Curitiba: 
InterSaberes, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302071/pages/-2 

 

Disciplina COMUNICAÇÃO EMPRESARAL 

Currículo 101-12-008 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Ruy Davi de Góis 

 
Ementa 

Elementos que integram a Teoria da Informação: processo, elementos, 
tipologia e efeitos da comunicação; formas a serem utilizadas para ser 
escutado, entendido e compreendido e a postura a ser adotada perante o 
público; elaboração e prática do discurso e técnicas para redigir 
comunicações escritas; a comunicação de massa e das empresas; a 
redação técnica. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. SILVA, Laine de Andrade e. Redação: qualidade na comunicação 
escrita. Curitiba: InterSaberes, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120064/pages/-2 

2. MATOS, Gustavo Gomes de. Comunicação empresarial sem 
complicação: como facilitar a comunicação na empresa, pela via da 
cultura e do diálogo. 2ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2009. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520427866/pages/_1 

3. GOLD, Miriam. Redação empresarial. 4ª Ed. São Paulo: Pearson 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544901632/pages/-4
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436691/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436707/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543003481/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571932975/pages/-17
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933187/pages/-19
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302071/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120064/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520427866/pages/_1
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Prentice Hall, 2010. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576056829/pages/_1 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. BUENO, Wilson da Costa (org). Comunicação empresarial e 
sustentabilidade. Barueri, SP: Manole, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520438404/pages/-16 

2. VALLE, Maria Lúcia Elias. Não erre mais: língua portuguesa nas 
empresas. Curitiba: InterSaberes, 2013. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127827/pages/-2 

3. SILVA, Saulo César Paulino e. Redigindo textos empresariais na era 
digital. Curitiba: InterSaberes, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127025/pages/-2 

 

Disciplina CONTABILIDADE BÁSICA 

Currículo 101-12-009 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Flávio Cavalcante Salomão 

 
Ementa 

Importância da contabilidade e conceitos contábeis básicos. Princípios e 
Convenções contábeis. Ativo e Passivo. O método das Partidas 
Dobradas. As variações do Patrimônio Líquido e a Demonstração do 
Resultado do Exercício. As Demonstrações Contábeis e sua integração. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade geral. Curitiba: InterSaberes, 
2016. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544303719/pages/-2 
2. MULLER, Aderbal Nicolas. Contabilidade básica: fundamentos 
essenciais. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051077/pages/_1 

3. MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 12ª Ed. São 
Paulo: Atlas, 2006. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. MARTINS, Eliseu; IUDÍCIBUS, Sérgio de; et. al. Contabilidade 
Introdutória. 8ª Ed. São Paulo: Atlas, 2001.  
2. IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Introdutória. 9ª Ed. São Paulo: 
Atlas, 1998.  
3. SANTOS, Antonio Sebastião dos (org). Contabilidade. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543004969/pages/-12 

 

Disciplina SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 

Currículo 101-12-010 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Wender Freitas Reis 

 
Ementa 

Informação gerencial. Tipos e uso de informação. Organização e sistemas 
de informações. Tecnologias de suporte aos sistemas de informação. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. LAUDON, Kenneth; LAUDON, Jane. Sistemas de informação 
gerenciais. 9ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. Link: (Virtual)  
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576059233/pages/_1 

2. ELEUTÉRIO, Marco Antonio Masoller. Sistemas de informações na 
atualidade. Curitiba: InterSaberes, 2015. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302866/pages/-2 

3. JOÃO, Belmiro N. Tecnologia da informação gerencial. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2015. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543014746/pages/-14 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. ALVES, Elizeu Barroso. Sistemas de informações em marketing: 
uma visão 360º das informações mercadológicas. Curitiba: InterSaberes, 
2018. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559726473/pages/-2 

2. SGS Academy. Sistemas de informações gerenciais  em RH. São 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576056829/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520438404/pages/-16
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127827/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127025/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544303719/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051077/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543004969/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576059233/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302866/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543014746/pages/-14
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559726473/pages/-2
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Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016696/pages/-4 

3. LAUDON, Kenneth; LAUDON, Jane. Sistemas de informação 
gerenciais. 7ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050896/pages/_1 

 

Disciplina MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Currículo 101-12-011 

Carga Horária 75 horas (aula) 

Professor(a) Ana Lidia Ribeiro Sales 

 
Ementa 

Surgimento e importância da ciência para a sociedade; Debate de 
diferentes concepções metodológicas e aplicação prática por meio da 
elaboração de um projeto de pesquisa em conformidade com as normas 
da ABNT. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. KOCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Cientifica: 
teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 34ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2015. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532618047/pages/-1 

2. TOMAINO, Bianca. Metodologia científica: fundamentos, métodos e 
técnicas. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2016. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872518/pages/-20 
3. AZEVEDO, Celicina Borges. Metodologia científica ao alcance de 
todos. 3ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2013. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436790/pages/-5 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos 
de Metodologia Cientifica. 2ª Ed. Porto Alegre: Atlas, 1992. 
2. MAGALHÃES, Gildo. Introdução à metodologia científica: caminhos 
da ciência e tecnologia. São Paulo: Ática, 2005. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508097777/pages/_1 

3. BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de 
Souza. Fundamentos de metodologia científica. 3ª Ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2007. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051565/pages/_1 

 

3º PERÍODO 

 

Disciplina CONTABILIDADE GERENCIAL 

Currículo 101-12-012 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Flavio Cavalcante Salomão 

 
Ementa 

Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de compreender a importância 
da contabilidade gerencial para a administração da empresa, sobretudo 
como instrumento de informação, enfocando planejamento, controle e 
tomada de decisão. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. BAZZI, Samir. Contabilidade gerencial: conceitos básicos e 
aplicação. Curitiba: InterSaberes, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302279/pages/-2 

2. HORNGREN, Charles T. Contabilidade gerencial. São Paulo: 
Prentice Hall, 2004. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918475/pages/_1 

3. HONG, Yuh Ching. Contabilidade gerencial. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2006. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050483/pages/_1 

Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 
2003. 
2. IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Gerencial. 6ª Ed. São Paulo: 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016696/pages/-4
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050896/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532618047/pages/-1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872518/pages/-20
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436790/pages/-5
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788508097777/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051565/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302279/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918475/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050483/pages/_1
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Atlas,1998. 
3. IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Introdutória. 9ª Ed. São Paulo: 
Atlas, 1998. 

 

Disciplina MATEMÁTICA FINANCEIRA  

Currículo 101-12-013 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Glauceny Cirne de Medeiros 

 
Ementa 

Regime de capitalização simples e composta. Taxas equivalentes a juros 
compostos. Taxas de juros – tipos e terminologias. Desconto comercial. 
Séries uniformes a juros compostos. Sistema de amortização de 
empréstimos. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. JACQUES, Ian. Matemática para economia e administração. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058724/pages/-25 

2. SILVA, Sebastião Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da; SILVA, Elio 
Medeiros da. Matemática Básica para Cursos Superiores. São Paulo: 
Atlas, 2002. 
3. WAKAMATSU, André. Matemática financeira. São Paulo: Pearson, 
2012. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574502/pages/-12 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática financeira: aplicações à 
análise de investimentos. 4ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050841/pages/_1 

2. ASSAF NETO, Alexandre. Matemática Financeira e suas 
Aplicações. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
3.GIMENES, Cristiano Marchi. Matemática financeira. 2ª Ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2009. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576055662/pages/-22 

 

Disciplina ECONOMIA 

Currículo 101-12-014 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Bento de Matos Felix 

 
Ementa 

Conceitos e fundamentos de economia, sistemas e problemas 
econômicos fundamentais; demanda, oferta e equilíbrio; Teoria da Firma. 
Estruturas de Mercado (ambiente econômico). Princípios básicos das 
Contas Nacionais; Metas e Instrumentos noções de política 
Macroeconomia; o mercado de bens e serviços (Lado Real); mercado 
monetário (Lado Monetário); Setor Externo, inflação; Noções sobre 
crescimento e desenvolvimento econômico. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. BAIDYA, Tara Keshar Nanda. Fundamentos de microeconomia. Rio 
de Janeiro: Interciência, 2014. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933514/pages/-4 

2. MICHELS, Erico. Fundamentos da economia. Curitiba: InterSaberes, 
2013. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127384/pages/-2 

3. TEBCHIRANI, Flávio Ribas. Princípios de economia: micro e macro. 
Curitiba: InterSaberes, 2012. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582121566/pages/-2 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. FERREIRA, Paulo Vagner. Análise de cenários econômicos. 
Curitiba: InterSaberes, 2015. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302453/pages/-2 

2. DALLA COSTA, Armando João. Economia internacional: teoria e 
prática. Curitiba: InterSaberes, 2012. Link: (Virtual) 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058724/pages/-25
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574502/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050841/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576055662/pages/-22
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571933514/pages/-4
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127384/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582121566/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302453/pages/-2
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http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704182/pages/-2 

3. MONTEIRO, Érika Roberta. Introdução ao estudo da economia. 
Curitiba: InterSaberes, 2014. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544300794/pages/1 

 

Disciplina ESTATÍSTICA 

Currículo 101-12-015 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Alexandre Teixeira da Silva 

 
Ementa 

Números índices, coeficientes e taxas; séries estatísticas; tabelas e 
gráficos; populações e sub-populações; amostras e amostragem; 
variáveis quantitativas e qualitativas, discretas e contínuas; distribuição de 
freqüência simples e agrupadas; medidas de posição, de tendência 
central e dispersão; correlação e regressão. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica: probabilidade e 
inferência. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576053705/pages/-16 

2. McCLAVE, James T. Estatística para administração e economia. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051862/pages/_1 

3. LARSON, Ron. Estatística aplicada. 4ª Ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2010. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576053729/pages/_1 

Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Estatística aplicada a todos os 
níveis. 2ª Ed. Curitiba: InterSaberes, 2018. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559727425/pages/-2 

2. BONAFINI, Fernanda Cesar. Estatística. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2012. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581438382/pages/-12 

3. NEUFELD, John L. Estatística aplicada à administração usando 
Excel. São Paulo: Prentice Hall, 2003. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918307/pages/_1 

 

Disciplina GESTÃO EMPREENDEDORA 

Currículo 101-12-016 

Carga Horária 75 horas (aula) 

Professor(a) Cleber José Novais 

 
Ementa 

O Empreendedor e o empreendedorismo. O trabalho do empreendedor e 
seus requisitos. A compreensão e o exercício do empreendedorismo no 
desenvolvimento de competências para implementações, soluções 
alternativas e inovadoras, bem como para a aquisição das capacidades 
crítica, reflexiva e criativa, no processo de gestão e desenvolvimento das 
organizações públicas e privadas. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. SERTEK, Paulo. Empreendedorismo. Curitiba: InterSaberes, 2012. 
Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704199/pages/-2 

2. CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito 
empreendedor. 4ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2012. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432778/pages/-18 

3. MORAIS, Roberto Souza de. O profissional do futuro: uma visão 
empreendedora. Barueri, SP: Minha Editora, 2013. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578680978/pages/-4 

Referências 
Bibliográficas 
Complementar 

1. COLAMEGO, Eduardo. Extraordinários: pessoas que vão além do 
óbvio. Campinas, SP: Papirus, 7 Mares, 2017. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788561773960/pages/-2 

2. BIAGIO, Luiz Arnaldo. Empreendedorismo: construindo seu projeto 
de vida. Barueri, SP: Manole, 2012. Link: (Virtual) 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704182/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544300794/pages/1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576053705/pages/-16
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051862/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576053729/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559727425/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581438382/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918307/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704199/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432778/pages/-18
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578680978/pages/-4
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788561773960/pages/-2
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http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520433256/pages/-4 

3.ZAVADIL, Paulo Ricardo. Plano de negócios: uma ferramenta de 
gestão. Curitiba: InterSaberes, 2013. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120279/pages/-2 

 

Disciplina PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 

Currículo 101-12-017 

Carga Horária 75 horas (aula) 

Professor(a) Ailton do Almo Rodrigues 

 
Ementa 

Comportamento Humano. Comportamento Organizacional. 
Personalidade. Processo de Liderança. Funcionamento e 
Desenvolvimento de grupos. Mudança Comportamental. Psicologia 
Aplicada à Negociação. Criatividade e Intuição. Comportamento do 
consumidor. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. MENEGON, Letícia Fantinato. Psicologia organizacional. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2012. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543003610/pages/-12 

2. GOULART, Iris Barbosa (org). Psicologia organizacional e do 
trabalho: teoria, pesquisa e temas correlatos. 3ª Ed. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2010. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788580400274/pages/_1 

3. ZANELLI, José Carlos; SILVA, Narbal; TOLFO, Suzana da Rosa (orgs). 
Processos psicossociais nas organizações e no trabalho. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2011. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788580400519/pages/_1 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. MENDES, Ana Magnólia (org). Psicodinâmica do trabalho: teoria, 
método e pesquisas. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788573965193/pages/-1 

