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1. Apresentação
Contextualização da FPM
Dados da Mantenedora:
Nome:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS

CNPJ:

03.289.019/0001-98

End.:

Rua Major Gote nº 1901, Centro,

Cidade: Patos de Minas

UF:

MG

Fone:

(34) 3818 2300

E-mail:

direcao.projetos@faculdadepatosdeminas.edu.br

CEP: 38700-001

Dados da Mantida:
Nome:

FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS

CNPJ:

03.289.019/0001-98

End.:

Rua Major Gote nº 1408, Centro,

Cidade: Patos de Minas

UF:

Fone:

(34) 3818 2300

http://faculdadepatosdeminas.edu.br/

E-mail:

direcao.projetos@faculdadepatosdeminas.edu.br

MG

CEP: 38700-001

Dados de Identificação do Curso:
Curso:

Administração

Coordenador:

André Augusto Locateli

Município de Funcionamento

Patos de Minas / MG

Diploma Conferido:

Bacharelado

Modalidade:

Presencial

Prazo para integralização

Mínimo 08 Semestres e Máximo 12 Semestres

Carga horária do curso:

3.800 h/aula - 3.267 h/relógio

Regime Letivo:

Semestral

Turnos de Oferta:

Noturno

Vagas Ofertadas:

100

MISSÃO DA FPM:
“Educar, produzir e disseminar o saber universal, contribuir para o
desenvolvimento humano, comprometendo-se com a justiça social, a
democracia e a cidadania além de promover a educação visando o
desenvolvimento sustentável do País”.
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2. Dados Socioeconômicos da Região
A falta de profissionais capacitados em Administração na região, fez com que a
oferta deste curso se caracterizasse como uma das prioridades de ofertas
educacionais dentro da proposta de educação superior para o futuro de nossa
Instituição. O curso será mantido partindo dos princípios legais, institucionais,
filosóficos e socioculturais, obedecendo aos identificadores das demandas da
comunidade onde estará inserido.
Locais na Região que Ofertam o Curso de Administração / EaD
Patos de Minas
Faculdade Cidade de Patos de Minas – FPM
Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM
Patrocínio – 74,2 Km de Patos de Minas
Centro Universitário do Cerrado - UNICERP
Faculdade de Patrocínio - IESP
Paracatu 204 Km de Patos de Minas
Faculdade Atenas
Faculdade do Noroeste de Minas – FINON
Faculdade TECSOMA - FATEC
Consequências esperadas com a implantação deste curso serão o aumento da
quantidade de abertura de empresas e a qualidade de gestão na cidade de Patos
de Minas e região, através de trabalhos realizados tanto pelos discentes
supervisionados pelos seus professores, bem como pelos egressos no pleno
exercício de suas funções, onde o perfil empreendedor crítico, efetivo e ético,
pautado em critérios que unem prática e teoria, que serão marcas claras a atender
prioritariamente o mercado empresarial.
A oferta do curso leva em conta também a necessidade de diminuir a evasão dos
jovens para outras regiões que tenham mais alternativas para a continuidade de
seus estudos. Isto se torna algo regionalmente importante, visto que, dos alunos
que cursam o ensino superior em outra região, um número bastante considerável
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não volta a sua cidade de origem, diminuindo consideravelmente a população
economicamente ativa, além da mão de obra especializada desta região. Muitas
vezes esta migração causa preocupação aos pais destes jovens, bem como, uma
ampliação nas despesas mensais da família.
Para o planejamento de suas ações a Instituição utilizou, além de pesquisas feitas
por técnicos próprios, o perfil do Município, descrito abaixo:
Características Regionais de Patos de Minas
Densidade
Município
Patos de Minas

População 2010
138.710

Área da unidade

demográfica

territorial (km²)

(hab/km²)

3.189,77

43,5

Fonte: IBGE/Cidades

A Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba é uma das 12 mesorregiões do
estado brasileiro de Minas Gerais. Nela está inserida duas das dez regiões de
planejamento do estado, a região do Triângulo Mineiro e a do Alto Paranaíba. É
formada pela união de 66 municípios agrupados em sete microrregiões, localizada
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na região oeste de Minas Gerais. Conta com 2.279.478 habitantes, bem como uma
área de 90.545 km², equivalente a 15,4% do território mineiro.
Em comparação com as demais mesorregiões do estado, dispõe do terceiro maior
contingente populacional e da segunda maior área. Segunda maior economia do
estado, a mesorregião tem hoje forte influência estadual. Faz fronteira a norte com
o Sul Goiano e com o Noroeste de Minas; ao sul com Ribeirão Preto, com São
José do Rio Preto, ambas no estado de São Paulo e com o Sul e Sudoeste de
Minas; a leste com a Central Mineira e com o Oeste de Minas; a oeste com o Leste
de Mato Grosso do Sul.
A mesorregião é circundada pelos rios Grande e Paranaíba. Sete de seus
municípios estão entre os mais populosos do estado: Uberlândia, Uberaba, Patos
de Minas, Araguari, Ituiutaba, Araxá e Patrocínio, sendo que Uberlândia é o maior
município do interior mineiro.
Evolução Populacional
Ano

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

1991

102.946

15.743.152

146.825.475

1996

112.384

16.567.989

156.032.944

2000

123.881

17.891.494

169.799.170

2007

133.054

19.273.506

183.987.291

2010

138.710

19.597.330

190.755.799

Fonte: IBGE/Cidades
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Municípios da Microrregião de Patos de Minas
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Fonte: IBGE – CENSO 2010

Número de Docentes por Nível
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Pré-escolar

472

311,52

3.079,06

Fundamental

1.114

1.649,95

15.495,21

Médio

276

642,20

5.697,34

Fonte: IBGE/Cidades

Número de Escolas por Nível
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Fundamental

49

108,44

1.340,77

Médio

26

30,69

279,93

Fonte: IBGE/Cidades
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Matrículas por Nível
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Pré-escolar

3.054

4.515,81

49.165,25

Fundamental

17.191

26.571,85

278.253,38

Médio

5.560

7.873,59

80.748,81

Fonte: IBGE/Cidades
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PIRÂMIDE ETÁRIA
Idade

Patos de Minas
Home
ns

Minas Gerais

Mulheres

Homens

Mulheres

0 a 4 anos

4.077

3.931

649.660

627.206

5 a 9 anos

4.664

4.497

726.034

702.961

5.645

5.356

858.109

830.051

6.147

5.898

868.022

851.253

5.970

5.954

874.104

859.390

5.778

5.817

851.586

853.105

5.295

5.638

790.229

805.450

5.286

5.759

694.342

722.116

5.258

5.589

671.738

702.039

4.808

5.214

628.195

666.388

4.186

4.511

548.830

584.829

3.393

3.528

441.415

479.714

2.532

2.761

339.165

376.212

1.807

2.085

251.626

290.172

1.409

1.768

191.852

233.376

10 a 14
anos
15 a 19
anos
20 a 24
anos
25 a 29
anos
30 a 34
anos
35 a 39
anos
40 a 44
anos
45 a 49
anos
50 a 54
anos
55 a 59
anos
60 a 64
anos
65 a 69
anos
70 a 74

Brasil
Homens

Mulheres

7.016.61

6.778.79

4

5

7.623.74

7.344.86

9

7

8.724.96

8.440.94

0

0

8.558.49

8.431.64

7

1

8.629.80

8.614.58

7

1

8.460.63

8.643.09

1

6

7.717.36

8.026.55

5

4

6.766.45

7.121.72

0

2

6.320.37

6.688.58

4

5

5.691.79

6.141.12

1

8

4.834.82

5.305.23

8

1

3.902.18

4.373.67

3

3

3.040.89

3.467.95

7

6

2.223.95

2.616.63

3

9

1.667.28

2.074.16
12

anos
75 a 79
anos
80 a 84
anos
85 a 89
anos
90 a 94
anos
95 a 99
anos
Mais de
100 anos

9

5

1.090.45

1.472.86

5

0

824

1.113

129.276

168.843

521

782

76.292

112.030

668.589

998.311

220

354

34.862

56.569

310.739

508.702

82

167

12.469

24.269

114.961

211.589

17

53

3.332

7.576

31.528

66.804

5

11

739

1.904

7.245

16.987

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010
DESPESAS E RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Receitas

320.935

42.111.468

461.146.647

Despesas

288.573

37.742.140

412.501.044

Fonte: Disponível em: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf.
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Fonte: IBGE/Cidades
PRODUTO INTERNO BRUTO
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Agropecuária

224.420

15.568.048

105.163.000

Indústria

575.250

54.306.183

539.315.998

Serviços

1.600.670

97.398.820

1.197.774.001

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias
Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA.
A estrutura econômica do Alto Paranaíba é centrada na atividade agropecuária, e a
do Triângulo Mineiro é mais diversificada, com destaque para as agroindústrias. O
Produto interno bruto (PIB) do Triângulo Mineiro registrado em 2009 era de 42,897
bilhões de reais, em Minas Gerais, está atrás apenas da Mesorregião Metropolitana
de Belo Horizonte. A mesorregião participa com 16,57% do PIB estadual e com
1,74% do PIB nacional. E o em PIB per capita de 20.035,00 reais (1º lugar de
Minas Gerais).
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Fonte: IBGE/Cidades

Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Automóveis

45.719

5.441.609

49.822.708

Caminhões

3.375

318.436

2.645.992

Caminhões-trator

1.460

63.067

593.892

Caminhonetes

9.081

783.208

6.588.813

Caminhonetas

1.566

273.991

2.908.233

Micro-ônibus

188

43.346

375.274

Motocicletas

25.047

2.308.174

20.216.193
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Motonetas

7.009

257.972

3.833.159

Ônibus

396

71.950

590.657

Tratores

7

2.052

30.371

Utilitários

543

51.271

637.211

Fonte: Ministério das Cidades - DENATRAN - 2015.
Educação Superior
Diferentemente de outras regiões da América Latina, o caráter tardio da
implantação dos processos de escolarização nesta região do Brasil fez com que a
Educação Superior só se desenvolveu em meados do Séc. XX. A região, porém,
viveu o boom educacional do final dos anos sessenta, com a implantação de
diversas instituições públicas e privadas de Educação Superior em Uberlândia e
Uberlândia.
A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba é um centro de referência
econômico e cultural para o Centro-Oeste e se constitui em polo de confluência
de diferentes demandas científicas e culturais. Seu sistema de Educação
Superior integra varias IES em uma área que as separa em no máximo 200 km,
para onde convergem alunos de toda a região que aspiram desenvolver seus
conhecimentos culturais, científicos e profissionais.
Para atender a essas aspirações, as IES necessitam de conhecimentos
acumulados com elevado nível de qualidade e de pesquisas capazes de
contribuir com eficiência para o desenvolvimento e a intervenção no meio social.
3. Histórico da Faculdade Cidade de Patos de Minas
TRAJETÓRIA DA MANTENEDORA
A Associação Educacional de Patos de Minas, desde seu nascimento é uma
instituição voltada à Educação Superior, pois na mesma data de sua fundação, em
1999, criou-se também a Faculdade Cidade de Patos de Minas, Instituição de
Ensino Superior que se propõe à manutenção de cursos graduação, pósgraduação, pesquisa, extensão, cursos sequenciais e tecnológicos, podendo estes
16

serem presenciais, semipresenciais e à distância. Os seus idealizadores são
profissionais ligados à área do Ensino com experiência comprovada e com o
propósito de prover a cidade de Patos de Minas e sua região com a oferta de
cursos superiores em todas as áreas do ensino superior com qualidade, eficiência
e profissionalismo, adjetivos que serão inseridos como a marca desta instituição
durante a sua existência.
TRAJETÓRIA DA FACULDADE
O início das atividades desta instituição deu-se no primeiro semestre do ano 2005
com a aprovação pelo DEPES/ SESU/MEC, dos cursos de Bacharelado em
Fisioterapia e Licenciatura em Educação Física, desde o primeiro momento estes
cursos tiveram total aceitação pela população local. No segundo semestre de 2005
foram aprovados os cursos de Biomedicina e Enfermagem. Em 2006, ainda no
primeiro semestre, foram autorizados os cursos de Graduação em
Administração, Ciências Biológicas, Matemática e Química. No ano de 2007, no
primeiro semestre, iniciou-se o Programa de Pós- graduação, onde os cursos de
Saúde Pública e do Trabalhador, Gestão Ambiental, Tecnologia de Alimentos,
Auditoria em Sistemas de Saúde, Fisioterapia Clínica, Gestão Estratégica de
Marketing e Vendas, Gestão Estratégica de Finanças e Planejamento Tributário e
Docência do Ensino Superior formaram as turmas iniciais do referido programa e
ainda os cursos de graduação em Administração, Psicologia e Nutrição. Para o
funcionamento destes cursos a instituição conta com laboratórios nas áreas de
Microbiologia, Citologia, Histologia, Embriologia, Fisiologia, Bioquímica, Anatomia e
Informática (seus laboratórios de

informática estão equipados com
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computadores ligados em rede com total acesso via banda larga à internet
divididos em suas 4 unidades e 7 laboratórios). Os demais laboratórios dos
diversos cursos estão totalmente equipados para as aulas práticas. As bibliotecas
da Instituição contam com o acervo completo para o funcionamento destes cursos,
bem como computadores para acesso ao acervo e pesquisa.
Seu endereço atual conforme as documentações inseridas no Ministério de
Educação constam de uma Unidade sede, localizada à Rua Major Gote nº 1408,
Centro, Unidade II, Shopping, localizada na Rua Major Gote nº 1901, Centro,
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Unidade II, Shopping - Pós Graduação, localizada na Rua Major Gote, n° 1901,
Centro, Unidade III – localizada na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1278,
bem como sua Policlínica situada à Rua Major Gote, nº 1409.
4. Contextualização do Curso
Nome do Curso e a Modalidade: Administração/Presencial
Nome da Mantida: Faculdade Cidade de Patos de Minas
Endereço de Funcionamento do Curso: Rua Major Gote nº 1408, Centro – Patos
de Minas – MG.
Número de Vagas Autorizadas: 100
Turnos: Noturno 100 (Portaria n.37, de 19 de abril de 2012)
Carga Horária Total do Curso: 3.800 h/aula - 3.267 h/relógio
Tempos para Integralização: Mínimo 08 Semestres e Máximo 12 Semestres
Coordenação do Curso: André Augusto Locatelli
5. Organização Didático Pedagógica
Contexto Educacional
A Faculdade Cidade Patos de Minas, mantida pela Associação Educacional de
Patos de Minas, é Instituição Educacional, que tem na sua missão a Educação
Superior pautada na humanização como abertura ao diálogo, ao compromisso de
integração social e à competência em todo seu agir.
Os princípios que fundam a práxis da Faculdade Cidade de Patos de Minas são:


Valorizar a vida em todas as suas formas;



Respeitar a dignidade da pessoa humana e a liberdade pessoal;



A busca da verdade;



Contribuir com o crescimento da comunidade; e



Contribuir para a consolidação da cidadania na construção de uma
sociedade mais justa e fraterna.
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Estes princípios perpassam todas as atividades-fim da Faculdade Cidade de Patos
de Minas, tornando-a distinta de outras Instituições públicas e particulares. Os
princípios que fundam a práxis da Instituição propiciam a inter-relação pessoal com
uma formação que privilegie a inclusão dos valores humanos.
O Projeto Pedagógico do Curso de Administração, da Faculdade Cidade de Patos
de Minas, foi pensado de forma a contemplar três aspectos da Educação Superior:
1.

A formação humana;

2.

A formação específica;

3.

A formação complementar Estudos Quantitativos e Tecnologias.

5.1. Concepção do Curso
A maior preocupação da Faculdade Cidade de Patos de Minas é o oferecimento de
um ensino de qualidade, reforçado por projetos de pesquisa e de extensão, que
visem o envolvimento comunitário, através de uma interação dinâmica dos
segmentos sociais que se apresentam constantemente com carências nos
diferentes setores da área de exatas.
A Faculdade Cidade de Patos de Minas não pretende formar apenas o Profissional
Administração, mas também o profissional preparado para tratar com o público em
geral, capaz de lidar com o que há de mais moderno no âmbito de sua profissão e
ciente do progresso relativo às recentes pesquisas da área, buscando sempre
melhorar o seu potencial. Através da introdução do discente às matérias
sociológicas, tecnológicas, de iniciação científica e extensão, buscará habilitar
profissionais cada vez mais completos em termos de cidadania e profissionalismo.
O Curso de Graduação em Administração propõe formar profissionais conscientes
da evolução sócio-econômico-industrial da sociedade, através de uma educação
voltada tanto para os aspectos formativos, como a para os aspectos informativos.
Objetiva despertar o espírito crítico, propiciar o desenvolvimento do espírito de
investigação científica, desenvolver a liberdade e a solidariedade humana, o cultivo
de valores que enfatizem a dignidade do indivíduo como cidadão produtivo e
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despertar no educando a capacidade do conhecimento de si próprio, de suas
potencialidades, de seus semelhantes, do mundo e de seu Criador.
Concluindo, pretende formar profissionais do mais alto nível técnico-científico,
dotados do espírito cientificista e humanitário para que possam exercer seu papel
social

com

dignidade

e

competência,

objetivo

este

que

será

buscado

constantemente pela Faculdade Cidade de Patos de Minas, dentro de seu
relevante papel social.
5.2. Políticas Educacionais no Âmbito do Curso:
A IES desde seu credenciamento procurou implementar todas as propostas
relacionadas em seu PDI e Regimento Interno. Dessa forma, iniciou-se com os
órgãos Administrativos de apoio, que conforme estrutura da Instituição contemplam
todas as necessidades institucionais e legais. Os órgãos de Colegiado Superior de
Cursos estão funcionando normalmente com seus membros designados por
portaria e através da realização de reuniões que ocorrem de forma sistemática
conforme regimento e demais normas.
A gestão institucional está em consonância com as atividades da Instituição, com
os diretores, administradores e coordenadores, cumprindo todas as exigências e
metas estipuladas pelo conselho superior (CONSUAD), compondo parte das
decisões institucionais e das determinações do MEC.
O Plano de Desenvolvimento Institucional está estruturado de modo que permiti
uma

postura

que

contemple

essa

nova

realidade

político-educacional,

caracterizando-se pelo conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e
orientam a prática pedagógica e a dinâmica dessa Instituição, não se restringindo à
mera organização de componentes administrativos, mas sim, em um planejamento
estratégico organizado dos atos até hoje praticados e nas ações a serem
realizadas pela Instituição em um prazo de até 05 (cinco) anos.
A época social norteia os novos paradigmas os quais a IES adotou e adequou-se.
A educação por sua vez, é responsável pela formação de conhecimento científico,
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pelas habilidades e práticas profissionais, bem como, convicções as quais levam a
crítica reflexiva e consequentemente à ação refletida que proporciona a evolução
da sociedade.
A FPM não pode definir seu futuro, mas pode delinear seu desenvolvimento,
levando em conta as características e as tendências do meio na qual está inserida.
Nesse contexto, as características e as tendências do meio, alteram e transformam
a realidade da instituição, rapidamente e se fazem necessárias as adaptações,
para galgar às transformações de forma criativa e crítica, assumindo, o papel de
interveniente ativo nesse processo de permanente mudança, que marca a
sociedade contemporânea e a Educação Nacional.
Reconhecendo isso e acreditando que o efetivo planejamento do futuro de uma
instituição de ensino superior é inseparável da visão própria de seu corpo gestor e
de seu corpo social, a IES tem o intuito de facilitar o processo de planificação do
seu PDI promovendo a participação e transferência de sua gestão.
O Plano de Desenvolvimento Institucional tornou-se exequível e capaz de
assegurar uma posição adequada à Instituição no cenário educacional mineiro e
regional através das propostas, que foram apresentadas, e elaboradas a partir:
 Dos resultados nos processos de avaliação da instituição e de seus cursos,
realizados nos últimos 4 (quatro) anos pelo MEC, através do INEP;
 Dos resultados dos processos de avaliações internas e análise da CPA
(Comissão Própria de Avaliação) que une a instituição através de representantes
dos alunos, docentes, técnicos administrativos e membros da sociedade, onde
através de reflexões críticas, analisam o desenvolvimento da instituição;
 Apoio do Colegiado composto por alunos, professores e corpo técnico
administrativo da instituição, além do NDE, composto por docentes abrindo
espaço para a discussão coletiva, análise de documentos e diretrizes descrevem
caminhos e objetivos a serem alcançados para a maior significação do ensino e
da formação dos discentes da instituição;
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 Da identificação e da análise de um conjunto de variáveis, derivadas do contexto
interno, consideradas capazes de afetar a situação da Instituição nos próximos
anos.
5.2.1. Política de Educação Ambiental da Instituição
A FPM compreende a importância da mobilização da comunidade acadêmica para
reflexões que envolvem questões relacionadas à Educação Ambiental. Assim, as
coordenações de cursos da instituição, juntamente com a Direção Geral da IES,
elaboraram uma proposta de Educação Ambiental de acordo com os princípios de
qualidade, ética, bem como com a legislação específica, incorporada pela Lei nº
9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de
junho de 2002, proporcionando uma visão crítica da ciência e cultura, permitindo
atividades de conservação da biodiversidade, de gerenciamento de resíduos, de
manejo sustentável de recursos ambientais, e melhoria de qualidade ambiental, a
partir de uma visão mais globalizada da questão ambiental como propiciadora do
pleno exercício da cidadania.
A abordagem do tema é feita não apenas na transmissão do conhecimento, mas na
valorização e resgate do conhecimento prévio, possibilitando uma aprendizagem
significativa, na qual se aproximam os conceitos com a realidade da comunidade.
A Discussão Acadêmica social e econômica problemática em relação ao meio
ambiente e seu processo de degradação tem ganhado cada vez mais espaço e tem
sido objeto de políticas públicas voltadas, principalmente, ao processo educacional.
Neste contexto, várias ações foram realizadas: os primeiros Fóruns Nacionais de
Educação Ambiental, a instituição do Programa Nacional de Educação Ambiental
pelo Ministério do Meio Ambiente e dos Parâmetros Curriculares Nacionais pelo
MEC, no qual a temática ambiental foi inserida como conteúdo transversal em
todas as disciplinas do currículo escolar.
Diante disso, a FPM iniciou um trabalho em conjunto com representantes da
comunidade acadêmica com o objetivo de elaborar uma proposta de educação
ambiental voltada para a realidade regional, contando com a participação de
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professores, alunos e pessoal técnico administrativo. A possibilidade de integrar
diferentes cursos superiores e preparar uma proposta a partir da realidade
socioambiental regional, integrando Faculdade/Comunidade justificou plenamente a
necessidade e relevância de um projeto que relaciona ensino, extensão e iniciação
científica. A partir dessa necessidade foi Criado o NEA (Núcleo de educação
Ambiental) cujo objetivo principal é a interação entre a comunidade acadêmica,
sociedade e as questões ambientais.
5.2.2. Inserção dos Direitos Humanos no Ensino Superior
A IES, considerando o que dispõe o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO PLENO através da
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012 que estabelece as Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (EDH) a formação para a vida e
para a convivência, no exercício cotidiano dos direitos humanos como forma de
vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais,
nacionais e planetário e para assegurar o direito à educação a todos (as), adota em
sua missão e em todos os regulamentos e ações que norteiam e efetivam suas
ações práticas educativas para a defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de
sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas, nos âmbitos de
direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles
individuais, coletivos, a fim de garantir a igualdade e de defesa da dignidade
humana, com a finalidade de promover a educação para a mudança e a
transformação social, independente da área de estudo ou formação.
Para alcançar a Missão Institucional, de forma sistêmica, transversal e
multidimensional, calcada fortemente no contexto da EDH, a IES declara como
norteadores de suas ações seu PDI e PPC os seguintes fundamentos: I-dignidade
humana; II- igualdade de direitos; III - reconhecimento e valorização das diferenças
e das diversidades; IV- laicidade do Estado; V-democracia na educação,
posicionamentos estes apresentados na Resolução CNE/CP 1/2012. Diário Oficial
da União, Brasília, 31 de maio de 2012 – Seção 1 – p. 48. VI - transversalidade,
vivência E globalidade; e VII - sustentabilidade socioambiental.
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Os princípios supracitados são articulados nas dimensões:
I - apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos
e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local;
II - afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos
direitos humanos em todos os espaços da sociedade;
III - formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis
cognitivo, social, cultural e político;
IV - desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção
coletiva, utilizando Linguagens e materiais didáticos contextualizados; e
V - fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos
em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como
da reparação das diferentes formas de violação de direitos.
Caberá ainda a IES, incentivar a pesquisa e a extensão no tema, promovendo
diálogo com segmentos em situação de exclusão social e movimentos sociais,
atuando assim com ações efetivas na formação de uma sociedade mais cidadã e
responsável, junto à região onde atua, divulgando inclusive, pelos mais diversos
meios midiáticos, os resultados e experiências vivenciados e obtidos.
Vale lembrar a Missão da Mantenedora e suas Mantidas: “Educar, produzir e
disseminar o saber universal, contribuir para o desenvolvimento humano,
comprometendo-se com a justiça social, a democracia e a cidadania além de
promover a educação visando o desenvolvimento sustentável do País” conforme
PDI (2015 a 2019).
Iniciação Científica (Pesquisa)
No que se refere à pesquisa a IES incentivará o desenvolvimento de saberes e
ações no campo da EDH através de apoio a investigações especializadas focando
na promoção da paz, desenvolvimento, justiça, igualdade e liberdade. Além de
propostas de iniciação científica em questões ambientais, do afrodescendente
indígena, memória do patrimônio cultural, gestões especificas de ações sociais e
demais atividades que possam se tornar de referencia para o desenvolvimento de
outros projetos.
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Atividades de Extensão
São desenvolvidos projetos de extensão que enfatizam o compromisso da IES com
a promoção e a defesa dos direitos humanos nos diversos segmentos que a
mesma tenha inserção de forma direta ou indireta, internas e externas ao ambiente
escolar de forma a contribuir com o crescimento local e regional em termos de
políticas em prol dos direitos humanos.
Gestão
Na gestão os direitos humanos são incorporados na cultura e gestão
organizacional, no modo de mediação de conflitos, lidando e reparando processos
de violações através de ouvidorias, representação institucional e intervenção social
junto ás esferas publicas de cidadania, com participação da IES em conselhos,
comitês, fóruns de direito e politicas publicas além da participação em projetos
sociais principalmente relacionados à saúde proposto pelo Governo Federal e que
muitas vezes encontra dificuldades na gestão dos mesmos por falta de
colaboradores com experiência ou conhecimento de gestão.
Desta forma a IES espera contemplar estes princípios orientadores e a EDH como
parte do processo educativo uma vez que sem os direitos humanos não será
possível consolidar uma democracia substancial e uma Educação Completa e
Inclusiva. Fatores estes necessários ao comprometimento da IES com a cultura e
política dos direitos humanos, contribuindo assim para o bem estar de todos,
salientando que outras formas de problemas com o avanço das tecnologias
(bullying, invasão de privacidade), também terão de ser repensadas para a
manutenção destes direitos.
5.2.3 Politica Afrodescendente e Indígena
Para a execução da politica sobre Afrodescendentes e Indígenas, a IES inseriu
em todos os cursos a abordagem sobre a Temática. No Curso de Administração a
mesma será abordada na disciplina Formação Humanística.
Cabe