2. SCHMIDT, Maria Luiza Gava. Saúde e doença no trabalho: uma 
perspectiva sociodramática. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. Link: 
(Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788562553172/pages/_1 

3. SOARES, Lenadro Queiroz. Interações socioprofissionais e assédio 
moral no trabalho: “ou você interage do jeito deles ou vai ser humilhado 
até não aguentar mais”. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. Link: (Virtual) 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788573966046/pages/_1 

 

4º PERÍODO 
 

Disciplina ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 

Currículo 101-12-018 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Guilherme Souza de Oliveira Lima 

 
Ementa 

Administração da Produção e Operações. Natureza dos sistemas 
produtivos. Planejamento da capacidade. Localização das instalações. 
Projeto do produto e do processo. Arranjo físico das instalações. Projeto e 
medida do trabalho. Previsão de demanda. Planejamento agregado. 
Gestão de projetos. Desenvolvimento Nacional Sustentável. Produção 
Mais Limpa. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. SLACK, Nigel; JOHNSTON, Robert; CHAMBERS, Stuart. 
Administração da Produção. 2ª Ed. São Paulo: Atlas Jurídico, 2002. 
2. KRAJEWSKI, Lee J. Administração da produção e operações. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051725/pages/_1 

3. RITZMAN, Larry P. Administração da produção e operações. São 
Paulo: Prentice Hall, 2004. Link: (Virtual) 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520433256/pages/-4
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120279/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543003610/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788580400274/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788580400519/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788573965193/pages/-1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788562553172/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788573966046/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051725/pages/_1
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http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918383/pages/_1 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. SUZANO, Márcio Alves. Administração da produção e operações 
com ênfase em logística. Rio de Janeiro: Interciência, 2013. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571932913/pages/-4 

2. LÉLIS, Eliacy Cavalcanti. Administração da produção. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2012. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574427/pages/-12 

3. GATTORNA, John. Living supply chains: alinhamento dinâmico de 
cadeias de valor. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576052104/pages/_1 

 

Disciplina ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA 

Currículo 101-12-019 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Marcelo Peres 

 
Ementa 

A Organização e seu ambiente. Evolução da Gestão Estratégica. 
Definição do Negócio e Diagnóstico Estratégico. Utilização de Cenários, 
Pensamento Estratégico (As Dez Escolas de Estratégia) Direção 
Estratégica, Análise Estrutural da Indústria e Posicionamento Estratégico, 
Armas Competitivas e Controle Estratégico. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. SERTEK, Paulo. Administração e planejamento estratégico. 
Curitiba: InterSaberes, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704038/pages/-2 

2. CAMPOS, Letícia Mirella Fischer. Administração estratégica: 
planejamento, ferramentas e implantação. Curitiba: InterSaberes, 2016. 
Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559720730/pages/-2 

3. RANCICH FILHO, Nestor Alberto. Administração estratégica. 
Curitiba: InterSaberes, 2013. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127162/pages/-2  

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. BARNEY, Jay B. Administração estratégica e vantagem 
competitiva. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051138/pages/_1 

2. CERTO, Samuel C. Administração estratégica: planejamento e 
implantação de estratégias. 3ª Ed. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2010. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058120/pages/_1 

3. ROCHA, Águida Garreth Ferraz (org). Planejamento e gestão 
estratégica. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574557/pages/-12 

 
 

Disciplina PESQUISA MERCADOLÓGICA 

Currículo 101-12-020 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Luna Brandão Lima 

 
Ementa 

A importância da informação no desenvolvimento e implementação de 
estratégias de marketing. O conceito e o processo de pesquisa. Métodos 
de pesquisa. Tipos de dados. Fontes e instrumentos de coleta de dados. 
Amostragem. Processamento de dados. Análise e interpretação dos 
dados. Comunicação dos resultados. Limitações das pesquisas. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. RODRIGUES, Airton (org). Pesquisa mercadológica. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543012131/pages/-12 

2. SAMARA, Beatriz Santos; BARROS, José Carlos de. Pesquisa de 
marketing: conceitos e metodologia. 3ª Ed. São Paulo: Prentice Hall, 
2002. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918260/pages/_1 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918383/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571932913/pages/-4
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574427/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576052104/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704038/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559720730/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127162/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051138/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058120/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574557/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543012131/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918260/pages/_1
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3. MALHOTRA, Naresh K. Introdução à pesquisa de marketing. São 
Paulo: Prentice Hall, 2005. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918772/pages/_1 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. SHIRAISHI, Guilherme (org). Pesquisa de marketing: bibliografia 
universitária. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574564/pages/-12 

2. MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: foco na decisão. 3ª 
Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058878/pages/_1 

3. FERREIRA JÚNIOR, Achiles Batista. Caminhos do marketing: uma 
análise de vertentes mercadológicas. Curitiba: InterSaberes, 2017. Link: 
(virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559723830/pages/-2 

 

Disciplina ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Currículo 101-12-021 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Flávio Cavalcante Salomão 

 
Ementa 

Uso da informação contábil pela Administração. Fundamentos da 
Contabilidade. Estrutura das Demonstrações Financeiras. Instrumental 
básico de análise. Análise e interpretação econômico-financeira. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. MELO, Moisés Moura de. Demonstrações contábeis. Rio de Janeiro: 
Maria Augusta Delgado, 2018. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579873195/pages/1 

2. IUDÍCIBUS, Sérgio de. Análise de Balanços. 8ª Ed. São Paulo: Atlas, 
2007. 
3. BLATT, Adriano. Análise de balanços: estruturação e avaliação das 
demonstrações financeiras e contábeis. São Paulo: Pearson Makron 
Books, 2001. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788534612227/pages/_1 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. ASSAF Neto, Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços: um 
enfoque econômico-financeiro. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
2. NASCIMENTO, André. Gestão do capital de giro. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543010229/pages/-12 

3. COSTA, Rosenei Novochadlo da. Contabilidade avançada: uma 
abordagem direta e atualizada. 2ª Ed. Curitiba: InterSaberes, 2016. Link: 
(virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559721157/pages/-5 

 

Disciplina NOÇÕES GERAIS DE DIREITO 

Currículo 101-12-022 

Carga Horária 75 horas (aula) 

Professor(a) Rodrigo Lelis 

 
Ementa 

Direito: fontes e ramos. Direito Público e Privado. A lei. Direito 
Constitucional e Direito Civil, Direito Administrativo, Direito Empresarial, 
Direito do Consumidor. Aspectos relevantes para o Administrador 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. NUNES, Diva Barbosa. Noções básicas de direito para técnicos em 
segurança do trabalho. 2ª Ed. São Caetano do Sul, SP: Difusão Editora, 
2013. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578081409/pages/3 

2. MELLO, Cleyson de Moraes. Introdução ao estudo do Direito. 2ª Ed. 
Rio de Janeiro: Maria Augusta Delgado, 2008. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788599960592/pages/-36 

3. BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA PEARSON. Introdução ao Direito. 
São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. Link: (Virtual) 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918772/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574564/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058878/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559723830/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579873195/pages/1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788534612227/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543010229/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559721157/pages/-5
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578081409/pages/3
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788599960592/pages/-36


 29 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005102/pages/-12 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. HACK, Érico. Noções preliminares de direito administrativo e 
direito tributário. Curitiba: InterSaberes, 2013. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582125540/pages/-2 

2. CHAMON, Omar. Introdução ao direito previdenciário. Barueri, SP: 
Manole, 2005. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520419731/pages/_1 

3. MARCON, Kenya Jeniffer (org). Sociologia contemporânea. São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543011028/pages/1 

 

Disciplina SOCIOLOGIA APLICADA 

Currículo 101-12-023 

Carga Horária 75 horas (aula) 

Professor(a) Ana Lídia Ribeiro Giesteira 

 
Ementa 

A história da sociologia. As teorias clássicas da sociologia. O fato social e 
a sociologia como ciência. A responsabilidade social das organizações. 
As organizações e o Estado capitalista. As organizações, a família e o 
trabalho. As novas formas de organização e as transformações do 
trabalho. O trabalho, o ócio e o lazer.  

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. RIBEIRO, Corina A. Bezerra Carril. Teorias sociológicas modernas e 
pós-modernas: uma introdução a temas, conceitos e abordagens. 
Curitiba: InterSaberes, 2016. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559720976/pages/-4 

2. CAMPOS, Juliana Lipe de. Sociologia. Curitiba: InterSaberes, 2018. 
Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559721553/pages/-2 

3. VIANA, Nildo. Introdução à Sociologia. 2ª Ed. Belo Horizonte: 
Autêntica, 2011. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788551300206/pages/-3  

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. MOURA, Paulo G. M. de. Sociologia política. Curitiba: InterSaberes, 
2017. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559724295/pages/-2 

2. AMARAL, Felipe Bueno. Fundamentos em ciências sociais. Curitiba: 
InterSaberes, 2017. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559726138/pages/-2 

3. SELL, Carlos Eduardo. Sociologia clássica: Marx, Durkheim e Weber. 
7ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532639059/pages/1 

 

5º PERÍODO 

 

Disciplina NEGOCIAÇÃO EMPRESARIAL 

Currículo 101-12-024 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Paulo Francisco Sallaberry Cayres  

 
Ementa 

A disciplina aborda aspectos relevantes das negociações empresariais 
envolvendo clientes internos e externos, fornecedores, bancos, 
funcionários, sindicatos e associações, instituições públicas e privadas. 
São apresentados os fundamentos da negociação e suas variáveis ou 
estratégias de negociação envolvendo os atores e seus pares em 
negociações nacionais e internacionais. A investigação sobre as 
habilidades dos negociadores, os conflitos e o envolvimento da ética nas 
negociações. 

 
Referências 

1. MARTINELLI, Dante Pinheiro. Negociação empresarial: enfoque 
sistêmico e visão estratégica. Barueri, SP: Manole, 2010. Link: (Virtual) 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005102/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582125540/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520419731/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543011028/pages/1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559720976/pages/-4
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559721553/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788551300206/pages/-3
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559724295/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559726138/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532639059/pages/1
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Bibliográficas 
Básicas 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520414361/pages/_1 

2. ALENCASTRO, Mario Sergio Cunha. Governança, gestão 
responsável e ética nos negócios. Curitiba: InterSaberes, 2017. Link: 
(Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559722178/pages/-2 
3. DAYCHOUM, Merhi. Negociação: conceitos e técnicas. Rio de 
Janeiro: Brasport, 2016. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788574527895 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. BUSATTO, Cléo. Como vender bem: a arte de se comunicar contando 
histórias. Petrópois, RJ: Vozes, 2017. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532653628 

2. WACHOWICZ, Marta Cristina. Conflito e negociação nas empresas. 
Curitiba: InterSaberes, 2013. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582122723/pages/1 

3. BRUNING, Camila. Comportamento organizacional e 
intraempreendedorismo. Curitiba: InterSaberes, 2015. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302941/pages/-2 

 
 

Disciplina ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS 

Currículo 101-12-025 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Wender de Freitas Reis 

 
Ementa 

Evolução histórica e conceitos. Funções essenciais, importância e 
objetivos. Localização e alcance da disciplina nas organizações. 
Normalização, Estratégia de compras, Gestão de estoques e Logística 
Integrada. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. 
Administração De Materiais e Recursos Patrimoniais. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 
2. LÉLIS, Eliacy Cavalcanti (org). Administração de materiais. São 
Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. Link: (Virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016955/pages/-9 

3. CHOPRA, Sunil. Administração de recursos materiais e 
patrimoniais. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. Link: (Virtual) 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543000176/pages/-10 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. VIANA, João José. Administração de Materiais: enfoque prático. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
2. SUZANO, Márcio Alves. Administração da produção e operações 
com ênfase em logística. Rio de Janeiro: Interciência, 2013. Link: 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571932913/pages/-4 

3. TAYLOR, David A. Logística na cadeia de suprimentos: uma 
perspectiva gerencial. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2005. Link:  
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788588639195/pages/_1 

 

Disciplina GESTÃO PESSOAS I 

Currículo 101-12-026 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Simone Dias Souza Doscher da Fonseca 

 
Ementa 

Evolução do conceito de Gestão de Pessoas. Clima organizacional. 
Cultura organizacional. Comunicação: relacionamento interpessoal. 
Subsistemas de Gestão de Pessoas: provisão, aplicação, manutenção, 
desenvolvimento, monitoração. 