ressaltar

que

a

IES

executa

projetos

que

incentivam

a

cultura

Afrodescendente e Indígena e possibilita ao aluno um maior contato com a cultura
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tanto indígena quanto africana através de seminários, palestras, peças de teatro
dentre outros eventos que visam discutir a temática não somente com a
comunidade acadêmica, mas com a sociedade como um todo.
Neste contexto a IES busca constantemente parcerias entre movimentos sociais,
gestores educacionais e sociedade civil com o objetivo de divulgar, promover e
implementar as recomendações contidas nos pareceres do Conselho Nacional de
Educação com relação à educação para as relações étnico-raciais e educação
indígena.
O PPC está coerente com as Diretrizes Nacionais do Curso de Administração.
5.2.4. Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
O Autismo é uma denominação que atualmente é melhor explicada pelas
nomenclaturas Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) ou Transtorno do
Espectro do Autismo (TEA), que indicam uma ampla variação na sintomatologia,
onde se inclui um tripé de características: dificuldade de comunicação, de interação
social, e interesse e atividades restritos, estereotipados e repetitivos. Dentro do
quadro do autismo, existem vários graus de comprometimento dos sintomas,
tornando mais ou menos severa a situação do portador desta síndrome. Dentre os
graus de severidade, propõe-se um indivíduo de comprometimento maior, outro
intermediário e o terceiro com comprometimento mais discreto.
A Faculdade Cidade de Patos de Minas preocupa-se com a temática e trabalha em
sala de aula práticas pedagógicas que visam a redução das barreiras à
participação e à aprendizagem desses alunos, mostrando a importância da
mediação e destacando o ensino superior como um espaço privilegiado, sendo o
professor como elemento essencial para o acesso à aprendizagem.
A FPM conta com atendimento psicopedagógico para acompanhar o aluno autista,
oferendo ao mesmo o suporte necessário. São desenvolvidas periodicamente
palestras e seminários que abordam a temática para toda a comunidade
acadêmica. Os professores das diversas áreas deverão trabalhar o tema de forma
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transversal com os alunos, instigando a curiosidade e levando os mesmos a
pesquisar e se informar mais sobre o assunto.
Neste

contexto

a

FPM

está

propondo

desenvolver

uma

política

de

acompanhamento e auxílio ao portador de autismo e não apenas a transmissão de
conteúdos numa disciplina motivo este das reuniões e discussões sobre o tema em
questão.
5.3. Objetivos do Curso
Uma das consequências da implantação deste curso foi o aumento no nível de
qualidade da Administração em Empresas, industriais, comerciais e prestadores de
serviços da região através da utilização dos discentes deste curso em estágio
supervisionado nas empresas da região uma vez que é uma das suas aplicações a
inserção dos discentes como estagiários nas diversas empresas da região. A FPM
também atende à comunidade em geral em qualquer nível com as mais avançadas
técnicas para a formulação de projetos, realizando consultorias e viabilizando
projetos de otimização administrativa, auxiliando até em projetos de financiamento
junto a bancos de desenvolvimento e assim colaborando com o crescimento dentro
destas empresas e consequentemente da região onde a instituição está inserida.
O Administrador graduado nesta instituição atenderá a demanda principalmente da
região, tendo o preceito da Administração, na sua dimensão mais abrangente,
permeando as ações educativas e informativas, principalmente em níveis local e
regional, de forma articulada ao contexto social entendo-a como uma forma de
participação e contribuição social.
A FPM não busca formar apenas o Administrador na sua proposta, mas também
um profissional preparado para tratar com o público em geral, capaz de atuar com
o que há de mais moderno no âmbito de sua profissão e ciente do progresso
relativo às recentes pesquisas da área, buscando sempre melhorar o seu potencial.
Através da introdução do discente às matérias sociológicas, tecnológicas, de
pesquisa e extensão, buscará habilitar profissionais preocupados com o seu
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próprio aprimoramento, tornando-os capazes de enfrentar um mercado de trabalho
cada vez mais agressivo e globalizado.
O Curso de Graduação em Administração - Bacharelado, forma profissionais
conscientes da evolução sócio-econômico-industrial da sociedade, através de uma
educação voltada tanto para os aspectos formativos, como para os aspectos
informativos. Objetiva despertar o espírito crítico, propiciar o desenvolvimento do
espírito de investigação científica, desenvolver a liberdade e a solidariedade
humana, o cultivo de valores que enfatizem a dignidade do indivíduo como cidadão
produtivo e despertar no educando a capacidade do conhecimento de si próprio, de
suas potencialidades, de seus semelhantes, do mundo e de seu Criador.
5.4. Perfil Profissional do Egresso
O Perfil do Egresso do curso de Administração da FPM tem como base a formação
de um profissional que além de atender a demanda necessária de sua área de
atuação, seja também um cidadão atuante na comunidade onde está inserido, um
verdadeiro formador de opinião com capacidade de diagnosticar e conduzir as
mudanças desejadas com ética e moral. Este profissional também deve preconizar
a filosofia da educação continuada como forma de adaptar-se às mudanças nos
contextos sociais, econômicos e tecnológicos por que passa a sociedade.
Caracteriza assim o perfil do egresso:
“Ser Empreendedor, tanto interno como externo, crítico e ético, capaz de
interpretar e interagir no mundo organizacional, fazer planejamentos, pôr
projetos em prática e, tomar decisões”.
5.5. Estrutura Curricular
A proposta pedagógica tem a empregabilidade, a sustentabilidade e o
empreendedorismo como pilares estratégicos para o desenvolvimento do mundo
organizacional, bem como da qualidade de vida de todos os atores envolvidos.
O pilar empreendedorismo, através da proposição aos alunos a participar de forma
ativa nas discussões propostas prioritariamente calcadas em estudos de caso,
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independente da disciplina cursada. Importante ainda, ressaltar a proposição da
construção de uma plano de negócios durante dois semestres abordando a
interdisciplinaridade dos conteúdos de Planejamento Estratégico, Marketing,
Produção, Logística, Relações Humanas, e Financeiro até a apresentação crítica
da real viabilidade da implantação do negócio proposto, envolvendo linhas de
financiamento, análise em cenários otimista e pessimista bem como, legislação
pertinente quando envolvida. Desta forma pretende-se contribuir fortemente para o
perfil do egresso esperado
Com estas premissas a FPM realiza suas atividades de ensino, pesquisa e
extensão, incluindo-se, nesse contexto, os indispensáveis projetos de ações
assistenciais que potencializam a responsabilidade social presente no cotidiano da
instituição, preparando os estudantes para assumirem papel ativo em uma
sociedade marcada pelo multiculturalismo, pela pluralidade e pela rapidez das
transformações.
A estrutura curricular do curso de Administração foi elaborada para atender às as
competências e habilidades descritas nas Diretrizes Curriculares Nacionais da
RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2005, que são:
I - reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente,
introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e
generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o
processo da tomada de decisão;
II - desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações
interpessoais ou intergrupais;
III - refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;
IV - desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressando-se
de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e sociais;
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V - ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas do seu exercício profissional;
VI - desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em
diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável;
VII - desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em
organizações; e;
VIII - desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração,
pareceres e
perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicos e operacionais.
Além das competências e habilidades descritas acima, baseamo-nos também
naquelas descritas na Pesquisa Nacional CFA/CRAs de 2011 para a distribuição
adequada da carga horária semestral, de modo a permitir a necessária flexibilidade
e autonomia ao estudante não só para a sua participação em monitorias,
programas e projetos de extensão, projetos de pesquisa e outras atividades
curriculares complementares, como também para o desenvolvimento de vocações,
interesses e potenciais específicos individuais.
O curso de Administração da FPM, nas figuras dos membros do Núcleo Docente
Estruturante e de sua Coordenação compreende que o processo de elaboração de
uma matriz curricular é dinâmico, desta forma, no seu desenvolvimento dialoga
com o mercado de trabalho, com o alunado e com as instâncias superiores, sejam
elas as da própria Faculdade ou das agências reguladoras. Desta feita, a estrutura
curricular aqui apresentada traz em seu bojo o que se apreendeu nos processos de
avaliação formais aos quais o curso se submeteu e as orientações institucionais da
FPM.
O Curso de Administração da FPM é integralizado em 4 (quatro) anos, ou seja, 08
semestres com tempo máximo para integralização de 12 (doze) semestres.
O Curso tem a carga horária de 3.800 horas relógio, incluindo 200 (duzentas) horas
de Atividades Curriculares Complementares e 400 (quatrocentas) horas de estágio
curricular supervisionado.
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A contabilização da carga horária, indispensável à integralização curricular,
encontra-se disciplinada no Regimento Geral da FPM, de acordo com as instruções
contidas na Resolução nº 2, de 18 de junho de 2007 e a Resolução nº 3, de 02 de
julho de 2007 do Conselho Nacional de Educação – CNE/MEC. As ações
programadas e que fazem com que seja atendida a matriz curricular do curso são
contabilizadas, no âmbito da FPM, pela soma de trabalhos acadêmicos. O trabalho
acadêmico compreende atividades docentes e discentes para além da sala de aula
que, expressamente previstas nos Planos de Ensino, integram a carga horária da
disciplina e, quando identificados como atividades complementares, a elas se
agregam. O trabalho acadêmico efetivo, respeitando semestralmente os 100 dias
letivos, computará duração da atividade acadêmica e o efetivo trabalho do aluno e
compreende:
I - preleções e aulas expositivas;
II - atividades práticas supervisionadas tais como laboratórios, atividades em
biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais ou em grupo, prática de ensino,
exercícios e tarefas pertinentes ao sistema indissociável de ensino e pesquisa, com
cunho de aprofundamento ou aplicação de estudos, como estágios, prática
profissional, trabalho de campo, participação em programas de pesquisa, ou de
extensão e ensino a distância.
A distribuição quantitativa dos minutos de atividades que compõem a hora-aula
(50min) é da responsabilidade de cada disciplina que se obriga a respeitar a carga
horária mínima a ela atribuída pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC). A
valoração e a quantificação em minutos das atividades acadêmicas são
criteriosamente feitas, inadmitindo-se prejuízo ao cumprimento da carga horária
total do curso. O desenvolvimento das atividades práticas das disciplinas em
diferentes cenários e a participação em projetos de extensão e pesquisa levam a
perspectiva de um trabalho coletivo (academia, serviço e comunidade), na busca
de estratégias para a minimização dos problemas do cotidiano e o exercício pleno
da cidadania.
Desde o início do curso, a multidisciplinaridade mescla da formação básica,
quantitativa, profissional e complementar são disponibilizadas, construindo a
maturidade e o perfil do aluno, esperados quando da conclusão do curso.
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Esse movimento ganha vida na integração das interfaces das disciplinas que,
necessariamente interagem na construção e na resolução dos problemas.
Componentes curriculares como TCC e Estágio Curricular Supervisionado, são
devidamente atendidos, fruto do entendimento do NDE e Colegiado que é dever do
curso contar com possibilidades de incentivar o amadurecimento profissional do
aluno e a capacidade do mesmo em sistematizar suas ideias e conhecimentos num
modelo acadêmico compatível ao nível de bacharelado.
A estrutura curricular e o ementário do Curso de Administração com a respectiva
bibliografia básica e complementar das disciplinas são apresentados nos ANEXOS
2 e 3 respectivamente.
5.6. Conteúdos Curriculares
Os conteúdos essenciais para o curso de graduação em Administração deverão
estar relacionados ao perfil do Egresso e á DCN do Curso de Administração
(formação básica, estudos quantitativos, formação profissional e formação
complementar).
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Eixo
Formação Básica
Conforme DCN Conteúdos de Formação Básica:
Relacionados com estudos
antropológicos,
sociológicos,
filosóficos, psicológicos,
éticoprofissionais,
políticos,
comportamentais,
econômicos e contábeis, bem como os relacionados
com as tecnologias da comunicação e da
informação e das ciências jurídicas;

Carga Horária Percentual

1000

26,32%

1640

43,16%

320

8,42%

760

20,00%

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

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

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

Disciplinas Optativas
As disciplinas optativa estão divididas em uma
disciplina de formação básica (Libras- Língua
Brasileira de Sinais ) e duas disciplinas de formação
profissional ( Negociação Empresarial e Governança
Corporativa)