 
Referências 
Bibliográficas 

1. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos 
recursos humanos nas organizações. 4ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2014. 
Link: (virtual) 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520414361/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559722178/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788574527895
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532653628
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582122723/pages/1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302941/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016955/pages/-9
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543000176/pages/-10
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571932913/pages/-4
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788588639195/pages/_
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Básicas http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520437612/pages/-16 

2. KNAPIK, Janete. Gestão de pessoas e talentos. Curitiba: 
InterSaberes, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704250*/pages/1 

3. DESSLER, Gary. Administração de recursos humanos. 2ª Ed. São 
Paulo: Prentice Hall, 2003. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918277/pages/_1 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. DESSLER, Gary. Administração de Recursos Humanos. 2ª Ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918277  

2. CHIAVENATO, Idalberto. Remuneração, Benefícios e Relações de 
Trabalho. 6ª Ed. São Paulo: Manole, 2009. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520428054  

3. BOOG, Gustavo G.; Boog Magdalena (Org.). Manual de Treinamento 
e Desenvolvimento. 6ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013. 
Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581437682  

 

 
 

Disciplina MARKETING ESTRATÉGICO 

Currículo 101-12-027 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Luna Brandão Lima 

 
Ementa 

Revisão dos elementos centrais da administração mercadológica. 
Ferramentas e elementos da Inteligência de marketing e sua importância 
para o desempenho das empresas. Estratégias de marketing, critérios de 
segmentação, estratégias de diferenciação, posicionamento de produtos. 
Composto de marketing, marketing de serviços e opções estratégicas 
para o CVP. Construção e gestão de marcas fortes. Marketing de 
relacionamento, gestão do relacionamento com Públicos Estratégicos e 
CRM. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo 
milênio. São Paulo: Prentice Hall, 2000. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918017/pages/1 

2. HONORATO, Gilson. Conhecendo o marketing. Barueri, SP: Manole, 
2004. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520417218/pages/_1 

3. KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 9ª 
Ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918192/pages/_1 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

2. SOCOLOSKI, Gilberto. Marketing Didático. Apostila. Brasília, 2015.  
Link: (virtual) http://ssystem08.upis.br/eprofessor/material/default.asp?offset=-1  

2.  AMBRÓSIO, Vicente. Plano de Marketing. 2ª Ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574380  

3. RIBEIRO, Lucyara (org). Comportamento do Consumidor. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543012087 

 

Disciplina PROCESSO DECISÓRIO E INOVAÇÃO 

Currículo 101-12-028 

Carga Horária 75 horas (aula) 

Professor(a) Rilany Matos Carvalho  

 
Ementa 

A identificação dos principais fatores que influenciam o processo decisório 
e o processo criativo nas organizações contemporâneas. O controle 
estatístico de processos, a implantação de novos projetos e a 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520437612/pages/-16
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704250*/pages/1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918277/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918277
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520428054
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788581437682
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918017/pages/1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520417218/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918192/pages/_1
http://ssystem08.upis.br/eprofessor/material/default.asp?offset=-1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574380
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543012087
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incorporação de melhorias contínuas aos processos de trabalho, para a 
maior produtividade nas organizações. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. PECI, Alketa. Processos decisórios. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2013. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543000268/pages/-10 

2. PAGANOTTI, José Antonio. Processos decisórios. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016665/pages/-10 

3. CRUZ, Eduardo Picanço. O processo decisório nas organizações. 
Curitiba: InterSaberes, 2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129890/pages/-2 

Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. ACADEMIA PEARSON. Criatividade e inovação. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2011. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058847/pages/_1 

2. FERNANDES, João; RIBAS, Rodolfo. Sobre mentes criativas e 
empresas inovadoras. Rio de Janeiro: Brasport, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788574527185 
3. GIGLIO, Zula Garcia; WECHSLER, Solange Muglia, BRAGOTTO, 
Denise (orgs). Da criatividade à inovação. Campinas, SP: Papirus, 
2016. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544901632/pages/-4 

 
 
 

Disciplina INTELIGÊNCIA COMPETITIVA 

Currículo 101-12-029 

Carga Horária 75 horas (aula) 

Professor(a) Eduardo Menezes Lima 

 
Ementa 

Introdução à Inteligência Competitiva - Evolução dos Sistemas de 
Inteligência - Fontes em Inteligência Competitiva - Técnicas de análise e 
prospecção de informações - Desenvolvimento de Sistemas de 
Inteligência Competitiva - Cenários Prospectivos - Segurança da 
Informação. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. REZENDE, Denis Alcides. Planejamento estratégico público ou 
privado com inteligência organizacional: guia para projetos em 
organizações de governo ou de negócios. Curitiba: InterSaberes, 2018. 
Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559727210/pages/-2 

2. TZU, Sun. A arte da guerra. 4ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. Link: 
(virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532641830/pages/-1 

3. ADAMI, Elisabete (org). Gestão de talentos. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543010205/pages/-10 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. SANTARÉM, Robson. As bem-aventuranças do líder: a jornada do 
heroi. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532647313/pages/-1 

2. CAMARGO, Paulo Sergio de. Liderança e linguagem corporal: 
técnicas para identificar e aperfeiçoar líderes. São Paulo: Summus, 2018. 
Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532310927 

3. SILVA, Rosinda Angela da. Qualidade, padronização e certificação. 
Curitiba: InterSaberes, 2017. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559723113/pages/-2 

 

6º PERÍODO 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543000268/pages/-10
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543016665/pages/-10
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129890/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058847/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788574527185
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544901632/pages/-4
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559727210/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532641830/pages/-1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543010205/pages/-10
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532647313/pages/-1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532310927
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559723113/pages/-2
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Disciplina GESTÃO CONTEMPORÂNEA 

Currículo 101-12-030 

Carga Horária 30 horas (aula) 

Professor(a) Gilberto Socoloski Júnior 

 
Ementa 

Histórico da administração. Abordagem clássica. Abordagem 
humanística e organizacional. Abordagem da qualidade. Abordagem 
sistêmica. Administração Estratégica. Ética e Responsabilidade Social. 
Novas configurações organizacionais. Administração Participativa. Os 
novos paradigmas da Administração. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da 
Administração. 9ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436691/pages/-12 

2. CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração: 
abordagens prescritivas e normativas, Vol. 1. 7ª Ed. Barueri, SP: Manole, 
2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436707/pages/-12 

3. WEFFORT, Francisco C. Clássicos da Política: Maquiavel, Hobbes, 
Locke, Montesquieu, Rousseau, "O Federalista". 13ª Ed. São Paulo: 
Ática, 2001. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. COLTRO, Alex. Teoria Geral da Administração. Curitiba: InterSaberes, 
2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302071  
2. MAQUIÁVEL, Nicolau. O Príncipe. (qualquer edição ou mesmo em 
meio eletrônico).Link: (virtual) 
http://ssystem08.upis.br/eprofessor/material/default.asp  

3. Hunter, James C. O Monge e o Executivo. (qualquer edição ou mesmo 
em meio eletrônico).Link: (virtual) 
http://ssystem08.upis.br/eprofessor/material/default.asp 

 

Disciplina GESTÃO DE PESSOAS II 

Currículo 101-12-031 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Gilberto Socoloski Júnior 

 
Ementa 

Abordagem da Gestão de Pessoas sob uma perspectiva ampliada da 
relação da organização com o seu público. Gestão por Competências. 
Avaliação do papel do profissional de Gestão de Pessoas nas 
organizações. Subsistema de Gestão de Pessoas no espaço social que 
a determina e é por ela determinado, incluindo diversidade e gênero. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos 
recursos humanos nas organizações. 4ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2014. 
Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520437612/pages/-16 

2. KNAPIK, Janete. Gestão de pessoas e talentos. Curitiba: 
InterSaberes, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704250*/pages/1 

3. DESSLER, Gary. Administração de recursos humanos. 2ª Ed. São 
Paulo: Prentice Hall, 2003. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918277/pages/_1 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 
 
 
 

1. GRAMIGNA, Maria Rita. Modelo de Competências e Gestão de 
Talentos. 2ª Ed. São Paulo: Pearson, 2007.Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051411   

2. BARDUCHI, Ana Lucia J. (Org.). Empregabilidade: Competências 
pessoais e profissionais. São Paulo: Pearson, 2010. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576053583  

3. HUNTER, James C. O Monge e o Executivo. (qualquer edição ou 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436691/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436707/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302071
http://ssystem08.upis.br/eprofessor/material/default.asp
http://ssystem08.upis.br/eprofessor/material/default.asp?offset=-1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520437612/pages/-16
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704250*/pages/1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918277/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051411
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576053583
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 mesmo em meio eletrônico).Link: (virtual) 
http://ssystem08.upis.br/eprofessor/material/default.asp?offset=-1 

 

Disciplina ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA I 

Currículo 101-12-032 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Wender Freitas Reis 

 
Ementa 

Risco e Retorno. Elaboração do orçamento de capital: princípios do fluxo 
de caixa. Técnicas de elaboração do orçamento de capital.  

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. GITMAN, Lawrence Jeffrey. Princípios de Administração 
Financeira. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
2. LUZ, Adão Eleutério da. Introdução à Administração Financeira e 
Orçamentária. Curitiba: InterSaberes, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301814/pages/-2 

3. BRIGHAM, Eugene F.; GAPENSKI, Louis C.; Ehrhard, Michael C. 
Administração Financeira: Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 2001.  

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JORDAN, Bradford D. 
Princípios de Administração Financeira. 2ª Ed, 2002. São Paulo: Atlas, 2000. 
2. MEGLIORINI, Evandir. Administração Financeira. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543003498/pages/-12 

3. POSSATI JR., Gilmar. Questões discursivas de AFO. Rio de Janeiro: 
Freitas Bastos, 2016. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872501/pages/-14 

 
 

Disciplina LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

Currículo 101-12-033 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Cleber José Novais 

 
Ementa 

Conceitos de logística integrada e Supply Chain Management. As 
origens do comércio moderno. Evolução da logística. Gestão de 
estoques. Sistemas movimentação e armazenagem. Logística de 
suprimento. Logística de distribuição. Gestão de transportes e 
operadores logísticos. Gestão e serviços ao cliente. Logística Reversa. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. TAYLOR, David A. Logística na cadeia de suprimentos: uma 
perspectiva gerencial. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2005. Link: 
(virutal) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788588639195/pages/_1 

2. SCHLUTER, Mauro Roberto. Sistemas logísticos de transportes. 
Curitiba: InterSaberes, 2013. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127421/pages/-2 
3. MORAIS, Roberto Ramos de. Logística empresarial. Curitiba: 
InterSaberes, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301753/pages/-2 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de 
Suprimentos/Logística Empresarial. 4ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 
2001. 
2. CHRISTOPHER, Martin. Logística e Gerenciamento da Cadeia de 
Suprimentos: Estratégias Para a Redução de Custos e Melhoria dos 
Serviços. São Paulo: Pioneira, 1997. 
3. REIS, João Gilberto Mendes dos. Gestão estratégica de 
armazenamento. Curitiba: InterSaberes, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302507/pages/-2 

 

Disciplina FILOSOFIA E ÉTICA  

http://ssystem08.upis.br/eprofessor/material/default.asp?offset=-1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301814/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543003498/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872501/pages/-14
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788588639195/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582127421/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301753/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302507/pages/-2
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Currículo 101-12-034 

Carga Horária 30 horas (aula) 

Professor(a) Ailton do Almo Rodrigues 

 
Ementa 

Ética e Filosofia. Ética e Sociedade. Teoria do Conhecimento. Sistemas 
de Valores. Conceito de Justiça. Ética e Moral. Ética e Violência. Ética 
Profissional. Código de Ética do Administrador. Ética-Cultura-Dever. 
Ética-Estética. Educação das relações étnico-raciais. História e Cultura 
afro-brasileira, africana e indígena. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. MATTAR, João. Filosofia e ética. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005034/pages/-10 

2. ENGELMANN, Ademir Antonio. Filosofia. Curitiba: InterSaberes, 
2016. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559721539/pages/-5 

3. DILTHEY, Wilhelm. A essência da Filosofia. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2018. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532648990 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. BUARQUE, Cristovam. Da ética à ética: minhas dúvidas sobre a 
ciência econômica. Curitiba: InterSaberes, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704137/pages/1 

2. GALLO, Silvio (coord). Ética e cidadania: caminhos da filosofia. 
Campinas, SP: Papirus, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530811525/pages/_1 

3. ANTUNES, Maria Thereza Pompa (org). Ética. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543003856/pages/-12 

Disciplina PRÁTICAS DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO (PEG I) 
Currículo 101-12-035 
Carga Horária 180 horas (aula), sendo 30 horas em sala de aula e 150 horas fora de 

sala. 
Professor(a) Iran Barros Nunes  
Ementa Desenvolvimento de tópicos em Administração nas dimensões Pessoas, 

Estratégia e Marketing,  Produção/Gestão de Materiais/Logística e 
Finanças. Desenvolvimento de Casos práticas (reais ou casos 
publicados). 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. PICONEZ, Stela C. Bertholo (coord). A prática de ensino e o 
estágio supervisionado. Campinas, SP: Papirus, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530811563/pages/-2 

2. MARTINS JÚNIOR, Joaquim. Como escrever trabalhos de 
conclusão de curso: instruções para planejar e montar, desenvolver, 
concluir, redigir e apresentar trabalhos monográficos e artigos. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532636034/pages/1 

3. ZAVADIL, Paulo Ricardo. Plano de negócios: uma ferramenta de 
gestão. Curitiba: InterSaberes, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120279/pages/-2 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da 
Administração. 9ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436691/pages/-12 

2. CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração: 
abordagens prescritivas e normativas, Vol. 1. 7ª Ed. Barueri, SP: 
Manole, 2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436707/pages/-12 

3. SOBRAL, Filipe. Administração: teoria e prática no contexto 
brasileiro. 2ª Ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. Link: 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543003481/pages/-12 

 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543005034/pages/-10
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559721539/pages/-5
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532648990
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704137/pages/1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530811525/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543003856/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530811563/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532636034/pages/1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436691/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436707/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543003481/pages/-12
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7º PERÍODO 

 

Disciplina ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO II 

Currículo 101-12-036 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Flávio Cavalcante Salomão 

Ementa Custo de Capital. Decisões financeiras de curto prazo: Gestão de Caixa 
e Gestão de Crédito.  

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. GITMAN, Lawrence Jeffrey. Princípios de Administração 
Financeira. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
2. LUZ, Adão Eleutério da. Introdução à Administração Financeira e 
Orçamentária. Curitiba: InterSaberes, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301814/pages/-2 

3. MEGLIORINI, Evandir. Administração Financeira. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543003498/pages/-12 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JORDAN, 
Bradford D. Princípios de Administração Financeira. 2ª Ed, 2002. São 
Paulo: Atlas, 2000. 
2. BRIGHAM, Eugene F.; GAPENSKI, Louis C.; Ehrhard, Michael C. 
Administração Financeira: Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 2001.  
3. POSSATI JR., Gilmar. Questões discursivas de AFO. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 2016. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872501/pages/-14 

 
 

Disciplina DIREITO EMPRESARIAL 

Currículo 101-12-037 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Fabrício Augusto Silva Martins 

 
Ementa 

Conceito – Histórico – Atos de Comércio – Comerciante: qualidade, 
prerrogativas e obrigações – Empresa e Empresário – Registro de 
Comércio – Nome Empresarial – Escrituração Comercial - Propriedade 
Industrial – Comerciante Individual – Sociedades – Microempresa – 
Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. ALCANTARA, Silvano Alves. Direito empresarial e direito do 
consumidor. Curitiba: InterSaberes, 2017. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559722833/pages/-2 

2. NÓBREGA, Camile Silva. Direito empresarial e societário. Curitiba: 
InterSaberes, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302132/pages/-2 

3. BRANCHIER, Alex Sander Hostyn. Direito empresarial. Curitiba: 
InterSaberes, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704175/pages/-2 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementar 

1. GOMES, Fábio Bellote. Manual de Direito Comercial: de acordo 
com a nova lei de falência e recuperação de empresas. 2ª Ed. Barueri, 
SP: Manole, 2007. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520425145/pages/_1 

2. NIARADI, George Augusto. Direito empresarial para 
administradores. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051855/pages/_1 

3. POSTIGLIONE, Marino Luiz. Direito empresarial: o estabelecimento 
e seus aspectos contratuais. Barueri, SP: Manole, 2006. Link: ((virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520415900/pages/_1 

 

Disciplina PLANO DE NEGÓCIOS 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301814/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543003498/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872501/pages/-14
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788559722833/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544302132/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704175/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520425145/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051855/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520415900/pages/_1
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Currículo 101-12-038 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Gilmar dos Santos Marques 

Ementa Empreendedorismo. Plano de negócios. Aspectos que envolvem 
pessoas, estratégia, mercado, operações, finanças, jurídicos e 
tributários. Fatores críticos de sucesso. Mudanças Climáticas. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. ZAVADIL, Paulo Ricardo. Plano de negócios: uma ferramenta de 

gestão. Curitiba: InterSaberes, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120279/pages/-2 

2. WILDAUER, Egon Walter. Plano de negócios: elementos 
constitutivos e processo de elaboração. Curitiba: InterSeres, 2012. Link: 

(virtual)  
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120262/pages/-2 

3. BIAGIO, Luiz Arnaldo. Como elabora o plano de negócios: + curso 

online. Barueri, SP: Manole, 2013. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520433577/pages/-10 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. WILDEAUR, E. W. Plano de negócios: elementos constitutivos e 
processo de elaboração. São Paulo:  Intersaberes, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120262/pages/-2 

2. MARQUES, G. S. Projeto de biogás em aterro sanitário: 
alternativas de financiamento de projetos de biogás e geração de 
energia em aterros sanitários. Berlin, Saarbrûcken, 2015. 
3. STADLER, A. (ORG.). Empreendedorismo e responsabilidade 
social. Curitiba: 2ª ed. InterSaberes, 2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129012/pages/-2 

 

Disciplina MERCADO DE CAPITAIS 

Currículo 101-12-039 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Georges Charles Weck Ribeiro 

 
Ementa 

Sistema financeiro nacional e internacional. Simulação. Mercado a vista 
de ações. Avaliações de ações. Risco, retorno e mercado. Seleção de 
carteiras e teoria de Markowitz. Derivativos. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. PEREIRA, Cleverson Luiz. Mercado de Capitais. Curitiba: 

InterSaberes, 2013. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582128183/pages/-2 
2. KERR, Roberto Borges. Mercado financeiro e de capitais. São 

Paulo: Prentice Hall, 2011. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058892/pages/_1 
3. IZIDORO, Cleyton (org). Mercado de Capitais. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543017273/pages/-12 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. DUARTE JÚNIOR, Antonio Marcos. Gestão de riscos para fundos 

de investimentos. São Paulo: Prentice Hall, 2005. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050445/pages/_1 
2. DAMODARAN, Aswath. Mitos de investimentos. São Paulo: 

Financial Times – Prentice Hall, 2006. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050599/pages/_1 

3. GITMAN, Lawrence J. Princípios de investimentos. São Paulo: 

Pearson Addison Wesley, 2005. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788588639218/pages/_1 

 

Disciplina PRÁTICAS DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO (PEG II) 

Currículo 101-12-040 

Carga Horária 180 horas (aula), sendo 30 horas em sala de aula e 150 horas fora de 
sala. 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582128183/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576058892/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543017273/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050445/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576050599/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788588639218/pages/_1
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Professor(a) Iran Barros Nunes  

Ementa Desenvolvimento de Modelo de Gestão. O modelo deve ser ajustado de 
acordo com as ferramentas eleita pelo aluno ou grupo de alunos.  

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. PICONEZ, Stela C. Bertholo (coord). A prática de ensino e o 
estágio supervisionado. Campinas, SP: Papirus, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530811563/pages/-2 

2. MARTINS JÚNIOR, Joaquim. Como escrever trabalhos de 
conclusão de curso: instruções para planejar e montar, desenvolver, 
concluir, redigir e apresentar trabalhos monográficos e artigos. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532636034/pages/1 

3. ZAVADIL, Paulo Ricardo. Plano de negócios: uma ferramenta de 

gestão. Curitiba: InterSaberes, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120279/pages/-2 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da 

Administração. 9ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2014. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436691/pages/-12 
2. CHIAVENATO, Idalberto. Teoria Geral da Administração: 
abordagens prescritivas e normativas, Vol. 1. 7ª Ed. Barueri, SP: 

Manole, 2014. Link: (virtual) 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436707/pages/-12 
3. SOBRAL, Filipe. Administração: teoria e prática no contexto 
brasileiro. 2ª Ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. Link: 

(virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543003481/pages/-12 

 

8º PERÍODO 

 

Disciplina TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO DA PRODUÇÃO  

Currículo 101-12-041 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Guilherme Souza de Oliveira Lima 

 
Ementa 

Ementário aberto para adequação curricular, mas sempre incluirá 
Desenvolvimento Sustentável e Mudanças Climáticas. Disciplina meio 
para a execução do TCC.  

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. SLACK, Nigel; JOHNSTON, Robert; CHAMBERS, Stuart. 
Administração da Produção. 2ª Ed. São Paulo: Atlas Jurídico, 2002. 
2. KRAJEWSKI, Lee J. Administração da produção e operações. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051725/pages/_1 
3. RITZMAN, Larry P. Administração da produção e operações. São 

Paulo: Prentice Hall, 2004. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918383/pages/_1 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. SUZANO, Márcio Alves. Administração da produção e operações 
com ênfase em logística. Rio de Janeiro: Interciência, 2013. Link: 

(virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571932913/pages/-4 

2. LÉLIS, Eliacy Cavalcanti. Administração da produção. São Paulo: 

Pearson Education do Brasil, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574427/pages/-12 

3. GATTORNA, John. Living supply chains: alinhamento dinâmico de 

cadeias de valor. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576052104/pages/_1 

 

Disciplina TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO DE PESSOAS  

Currículo 101-12-042 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788530811563/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788532636034/pages/1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436691/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520436707/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543003481/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051725/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918383/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788571932913/pages/-4
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788564574427/pages/-12
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576052104/pages/_1
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Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Guilherme Souza de Oliveira Lima 

Ementa Ementário Aberto para adequação curricular. Disciplina meio para a 
execução do TCC. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos 
recursos humanos nas organizações. 4ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2014. 

Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520437612/pages/-16 
2. KNAPIK, Janete. Gestão de pessoas e talentos. Curitiba: 

InterSaberes, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704250*/pages/1 
3. DESSLER, Gary. Administração de recursos humanos. 2ª Ed. São 

Paulo: Prentice Hall, 2003. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918277/pages/_1 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. GRAMIGNA, Maria Rita. Modelo de competências e gestão dos 

talentos. 2ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051411/pages/_1 
2. PEARSON ACADEMIA. Gestão de pessoas. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2013. Link: (virtual) 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543000244/pages/-10 
3. BIAZZI, Fabio de. Lições essenciais sobre liderança e 
comportamento organizacional. São Paulo: Labrador, 2017. Link: 

(virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788593058271 

 

Disciplina TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO FINANCEIRA 

Currículo 101-12-043 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Wender Freitas Reis 

Ementa Ementário Aberto para adequação curricular. Disciplina meio para a 
execução do TCC. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. GITMAN, Lawrence Jeffrey. Princípios de Administração 
Financeira. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
2. ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JORDAN, 
Bradford D. Princípios de Administração Financeira. 2ª Ed, 2002. São 
Paulo: Atlas, 2000. 
3. BRIGHAM, Eugene F.; GAPENSKI, Louis C.; Ehrhard, Michael C. 
Administração Financeira: Teoria e Prática. São Paulo: Atlas, 2001.  

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementa 

1. LUZ, Adão Eleutério da. Introdução à administração financeira e 

orçamentária. Curitiba: InterSaberes, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301814/pages/-2 
2. POSSATI JÚNIOR, Gilmar. Questões discursivas de AFO. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 2016. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872501/pages/-14 

3. SANTOS, Marcos Roberto dos. Administração financeira e 
orçamentária: estudos sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. 2ª Ed. 

São Paulo: Rideel, 2015. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788533935754/pages/-12 

 

Disciplina TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO DE MARKETING 

Currículo 101-12-044 

Carga Horária 60 horas (aula) 

Professor(a) Luna Brandão Lima 

Ementa Ementário Aberto para adequação curricular. Disciplina meio para a 
execução do TCC. 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520437612/pages/-16
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704250*/pages/1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918277/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051411/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543000244/pages/-10
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788593058271
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788544301814/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788579872501/pages/-14
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788533935754/pages/-12
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Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo 
milênio. São Paulo: Prentice Hall, 2000. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918017/pages/1 
2. HONORATO, Gilson. Conhecendo o marketing. Barueri, SP: 
Manole, 2004. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520417218/pages/_1 
3. KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 9ª 
Ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918192/pages/_1 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. RODRIGUES, Airton (org). Métricas de marketing. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2016. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543017877/pages/-14 
2. KOTLER, Philip. Marketing essencial: conceitos, estratégicas e 
casos. São Paulo: Prentice Hall do Brasil, 2005. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918727/pages/_1 
3. NAGLE, Thomas T. Estratégia e táticas de preço: um guia para 
crescer com lucratividade. 4ª Ed. São Paulo: Pearson Education do 
Brasil, 2007. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051534/pages/_1 

 

Disciplina TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Currículo 101-12-045 

Carga Horária 180 horas (aula), sendo 60 horas em sala de aula e 120 horas fora de 
sala. 

Professor(a) Gilmar dos Santos Marques 

 
Ementa 

Projeto Empresarial: caracterização do empreendimento; aspectos 
estratégicos e mercadológicos; aspectos técnicos e operacionais; 
aspectos financeiros; análise de viabilidade. 