Total

80

2,11%

3800

100,00%

Fonte: RESOLUÇÃO Nº 4, DE 13 DE JULHO DE 2005. (*)
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração,
bacharelado.
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5.7. Metodologia
Os princípios metodológicos da FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS
estão norteados por sua missão, a qual deverá conduzir à obtenção do perfil
desejado do egresso. No caso, a FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS,
busca uma proposta metodológica que privilegie a qualificação do aluno, sem, no
entanto, deixar de formar um cidadão crítico e capaz de pensar e estabelecer por si
soluções inovadoras, não só para a organização em que trabalha, mas também
para a comunidade em que vive a sociedade de um modo geral.
A metodologia utilizada pela IES é baseada na Dialética, cujo foco é a
contraposição e contradição de ideias que levam a outras ideias e que tem sido um
tema central na filosofia ocidental e oriental desde os tempos antigos.
O processo ensino-aprendizagem é composto por quatro elementos reais que
devem ser considerados: o aluno, o professor, o conteúdo e as variáveis
ambientais, ligadas às características da Instituição. Cada um desses elementos
exerce uma rede de influências sobre os demais, ligando-os e alterando suas
características.
Analisando cada elemento, entende-se que o aluno é um participante efetivo do
processo de ensino-aprendizagem e não um mero coadjuvante; que o professor é
um orientador no processo de aprendizagem, e não o detentor do conhecimento;
que o conteúdo adequado é à base da captação e compreensão pelo aluno das
informações necessárias ao seu aprendizado; que a percepção das variáveis
ambientais, em especial, as questões de relacionamento e clima organizacional da
Faculdade, é fundamental para o desempenho adequado de todos os fatores do
processo.
No que se refere propriamente aos métodos de ensino, vale dizer que estas são as
formas através das quais os professores irão trabalhar os diversos conteúdos, com
a finalidade de atingirem os objetivos propostos no projeto pedagógico.
Compreendem, então, as estratégias e procedimentos adotados no ensino por
professores e alunos caracterizam-se por ações conscientes, planejadas e

controladas, e visam atingir, além dos objetivos gerais e específicos propostos,
algum nível de generalização.
De modo geral, a FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS, aplica
metodologias modernas e variados recursos de ensino-aprendizagem, de acordo
com as necessidades e as especificidades de cada disciplina. Como exemplos
podem ser citados o método expositivo-dialogado de aula, estudo dirigido,
dinâmicas de grupo, estudos de caso, jogos e simulações, debates, entre outros.
Busca-se a utilização de métodos de ensino que privilegiem a iniciativa, a
criatividade, o trabalho em equipe dos alunos na busca de soluções práticas para
os problemas organizacionais.
Entendemos que os meios de ensino são os recursos materiais e tecnológicos,
utilizados por professores e alunos, sob determinadas condições previamente
planejadas, que facilitam a comunicação docente e o aprendizado, seja pela
apresentação ou representação de aspectos da realidade concernentes ao
currículo, ou pela mediação de sistemas simbólicos que permitiriam uma relação
crítico-ativo dos alunos com o seu entorno - o meio físico e o espaço sociocultural.
Como meios pode-se citar o aparato tecnológico oferecido pela FACULDADE
CIDADE DE PATOS DE MINAS, como laboratório de informática, com acesso à
Internet, projetores multimídia, TV e vídeo, biblioteca adequada, entre outros.
Finalmente, procura-se uma constante melhoria na qualidade do processo de
ensino-aprendizagem, principalmente nas disciplinas de conteúdo mais complexo,
nas quais o corpo discente encontra maiores dificuldades.
5.8. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório
O Estágio Curricular Supervisionado constitui parte essencial deste currículo.
Ele é o elo da aprendizagem teórico/prática com atuação assistida por docentes
das instituições onde os estágios curriculares supervisionados serão realizados. O
estágio curricular supervisionado possui legislação própria respeitando as cargas
horárias previstas pelos Ministérios e Conselhos pertinentes.
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5.8.1. Regulamentação do Estágio Curricular Supervisionado
Os membros do CONSUAD da FPM, no uso de suas atribuições regimentais:
Considerando a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB), que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, especialmente no disposto no art. 82.
Considerando a Lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o
estágio curricular supervisionado de estudantes; altera a redação do art. 428 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis
nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o
parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o
da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras
providências.
Considerando a Resolução CNE/CNES Nº 03, de 19 de Fevereiro de 2002, que
institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Administração e dá outras providências.
Considerando o Estatuto e o Regimento Geral da FPM (Faculdade Cidade de
Patos de Minas).
RESOLVEM:
Regulamentar o ESTÁGIO SUPERVISIONADO, em caráter obrigatório e que terá
a duração total mínima de 300 horas, sendo que serão cumpridas em
organizações conveniadas à IES, para orientação e apresentação do andamento
do estágio e para seminários de discussão sobre a prática profissional bem como
para aprendizagem de rotinas administrativas, e será cumprido da seguinte forma:
-ao longo do VI (sexto) período: (ESTÁGIO SUPERVISIONADO I)
-ao longo do VII (sétimo) período: (ESTÁGIO SUPERVISIONADO II)

3

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO será formalizado através de documentações
específicas.
A IES compreendendo que existem alunos com vasta experiência profissional e
que o estágio pouco agregaria aos mesmos, opta por flexibilizar o relatório final de
estágio para estes casos segundo as condições descritas abaixo:
a) Alunos que sejam proprietários de empresas, diretores ou gestores poderão
desenvolver seus trabalhos na criação e implementação de Plano Estratégico para
o desenvolvimento e melhoria da organização em questão;
b) Alunos que sejam supervisores em empresas poderão criar e implementar um
plano de melhoria na organização em questão;
c) Alunos que possuem experiência em área administrativa por no mínimo 5 (cinco)
anos poderão desenvolver um plano estratégico ou plano de melhoria da empresa
em questão.
Cabe ressaltar que o (a) aluno (a) que se enquadrar nas condições acima haverá
de comprovar a veracidade das informações por meio de documentação adequada,
tais como:
a) Contrato Social quando proprietário de empresa;
b) Carteira de trabalho devidamente assinada, que comprove experiência em cargo
de gestão ou supervisão;
c) Carteira de trabalho devidamente assinada que comprove experiência em cargo
administrativo por período mínimo de 5 (cinco) anos.
O manual de Estágio do Curso de Administração encontra-se no ANEXO IV deste
PPC.
5.9. Atividades Curriculares Complementares (ACC)
As atividades complementares, as quais apresentam neste PPC sua carga horária
computada em horas aula de 60 minutos, são aquelas realizadas pelo aluno
durante seu período de vinculo ao curso e relacionadas à sua formação
profissional. São atividades paralelas de crescimento pessoal que possibilitam o
desenvolvimento

das

práticas

e

estudos

transversais

e

independentes

preconizados pelas orientações de ensino no país objetivando orientar vocações
para setores específicos ligados ao panorama econômico produtivo regional ou
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nacional. As vocações regionais serão contempladas nos estudos de áreas
temáticas que irão complementar a formação acadêmica e estimular o
desenvolvimento de expertises e ênfases previstas nas orientações para os cursos
no país.
O controle da carga horária cumprida pelo aluno é feito mediante ficha individual,
preenchida e assinada pelo responsável pelas atividades complementares e
referendada pelo coordenador do curso. O limite válido para cada modalidade
objetiva estimular o aluno a participar de diferentes atividades e ampliar as
possibilidades de sua atuação junto ao curso.
É desejável o equilíbrio entre todas as modalidades de atividades, mas o aluno é
livre para definir e consolidar seu perfil em relação ao curso.
Ao adotar a filosofia de que a educação é concebida como um instrumento que
oferece ao indivíduo a oportunidade de construir sua própria formação intelectual
será oportunizado ao discente a flexibilidade curricular através de atividades
complementares, as quais poderão ser realizadas em qualquer fase do curso, num
total de 200 horas, para integralização curricular; desde que aprovadas pelo
Colegiado de Curso.
Serão consideradas atividades complementares:
 Disciplinas Eletivas: serão consideradas disciplinas eletivas aquelas
oferecidas pela Faculdade em cada linha de formação, não contabilizadas nas
horas da linha de formação, desde que atendam as necessidades da formação do
profissional, as quais deverão ser solicitadas ao Colegiado até data prevista pelo
mesmo, no semestre anterior, para apreciação e aprovação da viabilidade de
aproveitamento curricular. Após aprovação no colegiado, o aluno deverá matricularse na disciplina requerida, seguindo as normas da IES e, ao concluir a disciplina, o
mesmo encaminhará ao Colegiado o pedido de aproveitamento, para que o mesmo
aprove e encaminhe às respectivas coordenações de cursos da Graduação o
estudo de aproveitamento da referida disciplina para constar no histórico escolar. A
carga horária será contabilizada integralmente.
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 Estágio Extra Curricular: será considerado estágio extracurricular aquele
não previsto no currículo. Para ser considerada atividade complementar o aluno
deverá apresentar no início do semestre um plano de atividades ao Colegiado de
Curso, o qual aprova ou não. Ao final do estágio o acadêmico deverá entregar ao
colegiado um relatório das atividades desenvolvidas para avaliação. Será
contabilizado como atividade complementar 50% da carga horária total realizada.
 Participação em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão: da carga
horária

total

em

projetos,

o

aluno

poderá

contabilizar

como

atividade

complementar, mediante a aprovação do professor coordenador do projeto, que
deverá encaminhar ao Colegiado de Curso a carga horária total do aluno.
 Participação

em

Seminários,

Congressos,

Fóruns,

Encontros,

Palestras, Workshops e Cursos: a carga horária total dessas atividades poderão
ser contabilizadas como atividade complementar, desde que relacionadas com o
Curso, mediante o encaminhamento de cópia do certificado de participação e
relatório da atividade ao Colegiado de Curso, o qual aprovará a atividade.
 Semana Acadêmica: a participação será contabilizada integralmente,
mediante o encaminhamento de cópia do certificado ao Colegiado.
 Monitoria: da carga horária total de atividades de monitoria o aluno poderá
contabilizar como atividade complementar, mediante o encaminhamento do
Relatório de Atividades pelo professor orientador ao Colegiado de Curso.
 Apresentação de Trabalhos em Congressos, Fóruns e Seminários:
cada apresentação de trabalho corresponderá a 20 horas, mediante o
encaminhamento de uma cópia do trabalho e cópia do comprovante de
apresentação, que será avaliada pelo Colegiado de Curso.
 Publicações:

cada

trabalho

publicado

em

periódicos

nacionais

corresponderá a 150 horas e o publicado em periódicos internacionais
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corresponderá a 250 horas, mediante o encaminhamento de uma cópia do artigo
ao Colegiado de Curso, o qual será aprovado pelo mesmo.
Casos omissos deverão ser avaliados pelo Colegiado do Curso.
5.10. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
Artigo
O artigo apresentado na conclusão de cada curso tem sido usado como um
eficiente instrumento de aprendizagem. Os artigos têm por objetivo primacial
capacitar o aluno a utilizar métodos de pesquisa, para melhor compreender e expor
determinados aspectos do aprendizado como um todo.
Os artigos exibidos ao final do curso em combinação com disciplinas bem
encadeadas e com uma bibliografia dirigida e atualizada tornam:


Consolidados o processo de aprendizagem e os conhecimentos até então

ministrados;


Possível à comparação das diversas e diferentes linhas do pensamento,

permitindo ao acadêmico estabelecer elos entre as diversas correntes que
analisam determinados temas ou assuntos;


Possível aprimorar o método de pesquisa bibliográfica, tornando o

acadêmico ágil no manejo das ferramentas que, dia a dia, se disponibilizam e se
aprimoram;


Possível trabalhar dados e informações, filtrando aqueles pontos que

realmente são interessantes para o tema em pauta.
O artigo deverá ser feito de forma individual, cabendo ao acadêmico encontrar
dentro do conteúdo ministrado em seu curso e dentro da prática diária, alicerçada
em seus conhecimentos, trazer à luz o seu pensamento consolidado sobre o tema
ou assunto pesquisado.
O artigo deve obedecer aos princípios estilísticos e ao formato de apresentação de
todo trabalho científico, com a finalidade precípua de habituar o acadêmico às
regras da pesquisa, da apresentação e da gramática específica. (Norma ABNT)
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A sintonia entre o tema do artigo e o estágio curricular supervisionado será
privilegiada, pois isso dará ao aluno a possibilidade de um domínio maior da área
de seu interesse.
O regulamento para elaboração de artigos encontra-se no ANEXO V deste
PPC.
5.11. Apoio ao Discente
O Atendimento Psicopedagógico busca sanar as dificuldades e motivar os seus
discentes a participarem de todas as atividades e projetos ofertados pela IES.
Diante disso, coloca à disposição dos alunos a monitoria, iniciação científica,
participação

de programas de

extensão,

eventos

diversos,

de natureza

educacional, cultural, social e científica, como estratégia do processo ensinoaprendizagem, fazem parte ainda ações da ouvidoria, CPA, coordenação
acadêmica,

secretaria

acadêmica,

nivelamentos,

psicólogo,

pedagogo,

coordenadores acadêmicos, setor financeiro, jurídico com encaminhamentos a
bolsas com recursos próprios e governamentais como FIES. Dessa forma, as
monitorias, os programas de extensão e a iniciação científica têm como objetivo o
estreitamento da relação professor-aluno e a complementação do atendimento
extraclasse.
O atendimento extraclasse ao acadêmico (a) é realizado pela Coordenação do
Curso, pelos Professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo
Parcial, pedagoga, psicólogos, coordenador acadêmico, secretaria acadêmica com
jornada semanal específica para atendimento ao aluno, assim como pelo núcleo
destinado ao apoio psicopedagógico aos discentes e docentes.
Cada setor exerce uma função na parte de psicopedagogia, a secretaria fornece a
documentação necessária para o dia a dia dos discentes, os coordenadores
auxiliam no acompanhamento de disciplinas, atividades extraclasses, atividades
complementares a serem desenvolvidas, já os setores financeiro e jurídico auxiliam
os discentes que apresentam dificuldades financeiras e encaminham os mesmos a
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buscar bolsas em programas governamentais e também verifica a possibilidade de
bolsas com recursos próprios. Alguns discentes também são atendidos e
beneficiados com estágios remunerados em suas áreas de atuação dentro da
própria instituição.
Sendo assim, cabe ao Coordenador acompanhar o desenvolvimento discente e
apoiar as suas atividades acadêmicas, em consonância com o professor da
disciplina ou conteúdo que requer a atividade de nivelamento, recebendo o auxílio
dos docentes, especialmente, na orientação para o processo de aprendizagem, na
elaboração de trabalhos de graduação, nas atividades complementares e nos
estágios curriculares e extracurriculares.
5.11.1. Formas de Acesso ao Curso
O acesso ao Curso é através de processo seletivo aberto através de Edital, no qual
constam as respectivas vagas, os prazos, a documentação exigida, os critérios de
classificação, desempate e demais informações úteis.
Por se tratar de um curso de formação Superior é estritamente necessário para
matrícula no curso o comprovante de conclusão do ensino médio.
As matrículas são efetuadas nos meses que antecedem o início das aulas podendo
prolongar-se, caso haja vagas até o início do período letivo.
Os períodos de matrículas são divulgados com antecedência aos interessados,
através de comunicados.
Em caso de haver vagas remanescentes ao processo seletivo a instituição pode
emitir declaração de vagas para alunos oriundos de outras instituições de ensino
superior, desde que estes atendam aos requisitos necessários especificados na
legislação vigente e/ou para pessoas portadoras de diplomas de curso superior.
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As matrículas são efetivadas pelos funcionários da secretaria da instituição, os
quais verificam se os requisitos e a documentação estão de acordo com as normas
regimentais.
As matrículas são registradas no sistema próprio do estabelecimento, que é o LS.
5.11.2. Mecanismos de Nivelamento
As Atividades de Nivelamento são para aqueles alunos que encontram dificuldades
nas