 
Referências 
Bibliográficas 
Básicas 

1. SERTEK, Paulo. Empreendedorismo. Curitiba: InterSaberes, 2012. 
Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704199/pages/-2 
2. CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao 
espírito empreendedor. 4ª Ed. Barueri, SP: Manole, 2012. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432778/pages/-18 
3. MORAIS, Roberto Souza de. O profissional do futuro: uma visão 
empreendedora. Barueri, SP: Minha Editora, 2013. Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578680978/pages/-4 

 
Referências 
Bibliográficas 
Complementares 

1. WILDEAUR, E. W. Plano de negócios: elementos constitutivos e 
processo de elaboração. São Paulo:  Intersaberes, 2012.  
Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582120262/pages/-2 

2. MARQUES, G. S. Projeto de biogás em aterro sanitário: 
alternativas de financiamento de projetos de biogás e geração de 
energia em aterros sanitários. Berlin, Saarbrûcken, 2015. 
3. STADLER, A. (ORG.). Empreendedorismo e responsabilidade 
social. Curitiba: 2ª ed. InterSaberes, 2014. 
Link: (virtual) 
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788582129012/pages/-2 

  

 Os temas transversais foram incorporados nas seguintes disciplinas: TGA I - 

Educação Ambiental. Educação em Direitos Humanos. Plano de negócio - Mudanças 

Climáticas. Filosofia e Ética - Educação das relações étnico-raciais. História e Cultura 

afro-brasileira, africana e indígena. Gestão de Pessoas II - Diversidade e gênero. 

http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918017/pages/1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520417218/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918192/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788543017877/pages/-14
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788587918727/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788576051534/pages/_1
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788565704199/pages/-2
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788520432778/pages/-18
http://upis.bv3.digitalpages.com.br/users/publications/9788578680978/pages/-4
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Administração da Produção - Desenvolvimento Nacional Sustentável. Produção Mais 

Limpa. 

 Foram mantidas obras clássicas da área de Matemática, Contabilidade e 

Finanças, da biblioteca física, mesmo se tratando de obras mais antigas, que tem 

elevado nível técnico.  

 

3.3 PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS 
 

Existe acesso de periódicos especializados disponibilizados no site da UPIS e, a 

participação com o sistema COMUT. 

 

 

 

Além destas opções anteriores, os discentes são incentivados a acessar o Portal 

de Periódicos da Capes, com acervo de 21.500 periódicos de livre acesso no link: 

http://www.periodicos.capes.gov.br/  
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3.4  PRÁTICAS DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO 
 
 

 A integração entre teoria e prática é realizada nas disciplinas Práticas de 

Excelência em Gestão I (PEG I), no 6º período com 180 horas, sendo 30 horas em sala 

e 150 horas em atividades extraclasse, e Práticas de Excelência em Gestão II (PEG II), 

no  6º período com 180 horas, sendo 30 horas em sala e 150 horas em atividades 

extraclasse, perfazendo um carga horária total de 360 horas, para a prática dos 

conhecimentos adquiridos em sala, com apoio de docente supervisor. 

 
3.5  ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
      

Não é prevista carga horária curricular específica para Atividades 

Complementares. 

   

3.6 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 
 

 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com carga horária de 120 (cento e 

vinte) horas, realizado no oitavo semestre, será apresentado em forma de Projeto 

Empresarial, como forma de estimular o empreendedorismo (em grupo), considerando 

as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou 

podendo excepcionalmente ser feito em formato de monografia ou artigo.  

 O projeto ou a monografia deverá compreender aspectos de caráter técnico, 

estético e/ou filosófico, envolvendo produção de um documento: 

a) Projeto empresarial: Elementos pré-textuais (capa, folha de rosto, lista de figuras, 

tabelas, quadros e siglas, sumário); elementos textuais (Capítulo 1 - O negócio; 

Capítulo 2 - Plano mercadológico; Capítulo 3 - Plano operacional; Capítulo 4 - Plano 
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financeiro; e Conclusão); elementos pós-textuais: Referências bibliográficas; 

Apêndices; e Anexos. 

b) Monografia ou Artigo: Elementos pré-textuais (capa, folha de rosto, lista de figuras, 

tabelas, quadros e siglas, sumário); elementos textuais (Introdução: tema, problema, 

objetivos, justificativa e metodologia); desenvolvimento; resultados e discussão; 

conclusão; elementos pós-textuais: referências bibliográficas; apêndices; e anexos. 

 A eventual alteração das exigências caberá ao orientador, desde que 

obedecidas as normas da ABNT.  

 A disciplina constará de aulas em sala, leituras e orientação individual, voltadas 

para o projeto ou monografia a ser entregue no final do curso de bacharel em 

administração para obtenção do título de portador de curso superior.  

 A orientação do TCC, monografia ou artigo caberá aos professores das 

disciplinas de Tópicos Especiais (TE) e TCC do oitavo período. 

A avaliação terá como base o documento entregue (projeto, monografia ou artigo) pelo 

aluno e desenvolvido em grupo ou individualmente, sendo avaliado pelos orientadores 

na versão escrita e apresentação em banca, composta pelo orientador e dois 

avaliadores.   

 O aluno deverá, no transcorrer do semestre, ter orientações obrigatórias junto ao 

professores das disciplinas de TE e TCC, bem como cumprir as normas metodológicas 

para publicação e apresentação de trabalho científico (três orientações).  O não 

comparecimento às orientações resultará em reprovação na disciplina.  

 A nota final será composta pela nota de conteúdo e forma do projeto artigo ou 

monografia e, ainda, pela participação do aluno nas orientações, calculada da seguinte 

forma: conteúdo (3,0 pontos) + forma (0,5 ponto) + participação nas orientações (1,5 

pontos) e apresentação (5,0).  

A apresentação da pesquisa (TCC) será feita em banca, composta de, pelo menos, três 

professores.  

 Os trabalhos relevantes podem ser apresentados e divulgados pela instituição 

na revista digital “Múltipla” e, também, na Semana Acadêmica de Administração, que é 

realizada anualmente no mês de setembro. 

 Todas as atividades previstas para a disciplina constam do Regulamento de 

TCC do Curso de Administração. 
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4.    CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
 

4.1  CARACTERÍSTICAS DA OFERTA 
 

O número de vagas autorizadas para o curso é de 360 (trezentos e sessenta) 

semestrais, sendo 120 (cento e vinte) vagas semestrais, para o turno diurno e, 240 

(duzentos e quarenta) vagas semestrais, para o turno noturno. Número de vagas   

compatível com o corpo docente presencial e semipresencial e, também, com 

infraestrutura física. 

          A quantidade de vagas para o curso tem como base declarações verificadas 

junto a alunos do ensino médio e o crescimento da procura pelo curso no Distrito 

Federal, face às múltiplas possibilidades existentes no mercado de trabalho, 

especialmente pela  atuação de profissionais de Administração, no setores:  público e 

privado.  

  A forma tradicional de ingresso nos cursos de graduação e Bacharelada da UPIS 

é o vestibular, processo seletivo aberto a candidatos que tenham concluído o ensino 

médio. O POP 08 – Suporte Administrativo – Serviços de Secretaria estabelece normas 

para o planejamento e execução do processo seletivo na UPIS. O processo seletivo 

é realizado anualmente, em dois períodos, podendo ser realizado novo vestibular, na 

hipótese de vagas não preenchidas. 

As inscrições para o vestibular são divulgadas em edital, no qual consta: os cursos 

oferecidos com as respectivas vagas por turno, a documentação exigida e os prazos de 

inscrição, os critérios de avaliação e de classificação, entre outras informações.  

 As vagas destinadas para candidatos oriundos do ENEM são de até 30% do 

limite de vagas oferecidas por curso e turno. O candidato que obtiver nota igual ou 

superior a 45% do resultado do ENEM concorre a essas vagas e, caso conclua o nível 

médio, não tem necessidade de realizar as provas do vestibular. 

  A prova é aplicada em um dia e aborda as seguintes disciplinas: conhecimentos 

gerais e redação. 

  O candidato aprovado no vestibular tem acesso ao resultado pela Internet e em 

murais de informação nos Campus  da UPIS, com o prazo e local para a matrícula. 

 Além do vestibular, a UPIS dispõe de outras formas de acesso aos seus cursos, 

tais como: o reingresso, para ex-alunos, o ingresso de aluno graduado e as 

transferências externa e interna. Para estes tipos de acesso, é necessária a solicitação 

de vaga, em período estabelecido no Calendário Escolar. 



 45 

         Após o deferimento da vaga e matrícula, o aluno graduado ou transferido pode 

requerer o aproveitamento de estudos, mediante pedido de reconhecimento de 

créditos, com a documentação comprobatória (histórico e conteúdo cursado). Pelo 

previsto no POP 02, item 5.7 – Reconhecimento de Crédito, após a análise do 

coordenador do curso, os créditos com mais de 75% de conteúdo e carga horária serão 

aproveitados e cadastrados no Sistema Acadêmico. Entre 50 e 75%, o aluno pode 

realizar uma complementação de estudos, orientada e coordenada pelo professor da 

disciplina. 

           Após o início do curso, o NDE deverá analisar, semestralmente, a necessidade 

de atualização das vagas atuais. 

 
 

4.2  TIC NO PROCESSO DE ENSINO 
 
           As Faculdades Integradas UPIS possuem Sistemas Eletrônicos próprios que 

permitem a execução dos projetos pedagógicos dos cursos, garantindo a 

acessibilidade digital e educacional. 

 O programa on-line de montagem de grade permite que o aluno elabore sua 

grade horária e solicite ao coordenador do curso a inclusão de disciplinas extras. 

 O Sistema Acadêmico (SA) apresenta informações básicas de cada disciplina 

curricular, como o plano de ensino, bibliografia, metodologia, critérios de avaliação e o 

planejamento das aulas/assuntos a serem ministrados. Na pauta eletrônica, existem o 

controle da frequência discente e suas menções e  registro dos assuntos e aulas 

ministradas. 

          Pelo SA, pode-se obter a grade horária e o histórico escolar de cada aluno. 

 O SA possui diferentes níveis de acesso e facilita a interatividade entre a 

direção, os docentes presenciais e semipresenciais e os alunos. 

 As informações são fornecidas em relatórios ou ícones, com dados 

constantemente atualizadas que permitem o pleno acompanhamento do processo de 

ensino, tais como: 

- para a Direção – matrículas, evasão, lotação de salas, situação das pautas, 

- para os cursos – grade dos cursos, grade horaria dos alunos, pautas, plano de 

ensino, entre outros. 

- para a Secretaria - matrículas, histórico escolar, informações sobre graduados. 

- para os docentes - pautas e plano de ensino. 

- para os alunos - planos de ensino, menções e frequência. 
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-para a CPA – informações acadêmicas para acompanhamento do processo ensino 

aprendizagem. 

 Além do SA, na intranet da UPIS é disponibilizado o conteúdo das disciplinas 

semipresenciais, (Ambiente Virtual de Aprendizagem) - AVA, com os conteúdos das 

disciplinas, exercícios de avaliação da aprendizagem. Existem instrumentos de 

comunicação: e-mail e fórum, que facilitam a interação professor-discente. O AVA 

permite também o acompanhamento do trabalho discente para os professores e para o 

coordenador do curso, que podem verificar a qualquer momento, os acessos dos 

alunos ao conteúdo e o resultado dos exercícios virtuais de avaliação da 

aprendizagem. 

    Assim, tanto o Sistema Acadêmico (SA), como o AVA das disciplinas 

semipresenciais apresentam tecnologias apropriadas ao desenvolvimento e 

acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem, possibilitam interação entre 

professores e discentes, com plena acessibilidade e acompanhamento para realização 

de ajustes e melhorias. 

Os professores são orientados a utilizarem o Google for Education - Google 

Classrom (Sala de aula do google), para disponibilizar material, criar fórum de debate, 

para a construção colaborativa do conhecimento. O professor desenvolve atividade de 

desafio, exercícios de fixação e trabalho em grupo por meio do Form Google ou Google 

Docs (Formulários do Google), onde é possível avaliação a participação individual de 

cada aluno do grupo, em tempo real ou  após pelos registros. Outra ferramenta que 

permite aproximar mais ainda o professor do aluno é a orientação de atividades e 

trabalho, via Hangouts do Google, por meio de conversa individual ou em grupo - cada 

um conversar de onde estiver, desde que acesse a internet - Tudo isso sem ônus para 

o aluno e para o docente. 

Estas ferramentas potencializam o uso metodologias inovadoras no ensino 

presencial, como Aula Investida e PBL.   

 

 
4.3     METODOLOGIA 

 
       No início das aulas, como prática metodológica, estabelecida pelo POP 02, 

item 5.5, o professor deve apresentar e discutir com seus alunos o Plano de Ensino da 

disciplina: importância, conteúdos e critérios de avaliação da aprendizagem, entre 

outros assuntos. Deve, ainda, procurar a identificação de carências de conhecimentos 

e promover o nivelamento. As atividades desenvolvidas pelos professores devem 
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observam as necessidades individuais e os diferentes ritmos e estilos de aprendizagem 

dos estudantes. 

 É estimulada, conforme mostrado na análise dos conteúdos curriculares do 

curso, a integração teoria-prática, a interdisciplinaridade e a produção cientifica.  

 Os docentes devem desenvolver, sempre que possível, aulas participativas, 

onde o aluno é agente ativo no processo ensino aprendizagem. 

 As práticas de aulas invertidas estão em fase de implantação, bem como o 

processo de aprendizagem, com base nos mapas conceituais, que consolidam o 

conhecimento. 

 Outra prática estimulada é a Aprendizagem Baseada em Problema - Probelm 

Basead Learning (PBL), que proporciona aos discente a aplicar o conhecimento  

teórico em situação problema da vida real. 

  

4.4 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 

O POP 02, item 5.14 – Avaliação de aluno - define a sistemática para a 

avaliação do desempenho escolar do aluno. 

        A avaliação do processo de ensino e aprendizagem é feita por disciplina, e o 

registro do rendimento escolar individual do aluno é realizado em cada semestre em 

que se divide o período letivo e compreende o aproveitamento e a freqüência. 

        A avaliação da aprendizagem das disciplinas presenciais é realizada por meio de 

provas escritas ou orais, trabalhos individuais ou em grupo, estudos de caso, relatórios, 

pesquisas e outros instrumentos, de acordo com as características da disciplina. Nas 

disciplinas a distância (semipresenciais), além das provas escritas, realizadas em sala, 

são utilizados exercícios no sistema virtual, trabalhos e estudos de caso no fórum e em 

sala, nos encontros presenciais. 

       São itens obrigatórios no critério de avaliação do plano de ensino de cada 

disciplina: 

- a realização de, pelo menos, duas provas escritas no semestre letivo; 

- a distribuição das menções em dois bimestres a cada semestre, definindo os 

instrumentos utilizados e a valorização percentual de cada instrumento; 

- no estabelecimento do percentual dos instrumentos utilizados, a(s) prova(s) escrita(s) 

deve(m) valer no mínimo 60% da nota (menção) do bimestre e os demais instrumentos 

entre 10 e 40%. 
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- a menção final  pode ser a média aritmética das notas(menções) dos bimestres ou a 

ponderada, com maior valorização (peso) do 2º bimestre, de acordo com as 

características da disciplina. 

        Cabe ao professor responsável pela disciplina apurar o rendimento individual do 

aluno que tenha atingido o índice de freqüência exigido e inserir as menções dos dois 

bimestres e final no Sistema Acadêmico, em datas ou períodos definidos no calendário 

escolar. Essas informações, após a postagem no sistema acadêmico pelo professor, 

são disponibilizadas aos alunos, no ícone e-aluno do site da UPIS.  

       

As menções e sua equivalência numérica constam do quadro abaixo. 

   MENÇÕES  EQUIVALÊNCIA NUMÉRICA 

    A - Superior              9,0 a 10,0 

    B - Médio Superior           7,0 a 8,9 

    C - Médio                        5,0 a 6,9 

    D - Médio Inferior              3,0 a 4,9 

    E - Inferior               0,1 a 2,9 

    SR -Sem Rendimento             Zero 

 
 O aluno é aprovado na disciplina em que obtiver menção final mínima “C” e mais 

de setenta e cinco por cento (75%) de freqüência sobre o total do número de aulas e 

atividades realizadas no semestre letivo, 

 

4.5 ENSINO SEMIPRESENCIAL 
 
 O Curso de Administração possui 8 (oito) disciplinas semipresenciais, 

correspondendo a 19,4% da CH do curso, com atividades presenciais, 

correspondendo, em média, a 25% da carga horária e as virtuais a 75% . 

 Todas essas atividades são realizadas na IES. Não existe polo e não existe 

tutor. Pela sistemática adotada há mais de 15 (quinze) anos na UPIS, com muito 

sucesso e comprovada eficiência no processo ensino aprendizagem, apenas um 

professor é responsável por todas as atividades virtuais e presenciais da disciplina 

semipresencial. 

 O POP 04  – Planejamento de Gestão Acadêmica - Ensino Semipresencial 

estabelece todas as ações e atividades realizadas por professor, pelo aluno e aspectos 

básicos do planejamento e execução de: agenda virtual e presencial, apresentação da 
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disciplina, ferramentas de comunicação, forma de acesso à intranet da UPIS e 

navegação no sistema virtual, avaliação da aprendizagem, monitoria, avaliação dos 

professores, acompanhamento e gerenciamento das disciplinas semipresenciais. 

 Semestralmente, os alunos de disciplinas semipresenciais realizam a avaliação 

de seus professores, respondendo com notas de 01 a 05, os seguintes quesitos: 

Quesitos Avaliação Semipresencial 

Execução do Plano de Ensino    

1 APRESENTAÇÃO, DE FORMA CLARA, COMO ACESSAR E NAVEGAR NA SALA VIRTUAL  

2 ESCLARECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA  

3 CUMPRIMENTO DOS CONTEÚDOS DO PLANO DE ENSINO  

4 CUMPRIMENTO DO HORÁRIO DAS AULAS CONSTANTE DA AGENDA VIRTUAL E PRESENCIAL  

5 UTILIZAÇÃO, DE FORMA PROVEITOSA, DOS ENCONTROS PRESENCIAS  

6 APRESENTAÇÃO DE SITUAÇÕES REAIS RELACIONADAS AO CONTEÚDO  

    

Relacionamento e incentivo em sala de aula    

1. RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNOS FAVORECENDO O APRENDIZADO. 

2. DESENVOLVIMENTO À CAPACIDADE DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

3 RESPOSTA, VIA FÓRUM, AOS QUESTIONAMENTOS DOS ALUNOS 

 

O conteúdo da disciplina semipresencial é disponibilizado na Intranet na UPIS e 

acessado pelo aluno com sua senha. Além do conteúdo, dividido em módulos e 

unidades, são disponibilizados exercícios de avaliação de aprendizagem em cada 

módulo. Por e-mail, o professor recebe e responde dúvidas dos alunos. 

 Existem relatórios do acesso dos alunos ao conteúdo e do resultado da 

avaliação de aprendizagem virtual, que permitem ao professor acompanhar o 

desempenho dos alunos, estimulando o cumprimento de prazo prescrito em agenda 

virtual. 

 No fórum, espaço reservado para discussões, o professor apresenta aos alunos 

um a dois temas por semestre, acompanhando o acesso dos alunos e validando as 

participações. 

 Em sala de aula, conforme agenda presencial, o professor procura a aplicação 

dos conhecimentos adquiridos no conteúdo virtual, solução de dúvidas e aplicação das 

provas bimestrais. 

 As disciplinas ministradas estão relacionadas com administração e, portanto, 

coerentes com a graduação dos professores 

 A titulação e formação dos professores semipresenciais são mostradas abaixo: 
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PROFESSOR 
TEMPO 

UPIS 
(ANOS) 

FORMAÇÃO E TITULAÇÃO 

RILANY DE MATOS 
CARVALHO 
 

28/02/08 
(10 anos) 

 
Graduação: Administração/ Habilitação em 
Marketing 
Especialização: Gestão Empresarial 
 

 
CRISTIANE KOBUS 
 
 

22/02/10  
(8 anos) 

Graduação: Administração 
Especialização: Docência no Ensino 
Técnico 

CLEBER NOVAIS 
 
 

22/02/05   
(13 anos) 

Graduação: Administração 
Especialização: Administração pela 
Qualidade Total. 
Mestrado: Engenharia de Produção 

ANA LÍDIA RIBEIRO 
GIESTEIRA 

10/03/02 
(16 anos) 

Graduação: Sociologia e Administração 
Mestrado: Sociologia 

EDUARDO MENEZES  
DE LIMA 

04/08/03 
(15 anos) 

Graduado: Administração 
Especialista: Docência do Ensino Superior 

AILTON DO ALMO 
23/04/02 
(16 anos) 

Graduado: Filosofia 
Especialista:  

PAULO MAUGER 
03/02/00 
(18 anos) 

Graduado: 
Mestrado: 

RODRIGO LELIS 
01/03/11  
(7 anos) 

Graduado: Direito 
Especialista: (veja se terminou o mestrado) 

 
O tempo de docência dos professores no ensino semipresencial é superior a 7 

(sete) anos.  

           A experiência e competência dos docentes permitem que identifiquem e 

solucionem dificuldades dos alunos e motivem os alunos na aquisição de conhecimento 

por e-mail, no fórum e em sala de aula. 

 As ferramentas de comunicação virtual: e-mail e fórum e o contato em sala de 

aula possibilitam que o professor tenha bastante interação com os alunos. 

  Além disso, o coordenador Institucional do ensino semipresencial e o 

coordenador do curso tem acesso à pauta de turmas de disciplinas semipresencial, 
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para acompanhamento e gerenciamento, permitindo que possam interagir com o 

professor e com os alunos. 

             O Manual de Normas do Ensino Semipresencial estabelece procedimentos de 

acompanhamento e avaliação, que possibilitam a identificação de problemas e ações 

para corrigir dificuldades de interação. 

 
4.5.1  Ambiente Virtual de Aprendizagem 
 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com o conteúdo das disciplinas 

semipresenciais é disponibilizado na intranet da UPIS e acessado pelo aluno com sua 

senha. Além do conteúdo dividido em unidades e módulos, são disponibilizados 

exercícios de avaliação da aprendizagem em cada módulo. 

      Ressaltamos que nas disciplinas ofertadas na modalidade a distância, todas as 

atividades virtuais e presencias são realizadas na IES. Não existe polo e não existe 

tutor. Apenas o professor. 

 As ferramentas de comunicação virtual são o e-mail e o fórum, que possibilitam 

bastante interação dos alunos com seu professor. O docente semipresencial, por e-

mail, recebe e responde sobre dúvidas dos alunos. 

 No fórum, espaço reservado para discussões e atividades, o professor apresenta 

um a dois temas, por semestre, acompanhando o acesso dos alunos e validando as 

participações. 

 Estão disponíveis ao docente semipresencial e ao coordenador do curso no 

AVA, informações (relatórios) do acesso dos alunos ao conteúdo e do resultado da 

avaliação de aprendizagem virtual, que permitem ao professor acompanhar o 

desempenho dos alunos, estimulando o cumprimento de prazos previstos na agenda 

virtual. 

 

4.5.2 Equipe Multidisciplinar 
 
 O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado nas disciplinas 

semipresenciais das Faculdades Integradas tem origem em equipe multidisciplinar de 

IES parceira da UPIS: a Associação Internacional de Educação Continuada (AIEC), 

cuja sede atual é no bloco B do Campus 1 da UPIS, com convênio firmado entre as 

instituições.  

A equipe multidisciplinar da AIEC possui especialistas que transformam o texto 

preparado por professores de disciplina especifica, em unidades e módulos, além de 

elaborar exercícios virtuais de verificação de aprendizagem e inclui ferramentas de 
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comunicação, como e-mail e fórum. Outro setor da equipe multidisciplinar coloca 

figuras e animações no conteúdo, de modo a torná-lo mais atrativo para o estudo. 

O coordenador do ensino semipresencial das Faculdades Integradas solicita, 

caso necessário, atualizações e melhorias no AVA das disciplinas semipresenciais à 

AIEC. 

 
 
5 ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA 

 
5.1 COORDENAÇÃO DO CURSO 
 
      O coordenador do curso de Administração, Gilmar dos Santos Marques é 

graduado em Administração e Economia, Mestre em Planejamento e Gestão 

Ambiental, Doutorando em Desenvolvimento Sustentável pelo Centro de 

Desenvolvimento Sustentável (CDS) na Universidade de Brasília (UnB). 

 Possui especialização Lato Sensu pela ESCAI e Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), em Contabilidade, Análise e Gerência, MBA em Gestão Empresarial 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).  

 Exerce a função de coordenador do Curso de Administração da UPIS, desde 

2013, no qual é professor desde 18 de fevereiro de 2002.  

 Tem experiência profissional em Consultoria empresarial e organizacional, nos 

setores público e privado, docência em graduação e pós-graduação. 

 Possui excelente relacionamento com o corpo docente e com os discentes do 

curso. 

 Tem representatividade nos Conselhos Institucionais: Departamental e de 

Avaliação. 

 Organizou e atualizou o projeto pedagógico do curso, coordenando com 

competência o Núcleo Docente Estruturante do curso e promovendo melhorias no 

planejamento. 

 Em 2017, foi avaliado pelos representantes de turma, conforme POP 06, que 

responderam os quesitos abaixo mostrados com notas de 1 a 5. 
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Quesitos da Avaliação de Coordenador de Curso 

1. Atenção e cortesia no atendimento ao aluno. 

2. Clareza e objetividade na comunicação com os alunos. 

3. Procedimento frente a comportamento inadequado dos alunos. 

4. Receptividade a propostas de melhorias e sugestões dos alunos. 

5. Disponibilidade de tempo para atendimento ao aluno. 

6. Agilidade nos despachos de processos de dispensa médica, revisão de notas e prova 
substitutiva. 

7. Cumprimento dos prazos combinados com os alunos. 

8. Empenho para solucionar os problemas detectados pelos alunos. 

9. Controle da frequência e da postura acadêmica dos professores. 

10. Acompanhamento da execução dos Planos de ensino propostos pelos professores. 

11. Apoio às atividades da semana acadêmica. 

12. Comentários, sugestões e/ou críticas. 

                                 

 

5.2 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
 

 O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Administração é constituído 

pelos seguintes membros: 

 Gilmar dos Santos Marques (430.335.986-68) - Mestre - Integral 

 Cleber José Novais (214.133.981-20) - Mestre - Parcial 

 Luna Brandão Lima - Mestre - Parcial 

 Guilherme Souza de Oliveira Lima (550.742.517-53) – Especialista - Parcial 

 Wender de Freitas Reis (006.173.276-10) – Mestre - Parcial 

 O coordenador do curso, professor Gilmar Marques, é o coordenador do NDE. O 

NDE atua no acompanhamento, atualização e melhoria do projeto pedagógico do 

curso, com foco nas competências e habilidades exigidas pelo mercado, sem perder o 

olhar do sistema de avaliação de cursos pelo ENADE. 