disciplinas

propostas

pelo

curso

quando

ingressam

na

Faculdade,

independente do nível de conhecimento básico, tem como objetivo reviver os
conhecimentos adquiridos anteriormente, de forma que acelere a adaptação do
ambiente acadêmico. Esta atividade está disponível também para os discentes de
outros períodos do curso, a fim de recuperar os aprendizados adquiridos em anos
acadêmicos anteriores, refletir e aperfeiçoar os conhecimentos básicos, que por
sua fez formam o alicerce para seu desenvolvimento não deixando também a
conotação de Inclusão Social. Em última instância, os cursos de nivelamento
proporcionarão uma maior facilidade para os docentes, na medida em que
tornam mais homogêneos os conhecimentos dos alunos.
Contudo, será sempre ofertado no início de cada semestre, podendo ser
intensificado sistematicamente no decorrer do mesmo, em horários alternativos e
fora do horário normal das aulas regulares para atendimento em grandes e
pequenos grupos, proporcionando condições de todos os alunos interessados
participarem.
As atividades de nivelamento caminham em consonância com as atividades
complementares, no sentido de garantir a concretização do perfil profissional
proposto pelo Curso, não sendo obrigatórias, mas a reiterada ausência ou pouco
caso dos discentes com problemas de acompanhamento didático, para com
relação a essas atividades, implicarão em medidas de advertência.
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O coordenador de curso, ouvindo o Colegiado do Curso e NDE, a partir do
diagnóstico inicial fomentará e apoiará ações de nivelamento, visando o
atendimento dos alunos para o desenvolvimento dessas atividades.
5.11.3. Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPD)
O NAPD tem o compromisso de auxiliar a todos os atores envolvidos no processo
de ensino e aprendizagem da FPM a viabilizarem um processo educativo ampliado,
onde o aprendiz e processo de aprendizagem sejam considerados de forma global.
Nesse sentido, comprometido com o objetivo comum a todos os setores da
faculdade – oferecer ensino de qualidade – o NAPD atua como facilitador para
reflexões

por

parte

da

comunidade

acadêmica

acerca

das

relações

psicopedagógicas e de como estas interferem no processo em questão.
Para atingir esse compromisso, o NAPD realiza diferentes ações que se destinam a
suprir

as

demandas

psicopedagógicas

do

discente.

No

atendimento

psicopedagógico ao aluno o atendimento é realizado principalmente de forma
individual, quando este poderá verbalizar suas angústias e dificuldades referentes à
vida acadêmica. Pressupõe-se que a partir do momento em que as questões
subjetivas forem explicitadas e discutidas, se tornem não apenas menos
angustiantes e menos geradoras de sofrimento, mas também sirvam para a
experiência pessoal e autoconhecimento, culminando em atitudes e habilidades
profissionais positivas, contribuindo para a sua formação mais integral e humana.
Excepcionalmente o atendimento poderá ocorrer de forma grupal, a partir de
demandas identificadas onde esta modalidade de atendimento se mostre mais
eficaz. Isto pode ocorrer no caso de diagnóstico situacional de problemáticas que
envolvam grupos de alunos ou no caso da identificação de problemas comuns a
um número maior de alunos onde a estratégia de atendimento grupal se mostre
eficaz.
O

aluno

pode

procurar

o

NAPD

espontaneamente

ou

por

meio

de

solicitação/encaminhamento de um docente, coordenador ou diretor que perceba
que a proposta de trabalho do NAPD possa ser útil à formação do aluno.
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É importante ressaltar que o trabalho de intervenção do NAPD não tem por objetivo
oferecer ao aluno um suporte psicoterapêutico, mas, antes, o de auxiliar o aluno no
reconhecimento de suas dificuldades e ansiedades relativas à formação e futura
prática profissional. Caso seja diagnosticado que o aluno demande atendimento
psicoterapêutico especializado, ele será encaminhado para as clínicas conveniadas
especializadas neste atendimento.
Por meio de ações efetivas, em conjunto com diretrizes do Projeto Pedagógico
Institucional e da prática docente, o NAPD procura proporcionar ao aluno uma
formação profissional mais sólida, capacitando-o não apenas ao desempenho
profissional técnico, mas também a considerar os componentes humanos, ou seja,
sociais e emocionais de sua formação, auxiliando-o, a partir do autoconhecimento
e reflexão sobre seus afetos, a ter uma postura ética e responsável, bem como,
confiante de suas potencialidades. Assim, pretende-se que a partir da atuação
desse espaço facilitador do processo de formação seja possível minimizar as crises
presentes no processo educativo; formar de um profissional com competências
emocionais, técnicas e éticas; melhorar a prestação de serviços da universidade e,
consequentemente, promover o reconhecimento do valor da formação promovida
pela FPM.
5.11.4. Setor de Projetos Sociais, Bolsas e Benefícios ao Aluno
O Setor dos Projetos Sociais foi criado no Campus com o intuito de prestar apoio
aos alunos no que tange a tentativa de obtenção de bolsas públicas e particulares,
além de oferecer atendimento pedagógico e educacional aos alunos quando os
mesmos tiverem alguma dificuldade relacionada ao ensino, aprendizagem e as
mudanças referentes à chegada e permanência na universidade como: adaptação
a cidade, ao curso escolhido, ao ensino superior, dentre outras. O Setor atua junto
às Coordenações de Curso e conta com duas profissionais especializados nas
áreas pedagógica, psicológica, financeira e jurídica.
Ao Setor dos Projetos Sociais compete:
 Assegurar os instrumentos e condições necessárias para o cumprimento dos
currículos plenos dos cursos, do regime didático-pedagógico e do projeto de
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atuação pedagógica, em consonância com a legislação educacional vigente e
com as diretrizes institucionais;
 Realizar estudos e pesquisas com vistas ao aprimoramento na execução do
suporte técnico-pedagógico, para resolução de dificuldades no ensino e na
aprendizagem, com atendimento aos docentes e discentes, articulando
informações educacionais com as Coordenações de Curso;
 Elaborar instrumentos para diagnosticar dificuldades de aprendizagem,
confeccionar e analisar dados de rendimento escolar, aplicar questionários e
realizar entrevistas para sondagem das causas da evasão escolar
(desistência, transferência e trancamento/cancelamento de matrícula) e
repassar todas estas informações aos coordenadores e docentes dos cursos;
5.11.5. Ouvidoria
A Ouvidoria da FPM, criada em 2005, tem o objetivo de compreender e respeitar as
necessidades, direitos e valores do corpo discente e de toda a comunidade interna
e externa da Instituição. O atendimento é feito pessoalmente, através das caixinhas
da Ouvidoria espalhadas por todos os campi, ou eletronicamente através do site
institucional. O atendimento direto e pessoal é marca de excepcionalidade
encontrada na Ouvidoria da FPM.
5.11.6. A comunicação e a Intercomunicação no Curso
No âmbito institucional, o aluno conta com um serviço de atendimento
individualizado, realizado em um primeiro instante através de seus professores e
do NAPD, e posteriormente pela coordenação de curso, integrado aos setores
financeiro e de administração acadêmica.
O Portal Educacional da FPM conjuntamente com a CPA são as principais
ferramentas de comunicação atuando na convergência dos serviços aos alunos,
professores, funcionários e à comunidade externa. A página na web se presta, com
indubitável eficiência e eficácia, à comunicação entre todos que se envolvem no
processo educacional, quer na esfera do ensino, da pesquisa ou da extensão.
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A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa parte das
interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Lá alunos e
professores têm acesso às mais diversas funcionalidades que apoiam suas
interações e a deles com os canais formais da Faculdade.
Todos os docentes e funcionários do curso dispõem de contas pessoais de e-mail
para que possam estabelecer uma comunicação simples, direta e sem burocracias
no seu dia-a-dia.
O curso adota ferramentas da internet que possibilitam a comunicação e a
intercomunicação. Não há como alcançar os objetivos do curso sem o uso da
internet. O curso usufrui das funcionalidades do Portal, tais como: lançamento de
notas, frequência, conteúdo ministrado e permite o diálogo permanente entre
professores e alunos.
Da mesma forma, todos os alunos, no ato da matricula acadêmica, são solicitados
a cadastrarem-se no Portal, obtendo um login e senha. Seus endereços eletrônicos
são parte integrante desse cadastro permitindo a comunicação bidirecional (alunoprofessor) e multidirecional (incluindo a coordenação de curso, os colegas de turma
e também as áreas de apoio ao discente) incluindo a Ouvidoria eletrônica (Fale
Conosco).
A comunidade acadêmica recebe, periodicamente, o Informativo FPM. Trata-se de
um espaço no portal eletrônico que contém as principais notícias da universidade
na forma de notas curtas e rápidas.
O curso também mantém quadros murais para avisos e divulgação de notícias
diversas de interesse específico de alunos e professores.
5.11.7. Monitoria
Além das atividades curriculares complementares, os alunos do Curso de
Administração da FPM são incentivados a participar ativamente da construção do
conhecimento desde o início do curso.
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A Monitoria tem como finalidade a iniciação à docência e, como objetivo geral,
contribuir para a melhoria do ensino de graduação, promovendo a cooperação
acadêmica entre alunos e docentes. As atividades de monitoria no Curso de
Administração são consideradas estimuladoras e fundamentais para despertar a
vocação docente no estudante. Os monitores são selecionados a partir da
publicação semestral dos editais de monitoria, que seguem a Regulamentação do
Setor de Laboratórios e Monitorias.
O processo seletivo é por meio de concurso, promovido por cada disciplina, que
consta de prova escrita e entrevista. As atividades de monitoria são oferecidas para
disciplinas específicas que exigem a presença do monitor juntamente com o
professor responsável em ambiente de sala de aula e/ou laboratório (quando
exigido pela disciplina).
Os alunos que efetivamente atuam como monitores recebem o certificado de
exercício de monitoria na respectiva disciplina, onde consta, entre outros, a carga
horária cumprida. Além disso, os monitores são agraciados com descontos
diretamente incididos sobre o valor da mensalidade.
5.11.8. Iniciação Científica e Extensão
As relações semânticas entre o ensino, a iniciação científica e a extensão, num
tripé de sustentação, é o que provê a identidade dos cursos superiores desta
Instituição. Essas relações devem ser construídas de forma indissociável, de
maneira que a atividade fim (ensino, extensão ou pesquisa) seja realizada com
competência, eficiência, adequação, responsabilidade e constante processo de
atualização e aperfeiçoamento.
Avança-se na questão da interdisciplinaridade, visto que os conhecimentos a
serem trabalhados ao longo do curso procuram refletir o atendimento das
necessidades dos alunos e ao perfil desejado dos egressos. Uma diretriz a nortear
o ensino de todo corpo docente.
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Para a efetividade da presente proposta, é imprescindível o engajamento de todos
os setores, agentes educativos, comunidade, isto é, de todos os envolvidos com o
processo de ensino.
Os professores da Instituição, em suas atividades de ensino, deverão ser capazes
de não apenas transmitir o conhecimento ou sistematizar os mesmos, mas aliar
essas atividades à pesquisa que vise à construção do saber científico e ao
desenvolvimento de projetos de extensão, ligados às suas respectivas áreas de
atuação, por mais que a IES não possua características de Universidade, procurase incentivar a pesquisa em todos os segmentos e no próprio desenvolvimento de
suas ações.
Os programas de extensão serão consequência das atividades de ensino e
pesquisa.
A IES colocará à disposição da comunidade, serviços diversos, tais como: cursos
de aperfeiçoamento e de extensão; biblioteca; eventos culturais e artísticos;
atividades de estágios; assessorias e consultorias.
À instituição caberá ainda criar, empreender e difundir outras atividades que
possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida de Patos de Minas. A
realização de eventos culturais, artísticos, esportivos, de educação para o saber
instrumental, educação ambiental, educação para a saúde, entre outros, deverá ser
uma preocupação constante da instituição no atendimento da comunidade.
5.11.9. Meios de Divulgação de Trabalhos e Produções dos Alunos
A Escola Superior de Negócios da FPM divulga chamada contínua para submissão
de artigos e papers para a Virtua34, com ISSN 2526-5075.
A Virtua 34 – Revista Científica da Escola Superior de Negócios da Faculdade
Patos de Minas (FPM) foi criada em 2016 e tem como missão publicar,
semestralmente,

artigos

técnico-científicos

escritos

por

pesquisadores

de

graduação e pós-graduação da FPM e de outros centros de pesquisa, estimulando
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a pesquisa e divulgação do conhecimento científico nas áreas de Ciências
Administrativas, Ciências Contábeis e Engenharias.
A

publicação

online

pode

ser

acessada

pelo

seguinte

link: http://www.esunfpm.net/virtua34.
A Revista ACTA CIENTÍFICA (ISSN-1984-0918) é uma publicação da FPM que
tem

por

objetivo

a

publicação

de

trabalhos

realizados

no

âmbito

da

Multidisciplinaridade com ênfase na integração dos cuidados em saúde. A
classificação atual de acordo com o QUALIS/CAPES alocou a revista no estrato B3
a

B5.