 Além disso, conforme previsto pelo Instrumento de Avaliação de 2017 – 

Reconhecimento, o NDE analisa os aspectos relacionados com a bibliografia básica e 

complementar do curso, elaborando relatório de adequação para contabilizar a 

quantidade de exemplares dos títulos da bibliografia básica e complementar, com 

número de vagas autorizadas e o número médio das matrículas nos dois anos de 

realização do curso. A análise foi registrada em relatório de análise das bibliografias, 

bem como as atas de reunião do NDE. 
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5.3  APOIO AO DISCENTE 
 

5.3.1 Apoio do Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE)  
   

 O apoio do Núcleo de Atendimento ao Estudante (NAE) - O NAE oportuniza 

espaço de apoio, escuta e reflexão, contribuindo para a implementação de uma política 

de acolhimento das necessidades acadêmicas, relacionadas aos aspectos: cognitivo, 

emocional e relacional dos discentes, estimulando e potencializando o aprendizado e 

favorecendo o desenvolvimento pessoal e social dos alunos. Os principais serviços 

disponíveis são: 

 - Programas de apoio a estágios supervisionados e não obrigatórios; 

 - Atendimento e acompanhamento psicopedagógicos; 

 - Oficinas de inteligências múltiplas; que compreendem oficinas de interpretação de 

texto, de raciocínio lógico e matemático, de inglês, de teatro e de dança de salão; 

 - Eventos sócios culturais, tais como festa junina e comemorações natalinas; 

 - Ações de responsabilidade social, em campanha de agasalhos e de alimentos e 

brinquedos para creches. 

 5.3.2- Outros apoios  
  

 Apoio financeiro, monitoria, atividades esportivas, representação estudantil, 

cultural e atendimento a alunos-funcionários ou alunos-filhos de dependentes e áreas  

 Entendem as Faculdades da UPIS que o apoio financeiro em uma IES de regime 

jurídico privado passa pelo processo de negociação quando o discente enfrenta 

adversidades financeiras temporárias. Nestas circunstâncias o aluno é atendido pelo 

NAE e, quando é o caso, encaminhando à área financeira que irá orientar apoiar e 

adotar procedimentos específicos em cada caso visando ao sucesso do aluno.  

 Há ainda o incentivo financeiro ao aluno que se destaca em termos de 

conhecimento de matemática incentivando-o a participar do processo ensino-

aprendizagem, na figura de monitor da disciplina, ofertando-se o incentivo financeiro 

por meio de abatimento em mensalidade ou mensalidades. 

 Atividades esportivas. Essa prática é incentivada pela UPIS como meio de 

apoiar o estudante vocacionado e que possua habilidades no campo desportivo, 

associado à formação intelectual. Dessa maneira, a UPIS ao conceder descontos em 

mensalidades, patrocinar atletas em deslocamento dentro e fora da região contribui, 

com os estudos acadêmicos no curso escolhido pelo aluno. 
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  A representação estudantil é outro campo que a IES privilegia. Privilegia e 

estimula o desenvolvimento de competência de liderança, como inscrito no slogan da 

UPIS que é formar “líderes”, onde todos os semestres de todos os cursos mantêm um 

aluno que representa o grupo de alunos junto às instâncias da IES, escolhido pelos 

seus pares. A esses alunos é concedido desconto na última mensalidade 

representando assim para o discente não apenas apoio financeiro, mas, principalmente 

o despertar da vocação para liderança.  

 O apoio no campo da arte e cultura advém da participação do aluno em 

atividades culturais na UPIS e fora dela. Há alunos que integram o conjunto coral e 

ainda, aqueles alunos que participam de atividades vinculadas às atividades 

rondonianas planejadas e executadas pelas Operações do Projeto Rondon.  

 Ao aluno-funcionário da UPIS e aqueles dependentes de funcionário é 

concedido incentivo financeiro mediante concessão de desconto em mensalidades de 

acordo com o semestre de curso. 

O NAE mantém convênios com mais de 700 empresas públicas e privadas para 

apoio aos alunos na realização de estágios não obrigatórios, normalmente 

remunerados. Estes estágios devem, obrigatoriamente, estimular a realização de 

práticas profissionais e seguem as normas previstas em lei para estágios. 

 Dispõe o Campus II de amplo restaurante, de lanchonete situada em área 

central, bancos nos corredores e sofás distribuídos junto da Biblioteca, que permitem a 

convivência e a socialização do discente 

 
 

5.4 COLEGIADOS DO CURSO 
 

 O curso de Administração possui dois colegiados: Reunião de Departamento 

(docentes) e Reunião da Coordenadoria Avaliação (discentes). 

 A Reunião de Departamento, normatizada pelo POP 02, é prevista no calendário 

escolar e realizada duas vezes por semestres letivos. O coordenador reúne o seu 

corpo docente para discutir e analisar o projeto pedagógico do curso, praticar a grade 

curricular e o desempenho docente procurando equalizar procedimentos acadêmicos e 

identificar problemas no processo ensino aprendizagem. Na área acadêmica e 

administrativa, a reunião tem registro em ata, que deve ser enviada à Diretoria de 

Graduação, para conhecimento e providências na área acadêmica. Problemas na 

infraestrutura, em especial no apoio ao ensino, são encaminhados à Diretoria 

Administrativa e/ou Administração do Campus. 
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A Reunião de Coordenadoria de Avaliação normatizada pelo POP 06, é 

realizada pelo menos três vezes no semestre. O coordenador de Avaliação ou 

Coordenador do curso reúne os alunos representantes de turmas do curso, escolhidos 

pelas respectivas turmas, para analisar o desenvolvimento do processo ensino 

aprendizagem, na área acadêmica, particularmente o desempenho docente e na área 

administrativa, particularmente infraestrutura de apoio. 

 Os assuntos tratados na reunião são registrados no campo do módulo do 

sistema SA, denominada “Cadastrar Relato de Reunião”. O Coordenador deve iniciar a 

reunião lendo o relato anterior, criando oportunidades para responder os assuntos 

tratados em reunião passada.    

 Os registros da reunião são analisados pela DAA e pelo Núcleo da Qualidade via 

Sistema SA. Os registros acadêmicos e administrativos são acompanhados para 

solução com coordenação geral da CPA.    

 
6.  CORPO DOCENTE 
 

 
6.1 Características  
 O corpo docente do curso de Administração é composto por professores, 

especialistas, mestres e doutores, conforme a seguir: 

 

MATRÍCULA NOME TITULAÇÃO 
203387 ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA ESPECIALISTA 

202459 AILTON DO ALMO RODRIGUES ESPECIALISTA 

203295 ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA MESTRE 

202969 CLEBER JOSE NOVAIS MESTRE 

203567 CRISTIANE PREIBE KOBUS ESPECIALISTA 

202718 EDUARDO MENEZES DE LIMA ESPECIALISTA 

204119 EMMANUEL HENRIQUE S. RODRIGUES MESTRE 

203760 FABRICIO AUGUSTO DA SILVA ESPECIALISTA 

203449 FERNANDO DE OLIVEIRA PAREDES ESPECIALISTA 

202084 FLAVIO CAVALCANTE SALOMAO ESPECIALISTA 

203527 GEORGES CHARLES DE WECK RIBEIRO ESPECIALISTA 

202346 GILBERTO SOCOLOSKI JUNIOR MESTRE 

202411 GILMAR DOS SANTOS MARQUES - CC MESTRE 

202533 GLAUCENY CIRNE DE MEDEIROS DOUTORA 

202624 GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA LIMA   ESPECIALISTA 

203759 HALLYNY GUEDES E LIMA ESPECIALISTA 

203450 IRAN BARROS NUNES ESPECIALISTA 

203653 JOELMA GONCALVES D. MOREIRA ESPECIALISTA 

203447 LUNA BRANDAO DE LIMA MESTRE 

203337 MARCELO PERES DA LUZ MOREIRA ESPECIALISTA 
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202559 PAULO FRANCISCO S. CAYRES ESPECIALISTA 

201852 PAULO MAUGER MESTRE 

203330 RILANY MATOS CARVALHO ESPECIALISTA 

203661 RODRIGO LELIS ESPECIALISTA 

201257 RUY DAVI DE GOIS MESTRE 

202672 SIMONE DIAS S. DOSCHER DA FONSECA MESTRE 

203320 TULIO DE QUEIROZ MAGALHAESES ESPECIALISTA 

203448 WENDER FREITAS REIS MESTRE 

Legenda:  
CC - Coordenador de Curso  

 
 
6.1.1 Corpo Docente - Titulação 
           

Em dezembro de 2017, o corpo docente do Curso de Administração, tinha a seguinte 

composição, quanto a titulação: 

TITULAÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Especialista 17 60,7% 

Mestre 10 35,7% 

Doutor 01 3,6% 

Total 28 100,0 % 

 

Os docentes especialistas são composto por 17 professores, que representam 60,7% 

do quadro de professores, que ministram aulas em suas áreas de especialização e/ou 

de atuação no mercado como gestor ou consultor de empresas. 

O quadro de docentes com curso Stricto Sensu, mestres e doutores, somam 11 (10+1) 

professores, que respondem por 39,4% (35,7% + 3,6%) dos docentes do curso, com 

tendência de aumentar pois a política atual de contratação busca privilegiar o ingresso 

de profissionais com mestrado e doutorado. 

Contudo, o corpo docente do curso de Administração analisa e discute o plano de 

ensino de suas disciplinas com os alunos, conforme prescrito no POP 02, fato 

comprovado na avaliação dos alunos, ressalta a importância da disciplina, integra 

teoria e prática, apresentando situações reais relacionadas com o conteúdo, incentiva o 

aluno a discutir problemas, capacitando a resolvê-los, mantendo sempre um bom 

relacionamento com os discentes. 

Esses aspectos são apresentados, semestralmente, para avaliação pelos alunos nos 

quesitos abaixo mostrados. 
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Quesitos Avaliação Docente presencial 

TÓPICO ITEM 

I. Execução do Plano de Ensino 

1. Esclarecimento da importância da disciplina 

2. Cumprimento dos conteúdos do plano de 
ensino 

3. Cumprimento do horário de início e término 
das aulas 

4. Clareza na transmissão dos conhecimentos 

5. Apresentação de situações reais 
relacionadas ao conteúdo 

II.  Relacionamento e Incentivo 
em sala de aula 

1. Relação professor/alunos favorecendo o 
aprendizado 

2. Desenvolvimento à capacidade de solução de 
problemas 

3. Discussão dos erros e acertos visando o 
crescimento 

4. Resposta aos questionamentos dos alunos 

 

 Para os docentes de disciplinas semipresenciais a avaliação dos alunos e 

apresentada em detalhes no item 4.6. 

    O trabalho em grupo ou em equipe é constantemente utilizado no 

desenvolvimento das disciplinas curriculares. 

 
6.1.2 Corpo Docente – Regime de Trabalho 

 
 Em dezembro de 2017, o corpo docente do curso de Administração tinha a 

seguinte composição, garantir ao Regime de Trabalho: 

REGIME QUANTIDADE PERCENTUAL 

HORISTA 7 25,0% 

PARCIAL 20 71,4% 

INTEGRAL 1  3,6% 

TOTAL 28 100,0% 

 

 A maioria dos docentes estão no regime parcial e integral, em torno de 75,0%. 

Apenas 25,0% são horistas e desempenham atividades no mercado de trabalho, 

importante aspecto para transmitir experiências e ensinamentos essenciais para o 

preparo profissional no egresso. 

 O atendimento aos discentes e o cumprimento integral de suas atribuições pode 

ser comprovada pelas avaliações realizadas pelos alunos e pelos registros em pautas 
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eletrônicas, disponíveis, que evidenciam as atividades desenvolvidas pelo docente, em 

acordo com o plano de ensino de sua disciplina. 

 O copo docente participa ativamente nas reuniões bimensais de Departamento 

para avaliação e melhoria do projeto do curso, conforme ata remetida à Diretoria de 

Graduação.  

 Todos os docentes elaboram provas bimensais, em acordo com as normas 

estabelecidas: mínimo de 10 (dez) questões, bom texto/figura para interpretação, 

sendo pelo menos duas discursivas, é objeto de comissão de avaliação de provas e/ou 

do coordenador do curso. 