A

revista

pode

ser

acessada

por

meio

do

link

www.faculdadepatosdeminas.edu.br/a-faculdade/publicacoes.
A prioridade é o fortalecimento da área da saúde de forma multidisciplinar sem,
contudo deixar de abrir espaço para mostrar o que se está fazendo para o
fortalecimento dos demais níveis de atenção á saúde, inclusive relativas ao
mundo organizacional.
Outra publicação é a revista PSICOLOGIA E SAÚDE EM BEBATE (ISSN-2446922X), que é uma publicação científica periódica semestral, que publica resultados
de pesquisa básica ou aplicada, relacionados à grande área de Biociência, com
uma abordagem voltada para as diferentes vertentes da saúde e do meio ambiente.
A revista pode ser acessada pelo link https://psicodebate.wordpress.com/
Em todas as revistas os estudantes são estimulados a publicar os trabalhos
qualificados produzidos durante o curso.
5.11.10. Acompanhamento de Egressos
A Política de Acompanhamento do Egresso da Faculdade Cidade de Patos de
Minas está fundamentada na possibilidade de discursão das ações que são
realizadas pela instituição voltadas para o desenvolvimento dos acadêmicos tendo
em vista o aperfeiçoamento dos cursos e dos serviços prestadas a fim de melhorar
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as competências e as habilidades dos discentes bem como a participação dos
egressos nas distintas atividades que são oferecidas pela instituição.
Por meio da política de acompanhamento a IES conhece o egresso, sendo possível
traçar um mapeamento e, de forma sequencial, a partir das informações obtidas,
construir indicadores que permitem uma discussão e análise da qualidade dos
cursos oferecidos e a repercussão dos mesmos no mercado de trabalho e na
sociedade.
Devem-se levar em consideração que tais informações são importantes indicadores
para o aperfeiçoamento dos próprios cursos e para o desenvolvimento qualitativo
de oferta educacional da IES.
O programa de acompanhamento de egressos permite a coleta de dados sobre a
inserção dos egressos no mercado de trabalho, possibilitando assim que a IES
acompanhe de forma continua as mudanças e as necessidades atuais do mercado
possibilitando assim a revisão e organização das propostas de formação dos
cursos objetivando formar profissionais cada vez mais qualificados para o mercado.
A politica de egressos também serve de apoio ao aluno durante a sua transição
para o mercado de trabalho, uma vez que é de suma importância a continuidade da
relação iniciada desde os primeiros semestres do curso de graduação. Tem-se o
entendimento que a política de acompanhamento ao egresso não começa logo
após a colação de grau.
Ela deve se iniciar enquanto o aluno está se preparando para sair do âmbito
acadêmico para atuar no mundo do trabalho. Neste momento ocorre a necessidade
de orientações específicas para que o mesmo possa se sentir mais seguro e
preparado para enfrentar o a competitividade do mercado atual.
Sendo assim as políticas de acompanhamento do egresso juntamente com o
Programa de Acompanhamento de Egressos são ferramentas fundamentais e fonte
de informações para a autoavaliação continuada da Faculdade Cidade de Patos de
Minas.
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5.12. Processo de Autoavaliação
O processo de avaliação e de autoavaliação do curso de Administração está
intrinsecamente articulado às mudanças e melhorias implantadas ao longo da sua
trajetória.
A FPM conta, em sua estrutura organizacional, com a Comissão Própria de
Avaliação (CPA), responsável pela condução dos processos de avaliação interna
da instituição, tanto no âmbito docente, quanto discente, de gestão e de
infraestrutura.
As avaliações realizadas pela CPA são objeto de discussão e análise pelo
Colegiado do Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), contribuindo, desta
forma, para a consolidação e aprimoramento dos processos acadêmicos.
Ainda na lógica da avaliação e autoavaliação, a Coordenação do Curso realiza
avaliação anual junto ao corpo discente, através de instrumento próprio, quando os
alunos são convidados, de forma voluntária, a responder questões referentes às
disciplinas, ao corpo docente e à infraestrutura do curso. A partir dessa avaliação
são gerados resultados que são discutidos nas reuniões de NDE e de Colegiado
para a elaboração de estratégias que devem ser adotadas para o saneamento das
fragilidades apontadas.
Também os docentes, através da CPA, são convidados a responder questionários
específicos sobre o desempenho discente. Utilizam-se ferramentas eletrônicas e os
docentes apresentam a sua impressão das turmas para as quais já ministraram
aulas, completando assim, a avaliação 360º. Tanto os resultados das avaliações
como as estratégias preparadas são apresentados e discutidos com os professores
e estudantes.
Além do processo de autoavaliação, a identificação das principais demandas
pontuais dos estudantes é feita pela aproximação da coordenação com a
representação

discente.

São

realizadas

reuniões

com

os

estudantes
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representantes de turma, quando é possível avaliar a percepção dos graduandos
em relação ao curso. Nesses encontros é possível não só aproximar os alunos da
coordenação, o que visa manter clara e transparente a comunicação no curso, mas
também tomar as providências ou prestar os esclarecimentos que se fizerem
necessários.
5.12.1. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação de Curso
Os processos de avaliação externa e de autoavaliação de cursos da FPM sempre
se mostraram como excelentes norteadores para a melhoria contínua dos
processos e políticas institucionais propostas em nosso PDI.
As avaliações externas regulamentadoras de credenciamento, recredenciamento,
autorização e renovações das mesmas, orientam a IES em todos os processos de
melhorias, tanto na organização didático-pedagógica quanto na infraestrutura e
corpo docente, para que possamos trilhar caminhos cada vez mais próximos à
excelência no processo de ensino e aprendizagem.
A CPA – Comissão Própria de Avaliação, através de seus questionamentos
direcionados a todos os setores da IES, se coloca como uma ferramenta
aproximadora entre a Direção Geral e todo o corpo técnico e alunado, apontando
para

as

principais

necessidades

e

anseios

dos

acadêmicos,

técnicos

administrativos e docentes.
E Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE, avaliação a qual a
FPM sempre teve participação ativa, traz a tona as potencialidades e as
fragilidades de nosso alunado no que diz respeito à absorção de conteúdos de
conhecimentos gerais e específicos, podendo assim também servir de ferramenta
para diagnose e intervenção na busca de um egresso com as características
solicitadas pelas DCN’s – Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de
Administração.
A FPM percebe a importância dos processos avaliativos externos e internos, e
tenta sempre, após levantamento realizado pelos mesmos, utilizá-los como fontes
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de informação fidedigna na busca de tomadas de decisões mais acertadas em todo
e qualquer processo de modificação e/ou melhoria aplicado na IES.
5.13. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no Processo de
Ensino Aprendizagem
Para acompanhar o uso cada vez mais intenso da tecnologia da informação e
comunicação (TIC), como recurso do processo de ensino e aprendizagem, a FPM
busca continuamente a melhoria de acessibilidade às novas modalidades de
multimídia. A infraestrutura oferecida aos alunos e professores contempla
laboratórios de informática com programas específicos, aplicáveis ao ensino nas
diferentes áreas. Acompanhando a evolução dos recursos educacionais, o corpo
docente e discente terão a sua disposição laboratórios de informática, para atender
às demandas dos cursos com livre acesso à Internet e ao Portal Educacional.
A atualização dos equipamentos dos laboratórios será realizada de forma contínua,
obedecidas às normas e políticas de uso, manutenção e atualização dos
equipamentos. No que diz respeito, especificamente ao Curso de Biomedicina,
destacamos

os

Laboratórios

de

Práticas Biomédicas,

que são

espaços

pedagógicos multiprofissionais que serão utilizados pelos alunos, que dispõem de
Tecnologias da Informação e Comunicação, sendo estas implantadas ao longo do
processo de ensino-aprendizagem. Neles serão realizadas as diversas atividades
laboratoriais das disciplinas que desenvolvem trabalhos práticos em diversos
momentos.
Em um primeiro momento os discentes serão orientados por meio de recursos
audiovisuais que mostrarão a técnica correta para a execução de cada prática e em
seguida executarão as mesmas, devidamente orientados pelos professores. Estes
laboratórios também serão cenários propícios para a projeção em tempo real de
aulas práticas demonstrativas realizadas pelo professor, e executadas pelos alunos
concomitantemente.
5.14. Procedimentos de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem
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§ 1º - A Faculdade Cidade de Patos de Minas considera que a avaliação do
desempenho escolar em seus cursos deve:
 Constituir-se em processo contínuo e sistemático, de natureza diagnostica
formativa, que realimente permanentemente o processo educativo em seus
objetivos, conteúdos programáticos e procedimentos de ensino;
 Utilizar-se

de

procedimentos,

estratégias

e

instrumentos

diferenciados,

articulados coerentemente com a natureza da disciplina e com os domínios de
aprendizagem desenvolvidos no processo de ensino;
 Manter coerência entre as propostas curriculares, o plano de ensino
desenvolvido pelo professor e o próprio processo de avaliação do desempenho
e rendimento escolar do aluno;
 Constituir-se em referencial de análise do rendimento do aluno, do desempenho
da disciplina e do curso, possibilitando intervenção pedagógico-administrativa
em diferentes níveis, do professor, do próprio aluno, da Coordenação de Curso e
a Direção Acadêmica e Geral da Faculdade, com vistas a assegurar a qualidade
da formação do profissional e do cidadão.
§ 2º - A avaliação de desempenho escolar integra o processo de ensinoaprendizagem como um todo articulado, incidindo sobre a frequência e o
aproveitamento do aluno nas atividades curriculares e de ensino de cada disciplina.
São atividades curriculares de ensino as preleções, pesquisa, exercícios,
arguições,

trabalhos

práticos,

seminários,

excursões,

estágio

curricular

supervisionado, provas escritas e orais, monografia, previstas nos planos de
ensino, aprovados pelos Colegiados de Curso.
§ 3º - O aproveitamento do aluno é avaliado mediante a elaboração e avaliação de
3 (três) Blocos Temáticos, 1 (uma) Avaliação Livre e 1 (uma) Prova Unificada
expressando-se o resultado de cada avaliação em notas específicas e previamente
determinadas.
- O 1º Bloco Temático será avaliado em 10,0 (dez) pontos;
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- O 2º Bloco Temático será avaliado em 15,0 (quinze) pontos;
- O 3º Bloco Temático será avaliado em 15,0 (quinze) pontos;
- A Avaliação Livre será avaliada em 10,0 (dez) pontos e
- A Prova Unificada será avaliada em 50,0 (cinquenta) pontos.
§ 4º - Os BLT’s - Blocos Temáticos serão definidos em sala de aula, pelo professor
em conjunto com seus alunos, em temas condizentes com a disciplina a ser
ministrada e voltada à realidade de mercado profissional atual.
§ 5º - Cada BLT terá sua duração pré-determinada pelo Calendário Acadêmico.
§ 6º - Os Blocos Temáticos serão avaliados através de Provas, as quais deverão
ser aplicadas ao final de cada bloco temático e deverão seguir a seguinte
padronização:
- As provas dos Blocos Temáticas deverão ser elaboradas contendo no
mínimo 6 (seis) questões e as mesmas, independente de seu número, deverão ser
divididas e 70% objetivas (fechadas) e 30% subjetivas (abertas), sem diferença de
peso entre elas;
- O número de questões a ser utilizado será definido pelo professor
responsável pela disciplina;
- Os valores pré-determinados para cada Bloco Temático deverão ser
igualmente divididos pelo número de questões contidas na prova.
§ 7º - A Avaliação Livre será livre para o professor distribuir em atividades que
possa acrescentar conhecimento ao aluno dentro do conteúdo abordado na
disciplina e que poderá também auxiliar em outras disciplinas que ele já tenha
estudado ou irá estudar (promover a interdisciplinaridade) como por exemplo
seminários, desenvolvimento de projeto relacionando a disciplina à sua aplicação.
§ 8º - A Prova Unificada (PU) tem em sua composição a necessidade de
aprofundar a capacidade reflexiva, sistemática e lucidez no método avaliativo em
conformidade com a avaliação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
(ENADE). Compreende a elaboração e aplicação de uma mesma prova para todos
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os alunos que cursaram a mesma disciplina no período regular matriculado no
semestre letivo.
O objetivo da Prova Unificada é o AAP:
 Avaliar os conhecimentos desenvolvidos de acordo com os conteúdos
previstos na ementa e a bibliográfica indicada no decorrer do bimestre e
semestre;
 Acompanhar a implementação dos planos de ensino e da aprendizagem;
 Possibilitar ao estudante ter contato, ao longo do curso, com instrumentos de
avaliação mais próximos às provas a que se submete em situações futuras:
ENADE, Concursos e Processos Seletivos.
A Prova Unificada é a Prova Oficial do Semestre e segue o calendário escolar,
portanto, deverá ser aplicada na semana prevista em calendário acadêmico,
sistematizado pelo coordenador do curso a funcionalidade.
A Estrutura da Prova Unificada:
 As questões devem ser 10 (dez) questões de múltipla escolha e devem
contemplar a ementa trabalhada em todo o semestre;
 A Prova Unificada será elaborada contendo 10 (dez) questões para cada
disciplina do semestre cursado;
 A última questão da Prova Unificada será subjetiva dissertativa de cunho geral
e contemple a reflexão acerca da atualidade.
 As questões devem ser de autoria própria, nos moldes do ENADE;
 Recomenda-se que os enunciados apresentem uma definição clara da tarefa a
ser realizada pelo aluno;
 O texto do enunciado deve ser claro, conciso e redigido segundo a norma culta
da língua portuguesa;
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 É obrigatório citar a referência bibliográfica do texto utilizado.
 O uso de Figuras/ Imagens (foto, gráficos, tabelas, pinturas, etc.) deve ter uma
visualização e resolução adequadas;
 A imagem deve apresentar conteúdo compatível com o tema abordado pela
questão;
 Imagens que sejam ofensivas, denegridoras ou impróprias, segundo a
Constituição, estão proibidas;
 É obrigatório citar a referência bibliográfica da imagem usada.
 Cada questão deve conter 04 alternativas, obrigatoriamente;
 Não serão aceitas alternativas, como nenhuma das anteriores;
 O texto das alternativas deve ser claro, conciso e redigido segundo a norma
culta da língua portuguesa;
 Mesmo nas alternativas incorretas, sua redação deve ser compatível com o
propósito da questão: avaliar os conhecimentos e a capacidade de
discernimento do aluno;
 Deve haver somente uma única alternativa correta a ser marcada pelo aluno.
A Distribuição de Pontos da Prova Unificada:
 Valerá a nota da PU em 50,0 (cinquenta) pontos totais, sendo as questões
múltiplas escolha no valor de 40,0 (quarenta) pontos e a questão dissertativa
no valor de 10,0 (dez) pontos.
 Para atribuir o valor das questões de múltipla escolha:
# Soma-se o número total de questões objetivas da prova e divide-se por
40 (X/40=valor de questão).
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 A nota da PU é a soma dos acertos das questões de multiplica escolha pelo
valor da questão, mais o valor alcançado na questão dissertativa.
§ 9º - A Prova Final é prova concedida ao aluno que não tenha sido reprovado por
frequência e que não tenha conseguido alcançar o mínimo de 60 pontos para
aprovação, mas que tenha conseguido a média de pelo menos 40 pontos ao longo
do semestre. Essa prova poderá ser solicitada pelo aluno no prazo estabelecido em
calendário acadêmico. A prova final terá o valor de 100 pontos, sendo assim, os
pontos alcançados ao longo do período serão zerados e ele deverá alcançar o
mínimo de 60 pontos para sua aprovação.
§ 10º - As disciplinas de TCC II, Iniciação científica, estágios supervisionados,
seminário de TCC seguirão o processo avaliativo dos seus respectivos manuais
tendo somente ao final do semestre o conceito de APROVADO ou REPROVADO,
porém seguindo a média mínima de 60 pontos como as outras disciplinas.
§ 11º - Nas disciplinas que são ofertadas na modalidade EaD - Educação à
Distância, o desempenho escolar é avaliado da seguinte forma:
A avaliação do desempenho acadêmico do aluno será realizada em vários
momentos, tanto no ambiente virtual de aprendizagem - AVA quanto nos
momentos presenciais, pois essa avaliação incorporará novos procedimentos, que
valorizem as competências dos acadêmicos, uma vez que o uso de Tecnologias da
Informação pelos discentes possibilita o desenvolvimento de outras habilidades,
além das já previstas pelas matrizes curriculares nos cursos de origem.
O sistema de avaliação será composto por Atividades online (Fórum, Questionário
Avaliativo e Avaliação Eletrônica) e avaliação presencial, onde para aprovação será
preciso obter nota final de 60 pontos.
A nota Semestral, por disciplina, poderá gerar o seguinte “status” para o aluno:

# APROVADO POR MÉDIA: Se o estudante obtiver nota Semestral igual ou
superior a 60 (sessenta) na disciplina;
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# REPROVADO: Se obtiver nota Semestral inferior a 60 (sessenta).
# ATIVIDADES ON-LINE (AVALIAÇÃO)
São desenvolvidas na Sala de Aula Virtual e consistem em:
- Avaliação Online –20 Pontos
- Fórum de Discussão –10 Pontos (02 pontos cada)
- Questionário Avaliativo –10 Pontos (02 pontos cada)
# ATIVIDADES PRESENCIAIS (AVALIAÇÃO)
Para as avaliações haverá encontros presenciais obrigatórios. As datas e os locais
das avaliações são definidos e comunicados com antecedência.
- Avaliação Presencial – 60 pontos
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR
Artigo 1º – A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo
sobre a frequência e aproveitamento.
Artigo 2º – A frequência às aulas e demais atividades programadas, permitida
apenas aos matriculados, é obrigatória, sendo vedado o abono de faltas.
§ 1.o - Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado
reprovado na disciplina o aluno que não tenha frequência mínima de 75% (setenta
e cinco por cento) das aulas e demais atividades previstas.
§ 2.o – A verificação e registro da frequência são de responsabilidade do professor,
e seu controle, para o efeito do parágrafo anterior, da Coordenação de Curso.
Artigo 3º – O aproveitamento escolar é avaliado mediante acompanhamento
contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares.
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§ 1.o – Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios escolares sob a
forma de avaliações e determinar os demais trabalhos, bem como lhes julgar os
resultados.
§ 2.o – O exame final realizado ao fim do semestre letivo visa à avaliação da
capacidade do domínio do conjunto da disciplina.
Artigo 4º - As verificações de aprendizagem, de acordo com a natureza da
disciplina, poderão compreender:
I. provas escritas, gráficas, orais, seminários e arguições;
II. trabalhos práticos, inclusive extraclasse;
III. pesquisa ou estágio, desde que sob orientação, supervisão e controle do
professor;
IV. relatórios de aulas práticas ou trabalhos equivalentes;
V. elaboração de projetos, monografias, dissertações e tese e sua defesa;
VI. outras formas que atendam às peculiaridades didático-pedagógicas de
cada disciplina.
§ 1.o – É assegurado ao aluno, desde que devidamente fundamentado, o direito de
requerer a revisão das avaliações, solicitadas no prazo de 2 (dois) dias letivos, a
contar da data de publicação das notas.
§ 2.o – Poderá ser concedida prova substitutiva ao aluno que, não tendo
comparecido às provas ou demais verificações de aprendizagem ou exame final,
comprove impedimento legal, motivo de doença, atestado médico ou de trabalho,
devidamente comprovado pela empresa, e venha requerê-la no prazo estabelecido
em calendário acadêmico.
Artigo 5º – A nota semestral serão graduadas de 0,0 (zero) a 100,0 (cem),
permitida a fração de ponto, as notas semestrais e de exame final também
permitirão a fração de ponto.
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Artigo 6º - Será considerado promovido por média o aluno que obtiver, em
qualquer disciplina, a média da nota semestral igual ou superior a 60,0 (sessenta) e
frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais
atividades escolares.
Artigo 7º – Ficará sujeito ao exame final o aluno que obtiver, em qualquer
disciplina, média semestral igual ou superior a 40,0 (quarenta) e inferior a 60,0
(sessenta) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e
demais atividades escolares.
Artigo 8º – Quando o aluno realizar exame final, a média mínima de aprovação
será resultante da prova final e o discente, deverá alcançar nota igual ou superior a
60,0 (sessenta);
Artigo 9º – Estará reprovado o aluno que, mesmo obtendo frequência igual ou
superior a 75% (setenta e cinco por cento)¸ obtiver média semestral menor que
60,0 (sessenta).
Artigo 10º – O aluno reprovado por não ter alcançado nota ou frequência mínima
exigida para aprovação, deverá repetir a(s) disciplina(s), sendo aplicadas as
mesmas exigências de frequência e aproveitamento estabelecidos nos artigos
anteriores.
Parágrafo Único - O aluno reprovado por não ter alcançado frequência mínima
exigida, apresentando o mesmo frequência mínima de 50%, mas que alcançou
nota na média semestral acima de 85% (oitenta e cinco por cento), terá sua
situação analisada pelo colegiado de curso podendo obter deferimento ou
indeferimento para aprovação.
Artigo 11º – É permitida a matrícula nas disciplinas do semestre seguinte, a aluno
que tenha obtido aprovação em todas as disciplinas do(s) semestre(s) anterior(es).
§ 1º – É permitida, também, a promoção com até três disciplinas em regime de
dependência.
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§ 2º – O aluno, promovido para o período seguinte com disciplina(s) em regime de
dependência ou adaptação, poderá matricular-se na(s) disciplina(s) de que
depende, desde que observada a compatibilidade de horários.
Artigo 12º – O aluno que não obtiver aprovação em 3 (três) ou mais disciplinas do
semestre que cursou, ou acumuladas dos semestres anteriores, deverá cursá-las
em regime de dependência, sendo vedada a sua promoção para o semestre
seguinte.
Artigo 13º – Podem ser ministradas aulas de disciplinas para alunos com
dependência ou adaptação em horário ou período especial, a critério de cada
Coordenação de Curso, acarretando neste caso, ônus financeiro ao aluno. Poderá
ser a distância em cursos reconhecidos não extrapolando a 20% da carga horária
total do curso.
Artigo 14º – O aluno que ingressar na Instituição por outra forma que não a de
matrícula inicial pela via do processo seletivo ficará sujeito ao mesmo sistema de
avaliação e desempenho escolar apontado neste Regimento.
Artigo 15º - Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos,
demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos
aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos
seus cursos de acordo com as normas dos sistemas de ensino determinadas pelo
MEC.
5.15. Número de Vagas
O Curso de Administração da FPM oferta 100 (cem) vagas anuais a serem
disponibilizadas no período noturno.
5.16. Responsabilidade Social
A Faculdade Cidade de Patos de Minas está diretamente engajada no processo de
desenvolvimento da sociedade.
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No seu compromisso social, a FPM pretende se caracterizar pela oferta de um
ensino a distancia de excelência, pela criação de um ambiente para discussão de
temas relevantes para a sociedade, pela edificação de um espaço para a
investigação dos temas vinculados a Administração e Desenvolvimento, pela busca
de soluções criativas para a melhora na qualidade do ensino, pela formação de
agentes qualificados para atuação no mercado de trabalho, pela formação de
profissionais competentes e aptos para atuar no espaço empresarial, pelas
parcerias com instituições e/ou entidades sem fins lucrativos a fim de contribuir
para a concepção, planejamento e execução das atividades educacionais. A IES
contar com a Empresa Júnior que além de permitir aos estudantes praticarem os
conhecimentos adquiridos em sala de aula, oportunizará aos mesmos exercitar a
responsabilidade social uma vez que tal Empresa atende também a população de
baixa renda do município de Patos de Minas.
O compromisso social assumido, e que vem sendo realizado, pela FPM, espelha
sua responsabilidade institucional, a IES tem consciência de seu compromisso com
a promoção do desenvolvimento e o bem-estar da sociedade e prioriza, na
formação profissional, a excelência, a ética e o desenvolvimento de competências,
habilidades e atitudes.
5.17. Participação dos Discentes no Acompanhamento e na Avaliação do PPC
A participação dos discentes no acompanhamento e avaliação da organização
didático pedagógica ocorre pelo seu envolvimento direto na autoavaliação
institucional através da Comissão Própria de Avaliação, bem como na sua
representatividade nos órgãos colegiados de Curso, uma vez que o corpo discente
possui direito de voz e voto. Tais órgãos são fórum onde as reformulações e
alterações do PPC são analisadas e estão regulamentados/institucionalizados.
A coordenação de curso ainda realizará reuniões com os representantes para
acompanhamento e avaliação do PPC.

31

6. Corpo Docente
6.1. Administração Acadêmica do Curso
A administração acadêmica do Curso de Administração da FPM é realizada por
uma estrutura que engloba a coordenação de curso, na pessoa de sua
coordenadora, do Núcleo Docente Estruturante – NDE e pelo colegiado do curso,
os quais, através do desenvolvimento de seus respectivos papéis dentro do
organograma institucional.
São competências do Coordenador do Curso de Administração:


Articular-se adequadamente, com as Coordenadorias que oferecem
disciplinas no curso;



Coordenar a organização de eventos, semanas de estudo, ciclos de debates
e outros, desde que aprovados pelo Colegiado do Curso;



Convocar e presidir as reuniões e coordenar as atividades do Colegiado do
Curso;



Representar o Colegiado do Curso;



Fornecer à Diretoria Acadêmica subsídios para organização do calendário
acadêmico e elaboração do horário de aulas do curso;



Executar e fazer executar as decisões do Colegiado do Curso e as normas
emanadas dos órgãos superiores;



Adotar, em caso de urgência, providências indispensáveis ad referendum no
âmbito do Colegiado do Curso;



Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe sejam delegadas
pelos órgãos superiores.

6.2. Atuação do Núcleo Docente Estruturante
O Curso de Administração da FPM conta com o Núcleo Docente Estruturante
(NDE) composto por docentes de elevada formação e titulação, como órgão
consultivo responsável pela concepção de seu projeto pedagógico, e que tem por
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finalidade promover sua atualização e revitalização. O NDE do curso de
Administração foi estruturado em consonância com a resolução número 1 de 17 de
junho de 2010, da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e de
acordo com o regulamento aprovado pela Direção da FPM, tendo como principais
atribuições:
I - atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso, redefinindo suas
concepções e fundamentos;
II- acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico, garantindo seu
alinhamento com os documentos institucionais, principalmente o PDI e o PPPI,
prestando relatórios ao Colegiado de Curso;
III - conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no
Colegiado de cursos, sempre que necessário;
IV - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de
ensino constantes do currículo;
V - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
VI - promover formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e
extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de
trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do
curso;
VII - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso;
VIII – conduzir pelo menos uma vez ao ano, no âmbito do Curso e de acordo com a
CPA, processo de autoavalição e de avaliação do Curso;
IX – analisar, avaliar e garantir o cumprimento e atualização dos Planos de Ensino
dos componentes curriculares, bem como dos planos de trabalho das atividades de
ensino, pesquisa e extensão dos professores;
X – acompanhar o desenvolvimento das atividades complementares do Curso.
XI- acompanhar o desenvolvimento e contribuir para o aperfeiçoamento do
Programa de Nivelamento adotado pelo Curso.
O núcleo docente estruturante é constituído pelo coordenador do curso como
presidente, além de quatro professores pertencentes ao corpo docente permanente
do curso, todos com titulação Stricto Sensu e regime de trabalho em tempo integral
(RTI)
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O núcleo docente estruturante se reúne mensalmente, como regra e em caráter
extraordinário, sempre que convocado pelo presidente. A atuação do NDE, desde a
sua implantação, vem impactando positivamente no acompanhamento dos
processos acadêmicos, na consolidação das ações e na reavaliação do projeto
pedagógico do curso, através de reuniões periódicas, cujas deliberações estão
registradas nas atas de reunião.
6.3. Corpo Docente do Curso de Administração
6.3.1. Composição do NDE Núcleo Docente Estruturante
A composição do NDE está em conformidade com a legislação, respeitando os
60% de docentes com titulação stricto sensu para o curso onde 5 (cinco) docentes
com aderência passaram a fazer parte do NDE que contribuem e continuam a
desenvolver a implantação do projeto de curso.
6.3.2. Titulação e Formação Acadêmica do NDE
A composição do NDE está em conformidade com o Parecer CONAES/04 / e
Resolução n° 01 de 17 de Junho de 2010, respeitando a porcentagem de docentes
com titulação stricto sensu para o curso onde 5 (cinco) docentes com aderência
passaram a fazer parte do NDE que contribuem e continuam a desenvolver a
implantação do projeto de curso.
6.3.3. Regime de Trabalho do NDE
Os docentes que fazem parte do NDE são de contratados em tempo parcial ou
integral sendo que o coordenador de curso é o responsável pela implantação do
mesmo e possui contrato de tempo integral. Esses docentes fazem parte da
espinha dorsal dessa proposta e a IES firma compromisso de permanência dos
mesmos até o reconhecimento do curso e continuidade. Temos consciência da
importância desses profissionais para o pleno desenvolvimento das ações e do
engajamento dos mesmos com a política pedagógica institucional e as mudanças
que as novas tecnologias e a globalização proporcionam.
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6.3.4. Titulação e Formação do Coordenador do Curso
O Coordenador do Curso, Prof. André Augusto Locatelli, é Administrador,
Especialista em Gestão Empresarial e é aluno do Curso de Ciências Contábeis –
EaD, na UNIP (Universidade Paulista).