 
6.2     EXPERIÊNCIA DOCENTE 

 
 A grande maioria do corpo docente do curso de Administração possui bastante 

experiência no mundo do trabalho, sendo especialistas em gestão de organizações 

públicas e privadas, em especial nas disciplinas que ministram, possibilitando 

apresentar aos discentes: exemplos reais da prática profissional, integrando teoria e 

prática e o desenvolvimento de competências e habilidades profissionais, previstas no 

perfil do egresso. 

 Mais de 30% dos professores que ministram disciplinas especificas possuem 

artigos, livros ou produção científica reconhecida.  

 Os docentes que ministram disciplinas de formação geral, também, possuem 

experiência profissional e produção intelectual publicada, como trabalhos técnicos de 

consultoria.  

 

6.3  PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
 

            Mais de 43% dos docentes do curso tem produções nos últimos 3 (três) anos. O 

professor Gilmar dos Santos Marques tem produção acadêmico-científica publicada em 

anais de congressos, periódicos avaliados no Qualis CAPES (artigos, resumos, 

resenhas, livros e capítulos de livros) em número superior a 10 nos últimos 3 anos. Os 

professores Guilherme Souza de Oliveira Lima, Luna Brandão de Lima, Robson do 

Nascimento, Túlio de Queiro Magalhães e Wender Freitas Reis têm mais de 5 (cinco) 

produções nos últimos 3 (três) anos. 
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 Os professores Ailton do Almo Rodrigues, Fabrício Augusto da Silva Martins, 

Gilberto Socoloski Júnior e Iran Barros Nunes têm 1(uma) produção nos três últimos 

anos. 

 
7      INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 
7.1     SALA DA COORDENAÇÃO 

 

 O curso de Administração viabiliza espaço de trabalho para docente em tempo 

integral, permitindo recursos tecnológicos e de comunicação que possibilita ações 

acadêmicas como o planejamento didático-pedagógico. 

 O espaço de trabalho para o coordenador do curso compreende uma sala 

exclusiva de trabalho, com privacidade para receber docentes e alunos, dotada de 

equipamentos adequados ao acompanhamento do processo ensino aprendizagem, 

possibilitando ações acadêmico-administrativas para a adequada gestão do curso. 

 

7.2   SALA DE PROFESSORES 
 
O curso de Administração viabiliza espaço de trabalho para docente em tempo 

integral, permitindo recursos tecnológicos e de comunicação que possibilita ações 

acadêmicas como o planejamento didático-pedagógico. O espaço é utilizado pelo 

coordenador do curso, único docente com tempo integral. 

A Sala dos professores é contigua à sala do coordenador, possuindo recursos 

tecnológicos de informação e comunicação apropriados que viabilizam o trabalho 

docente e, segue,  também, contígua à sala da Secretaria do curso, que permite apoio 

técnico-administrativo, além do espaço para guardar documentação e materiais. 

 
 
7.3  SALAS DE AULA 
 

O curso possui salas de aula, com capacidade para 60 alunos, próximas da sala 

da Coordenação. 

 As salas têm manutenção e limpeza periódicas, dispondo de mesas e cadeiras 

especiais permitindo a junção de quatro, para formar mesa para trabalho em grupo, 

que possibilita distintas situações de aprendizagem. Possuem equipamento multimídia 

e tela de projeção, acesso à internet, além de condicionador de ar.  
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          Em suma, um ambiente confortável, com recursos de tecnologias de informação 

e comunicação adequadas às atividades de ensino.  

 

7.4  ACESSO A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

 As Faculdades UPIS disponibilizam equipamentos de informática aos seus alunos em 

três locais básicos: 

- laboratório 1, localizado no térreo do bloco B, com 20 (vinte) computadores. 

- laboratório 2, localizado no subsolo do bloco C, com 20 (vinte) computadores 

- na Biblioteca, 18 (dezoito) computadores compõem o acervo físico da 

Biblioteca, possuindo programas que permitem o acesso à internet atendendo às 

necessidades institucionais, inclusive com acesso à biblioteca virtual. 

 Nos laboratórios e na Biblioteca, o mobiliário permite pleno conforto ao trabalho 

do aluno, complementado por condicionadores de ar. Existe equipe disponível para 

avaliação e recuperação de equipamentos. 

 Para facilitar o acesso dos alunos aos programas básicos disponíveis para 

informação e aprendizagem é disponibilizada rede sem fio, que permite aos discentes o 

acesso aos sistemas da UPIS de seus celulares e laptops.    

 

7.5 BIBLIOTECA 
 

7.5.1 Biblioteca do Campus I 

7.5.1.1  Instalações básicas e acervo 

 A biblioteca conta com acesso às principais redes nacionais e internacionais de 

bibliotecas, midioteca, espaço para impressos (jornais, revistas), vídeos, fitas de áudio, 

coleções de multimeios (CD's, disquetes, etc), cd-rom, e outras publicações que 

contribuem para a formação dos graduandos dos seus diversos cursos. É 

disponibilizado aos discentes e demais usuários a consulta ao acervo em meio 

eletrônico. 
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 Dessa forma, oferece infraestrutura informacional necessária para as atividades 

docentes e discentes de ensino, pesquisa e extensão, encontra-se à disposição dos 

alunos na Biblioteca Central que se situa no Bloco C do Campus I com ambiente 

climatizado, cabines individuais para estudo espaço para estudo em grupos e pessoal 

de apoio treinado para atender aos alunos. 

 

7.5.1.2 Acesso ao acervo 

 

 A IES disponibiliza acesso à Biblioteca Virtual UPIS, para acesso direto 24/7 

conforme manual divulgado no site da instituição.  

 

 

   

7.5.1.3 Pessoal técnico e administrativo 

 A biblioteca possui profissionais capacitados e treinados para orientar os 

usuários em consultas, pesquisas e outros serviços que a biblioteca dispõe. Conta com 
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02 auxiliares de biblioteca, supervisionados por bibliotecário, localizado no Campus I. 

 Além disso, pessoal de apoio, vigilância, limpeza e manutenção, estão 

preparados para manter o ambiente limpo e agradável para os usuários. 

                 

7.5.2 Atualização da bibliografia 

  

A constituição da bibliografia básica foi atualizada em julho de 2018 pelo corpo 

docente do curso, com prioridade para o acervo virtual, definindo-se a quantidade 

básica média  de 3 (três) títulos por disciplina curricular que possam melhor registrar os 

conteúdo das disciplinas. 

O NDE do curso analisou relações de títulos do acervo físico e virtual, 

atualizados pelo corpo docente e a quantidade de vagas autorizadas para definir a 

adequação da quantidade de exemplares por títulos de cada unidade curricular, 

apresentando  relatório especifico. 

 Além disso, o NDE realizou a substituição e transferência de disciplinas, de 

modo a atualizar e dar melhor distribuição na sequência de apresentação de disciplinas 

na grade curricular. 

 

7.6 ÁREAS DE LAZER E ALIMENTAÇÃO 

 

O Campus I da UPIS dispõe de 3 (três) Lanchonetes, sendo 2 situadas entre os 

Blocos, no térreo e, 1 parte inferior, com meses e cadeiras. Espaço de convivência que 

fica à frente dos Blocos A e B, com mesas cadeiras e sombreiros, que permitem a 

convivência e a socialização do discente.  

 
 
7.7 ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

7.7.1 Tratamento a portadores de necessidades especiais 

              

 A Assessoria de Comunicação e Marketing comunica aos alunos por intermédio 

do Manual do Aluno, disponível na página institucional da UPIS na Internet, no espaço 

e-aluno, as normas adotadas para permitir a acessibilidade ao Campus I para as 

pessoas com deficiência de locomoção ou com mobilidade reduzida.   
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       As Faculdades Integradas UPIS orientam seus Colaboradores quanto a evitar a 

realização de qualquer tipo de discriminação para com alunos, colaboradores 

administrativos e docentes portadores de deficiência de locomoção ou com mobilidade 

reduzida. Qualquer manifestação nesse sentido deve ser apurada e, caso comprovada, 

o infrator estará sujeito as penas disciplinares, previstas no Art. 119 do Regimento 

Interno das Faculdades Integradas da UPIS. 

        O Núcleo de Apoio ao Estudante- NAE, quando demandado, realiza reuniões 

preparatórias com colaboradores docentes e alunos de turmas com pessoas 

portadoras de deficiência de locomoção ou com mobilidade reduzida, com a finalidade 

de facilitar sua integração. 

 

7.7.2 Vagas especiais no estacionamento 

      

A Administração do Campus I disponibiliza, por meio de acordo com órgãos de 

Governo do Distrito Federal, vagas destinadas a portador de deficiência de locomoção 

ou com mobilidade reduzida, ao lado do portão principal, de forma a permitir fácil 

acesso às áreas acadêmicas. 

 

7.7.3 Apoio à acessibilidade na entrada e circulação no Campus 

              

Os Colaboradores que atuam na Portaria e áreas internas do Campus I são 

orientados a realizar a prestação de apoio aos portadores de deficiência de locomoção 

ou com mobilidade reduzida, por ocasião de seu desembarque no estacionamento e, 

se necessário, utilizar a cadeira de rodas e muletas disponíveis no Núcleo de Apoio ao 

Estudante - NAE do Campus I.   

 

7.7.4 Salas de aula, laboratórios e auditórios 

 

 Quando da existência de alunos portadores de deficiência de locomoção ou com 

mobilidade reduzida nos cursos realizados no Campus I, o Coordenador do Curso deve 

providenciar locais a eles destinados, nas salas de aula e laboratórios, devidamente 

demarcados 

 

7.7.5  Sanitários 

 Estão disponíveis sanitários masculinos e femininos em todas as instalações do 

Campus I adequados para uso por pessoa portadora de deficiência de locomoção ou 

com mobilidade reduzida, com entrada independente dos demais sanitários. 
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7.7.6  Áreas de Lazer e Alimentação 

              

 As Faculdades Integradas UPIS mantém no Campus I áreas destinadas ao lazer 

e lanchonetes para alimentação, possibilitando o acesso aos alunos e colaboradores 

portadores de deficiência de locomoção ou com mobilidade reduzida. 

 

7.7.7  Apoio na Biblioteca 

             

 A Biblioteca disponibiliza no Campus I os telefones 3445-6759 e 3445-6767 para 

serem utilizados na solicitação de empréstimo ou devolução de qualquer material 

bibliográfico, para pessoas portadoras de deficiência de locomoção ou com mobilidade 

reduzida. O colaborador da Biblioteca deverá entregar o material solicitado, conforme 

local e horário combinado com o solicitante, nas áreas internas do Campus.  

 Além disso, o acesso é livre pelo elevador do Bloco "C", que vai até à Biblioteca. 

 

8. AVALIAÇÃO DO CURSO 
 
         A auto avaliação institucional, promovida pela CPA, considerando avaliações e 

auditorias internas, executadas pela Diretoria de Avaliação Acadêmica e pelo Núcleo 

da Qualidade, permite à Coordenação do curso a realização de melhorias no projeto do 

curso, particularmente com base na visualização do desempenho docente, em 

correções de eventuais desvios na execução do ensino e problemas da infraestrutura, 

particularmente de apoio ao ensino. 

       A gestão do curso é atualizada considerando a autoavaliação institucional, que 

tem base nos resultados da avaliação semestral realizada pelos alunos e da auditoria 

conduzida por colaboradores administrativos capacitados. 

 

 

8.1 AVALIAÇÃO INTERNA 

 

               Desde o início de suas atividades, de acordo com seu Estatuto e Regimento 

Unificado, a UPIS possui uma estrutura a nível direção voltada para a avaliação de 

seus sistemas e atividades acadêmicas e administrativas: a Diretoria de Avaliação 

Acadêmica (DAA), que atua como órgão central de um sistema interno de avaliação e o 

Núcleo da Qualidade, órgão de assessoramento da Diretoria da UPIS. 

A criação da Comissão Própria de Avaliação (CPA), oriunda do SINAES, trouxe 

um importante instrumento para a coordenação e ampliação do processo avaliativo. 
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 Assim, a avaliação do projeto do curso é realizada por três sistemas internos 

básicos:  

1- Sistema de avaliação, desenvolvido pela DAA; 

2- Sistema de gestão da qualidade, conduzido pelo Núcleo;  

3- Auto-avaliação, desenvolvida pela CPA, que centralizou o processo avaliativo e o 

ampliou para as dimensões estabelecidas.  

A CPA desenvolveu auto avaliações anuais no período 2005-2017, cujos 

relatórios foram enviados ao INEP. 

 O desenvolvimento e resultados dessas auto-avaliações, particularmente quanto 

às dimensões: 2 - Políticas de ensino, pesquisa e extensão; 5- Política de pessoal 

docente; 7 - Infraestrutura e 9 - Política de atendimento aos discentes, trazem 

informações que permitem ajustes e correções em atividades e procedimentos 

acadêmicos e melhorias significativas no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

8.2 AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

 Deve-se destacar que o curso de Administração não recebeu avaliação externa 

nos últimos 15 (quinze) anos. 

 

 