O mesmo apresenta comprovada de

experiência docente e experiência profissional de mais de 5 (cinco) anos.
6.3.5. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso
O Regime de Trabalho do Coordenador do curso será de 40h, período integral.
6.3.6. Composição do Colegiado de Curso:
I.

Pelo Coordenador do Curso;

II.

Por dois professores de disciplinas ou unidades curriculares específicas do
curso;

III. Por dois representantes de turma do corpo discente
IV.

Por dois representantes dos técnicos administrativos vinculados à IES

6.3.7. Funcionamento do Colegiado de Curso
O Colegiado de Curso reúne-se, no mínimo, 2 (duas) vezes por semestre, e,
extraordinariamente, com homologação do Diretor Geral, por convocação do
Coordenador do Curso ou por convocação de 2/3 (dois terços) de seus membros,
devendo constar da convocação a pauta dos assuntos a serem tratados.
Atribuições
I.

Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas
ementas e respectivos programas;

II. Elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das
disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares
emanadas do Poder Público;
III. Promover a avaliação do curso;
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IV. Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante
requerimento dos interessados;
V. Elaborar os planos de ensino referentes às unidades curriculares que
constituem cada curso, em consonância com o projeto pedagógico e
articulando com demais docentes;
VI. Pronunciar-se sobre o aproveitamento de competências profissionais
anteriormente desenvolvidas e adaptações de acadêmicos transferidos,
diplomados ou que tenham desenvolvido competências profissionais no
mundo do trabalho;
VII. Pronunciar-se sobre o aproveitamento discente extraordinário, no que se
refere à abreviação de seu curso;
VIII. Apreciar o plano e o Calendário Acadêmico das atividades do Curso a serem
submetidos ao CONSUAD;
IX. Propor o material didático para o corpo docente ou sugerir sua aquisição;
X. Zelar pela conservação e utilização dos equipamentos e recursos sob sua
responsabilidade;
XI. Propor as atividades extracurriculares;
XII. Propor alterações no projeto do Curso quando necessário;
XIII. Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas
pelos demais órgãos colegiados.
OBS: O Núcleo Docente Estruturante assessora o Colegiado de Curso nas suas
ações conforme as competências do mesmo.
6.3.8. Titulação do Corpo Docente
A IES primando por um padrão de excelência em conformidade com seu projeto
pedagógico institucional buscou um corpo docente com titulação obtida
predominantemente em programa de pós-graduação stricto sensu. Possuindo em
seu quadro de docentes, professores doutores, mestres e especialistas nas
proporções abaixo relacionadas (quando se considera os dois primeiros anos do
curso).
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6.3.9. Titulação do Corpo Docentes do Curso - Percentual de Doutores
A IES primando por um padrão de excelência em conformidade com seu projeto
pedagógico institucional buscou um corpo docente com titulação obtida
predominantemente em programa de pós-graduação stricto sensu. Possuindo em
seu quadro de docentes, professores doutores, mestres e especialistas sendo que
os doutores correspondem à um percentual de 41,7% quando consideramos os
professores para o primeiro ano do curso.
6.3.10. Regime de Trabalho do Corpo Docente
A previsão quanto ao regime de contratação do corpo docente é de no mínimo 60%
em regime de tempo integral ou parcial, sendo que a intenção com estes
profissionais é de desenvolvimento de projetos de extensão, nivelamentos,
atividades extraclasses, monitorias e principalmente de iniciação científica. Nesta
previsão buscando a interdisciplinaridade os profissionais escolhidos poderão ser
do núcleo comum e do específico, mas sempre na mesma proporção do solicitado
no regime de trabalho de 60%.
6.3.11. Tempo de Experiência de Magistério Superior ou Experiência do Corpo
Docente
A experiência profissional dos docentes do curso atinge um percentual mínimo de
70% de profissionais com um mínimo de 3 (três) anos de docência superior e
vários com experiência relevante na área de atuação.
Os de Núcleo Comum desenvolverão ações na instituição desde o seu
credenciamento atendendo o quesito.
6.4. Relação entre o número de docentes e o número de vagas
Objetivando sempre garantir a qualidade na formação e no atendimento ao
alunado, a métrica utilizada será de um professor formador para cada 150 alunos, e
vale salientar que o professor formador tem sua carga horária atribuída a disciplina
equivalente a sua área de formação.

37

6.5. Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica
Mais de 50% dos docentes previstos para o curso possuem entre 4 a 6 produções
nos últimos 3 anos.
6.7. Experiência do Corpo de Tutores em Educação a Distância
Para garantir a aderência dos tutores com a Educação a Distância da FPM –
Faculdade Cidade Patos de Minas será disponibilizado a todos os tutores
contratados, com ou sem experiência ou formação comprovada, o curso de
extensão em Docência e Tutoria na Educação a Distância, com carga horária
totalizando 60h de formação plena. Para formação continuada a FPM
disponibilizará capacitação constante, síncronas e assíncronas, através do Centro
de Capacitação, o ambiente virtual de aprendizagem destinado para este fim.
6.8. Relação de Docentes e Tutores - Presenciais e a Distância - Por
Estudante
Objetivando sempre garantir a qualidade na formação e no atendimento ao
alunado, a métrica utilizada será de um professor/tutor formador para cada 150
alunos, e vale salientar que o professor/tutor formador tem sua carga horária
atribuída a disciplina equivalente a sua área de formação.
7. Infraestrutura
7.1. Condições de Acessibilidade
Educacionais Especiais

para

Pessoas

com

Necessidades

A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou
mobilidade reduzida.
A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve assegurar-lhes
a participação na comunidade com as demais pessoas, as oportunidades de
desenvolvimento pessoal, social e profissional, bem como não restringir sua
participação em determinados ambientes e atividades com base na deficiência.
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Igualmente, a condição de deficiência não deve definir a área de seu interesse
profissional. Para a efetivação deste, as IES deve disponibilizar serviços e recursos
de acessibilidade que promovam a plena participação dos estudantes.
7.1.1. Necessidades Auditivas
Perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade de compreender a
fala por intermédio do ouvido e que pode se manifestar como:
• Surdez leve / moderada: perda auditiva até 70 decibéis, que dificulta, mas
não impede o indivíduo de se expressar oralmente, bem como de perceber a voz
humana, com ou sem a utilização de um aparelho auditivo;
• Surdez severa / profunda: perda auditiva acima de 70 decibéis, que impede
o indivíduo de entender, com ou sem aparelho auditivo, a voz humana, bem como
de adquirir, naturalmente, o código da língua oral.
A Faculdade Cidade de Patos de Minas disponibiliza no projeto pedagógico de
cada curso a inclusão da disciplina de libras.
A FPM conta com uma excelente rede Wi-Fi que possibilita ao aluno com
deficiência auditiva a utilização Pager e celulares, com possibilidade de
recebimento e envio de mensagens escritas, que auxiliará no processo ensinoaprendizagem.
A inclusão visa não só atender ao deficiente, mas a todos os alunos, no sentido de
introduzir na instituição uma cultura de respeito e de mudança de atitude perante o
diferente. Isso só e possível através de um programa de ensino com uma filosofia
comum envolvendo os coordenadores de curso, professores e alunos ambos
compromissados com o atendimento à diferença, para que o processo de incluir se
efetive a FPM buscará constantemente o treinamento dos profissionais, através de
palestras, minicursos e incentivo na participação de projetos e eventos que
abordem o tema.
39

7.1.2. Necessidades Físicas
Pode ser definida como “diferentes condições motoras que acometem as pessoas
comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala, em
consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, ou más
formações congênitas ou adquiridas”. A Deficiência física é: alteração completa ou
parcial de um ou mais segmentos dos corpos humanos, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia,
paraparesia,

monoplegia,

monoparesia,

tetraplegia,

tetraparesia,

triplegia,

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação, ausência de membro,
paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida,
exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o
desempenho de funções (BRASIL, 2004, p. 02).
A Faculdade Cidade de Patos de Minas proporciona condições de acesso e
utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras
de deficiência ou com mobilidade reduzida.
• A mesma contará com rampas de acesso a todas as salas de aulas, aos setores
administrativos,

biblioteca,

laboratórios,

auditórios,

cantina

e

área

de

convivência.
• Contará com sanitários devidamente adaptados em toda a instituição.
• Todos os períodos que possuem alunos que apresentam algum tipo de
deficiência física são remanejados para salas de fácil acesso.
• O laboratório de informática possuíra máquinas adaptadas para o aluno.
7.1.3. Necessidades Visuais
É a redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho e após a
melhor correção ótica. A deficiência visual pode manifestar-se como:
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Cegueira: perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1 no melhor olho
após a correção, ou um campo visual não excedente a 20 graus, no maior
meridiano do melhor olho, mesmo com o uso de lentes de correção. Sob o enfoque
educacional, a cegueira representa a perda total ou o resíduo mínimo da visão que
leva o indivíduo a necessitar do método Braille como meio de leitura e escrita, além
de outros recursos didáticos e equipamentos especiais para a sua educação;
Visão reduzida: acuidade visual dentre 6/20 e 6/60, no melhor olho, após correção
máxima. Sob o enfoque educacional, trata-se de resíduo visual que permite ao
educando ler impressos a tinta, desde que empreguem recursos didáticos e
equipamentos especiais.
• A instituição pretende disponibilizar o piso direcional indicando o caminho a
ser percorrido e em espaços muito amplos e também o piso tátil de alerta que é
usado para sinalizar situações que envolvem risco de segurança.
• A instituição disponibilizará softwares instalados em maquinas especificas
com fones de ouvido para atender ao aluno.
• A Faculdade também disponibiliza caso necessário material didático
impresso em tamanho diferenciado.
• Caso necessário a instituição também tem a disposição do aluno um
profissional capacitado para acompanhar o mesmo em sala de aula.
7.2. Gabinetes de Trabalhos para Professores em Tempo Integral - TI
A Faculdade disponibilizará postos de trabalho individualizado em uma sala para a
realização das atividades dos professores, que funcionará numa área equipada
com armários, computador interligado à Internet para a utilização dos mesmos,
com disponibilidade de rede Wireless para os docentes trabalharem nos seus
notebooks, quadro branco, impressora, ar condicionado e demais materiais
necessários, servindo de suporte para eventuais reuniões do curso, em ótimas
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condições de iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e
comodidade. Haverá o serviço de secretaria para o atendimento destes
professores.
Dessa forma, esse espaço está muito bem adequado para o desenvolvimento dos
planejamentos de aulas, pesquisas, elaboração de provas e pesquisas.
7.3. Espaço de Trabalho para a Coordenação do Curso e Serviços
Acadêmicos
O curso de Administração dispõe de uma sala ampla para os serviços acadêmicos
do curso. Há um ambiente propício para a atuação da coordenação do curso,
assim como para o NDE. Este espaço encontra-se em condições adequadas de
limpeza,

iluminação,

acústica,

ventilação,

acessibilidade,

conservação

e

comodidade, possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de ordem técnicoadministrativa e acadêmica. O espaço é bem ventilado e refrigerado e há acesso à
internet. Também estão disponíveis computadores que atendem perfeitamente o
quantitativo de professores que atuam neste ambiente.
7.4. Sala de Professores
O Curso de Administração da Faculdade Cidade de Patos de Minas dispõe de uma
sala ampla para os docentes, que oferece facilidades que possibilitam a
preparação de aulas, consultas ao portal e ao sistema acadêmico. Este espaço
encontra-se em condições adequadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
acessibilidade, conservação e comodidade, possibilitando o desenvolvimento do
trabalho, de ordem acadêmica. O espaço é bem ventilado e refrigerado e há
acesso à internet.
7.5. Salas de Aula
A IES é equipada com rampas para dar melhor suporte tanto às pessoas que
apresentam necessidades especiais quanto à locomoção em geral. O Campus
possui salas de aulas que comportam o número de vagas solicitadas e também
apresenta boa iluminação artificial e natural, pintura em bom estado de
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conservação e são bem arejadas e possuem climatização por ar condicionado.
Estão mobiliadas com carteiras individuais, mesa e cadeira para o docente,
instalações elétricas para o uso de equipamentos como: Tela de projeção, vídeo,
DVD, TV, entre outros, sempre que necessários.
7.6. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática
A FPM oferecerá aos discentes livre acesso aos equipamentos de informática,
dispondo de um número suficiente de equipamentos, que atende às necessidades
dos usuários para as devidas atividades. Os usuários contarão com a ajuda de
monitores nos laboratórios de informática. A IES ainda conta com uma rede de WiFi que abrange toda a área educacional.
7.7. Biblioteca
7.7.1. Sistema Integrado de Biblioteca SIBI/FPM
A FPM possui um Sistema Integrado de Bibliotecas composto por Biblioteca
Central e 3 (três) Bibliotecas, uma em cada unidade.
Disponibiliza aos seus usuários os acervos destas unidades, dispõem de recepção,
salas de leitura, salas de estudo em grupo, salas de vídeo, salas de pesquisa
informatizada, cabines de estudo individualizado e acervo.
7.7.2. Bibliografia Básica
A indicação para a aquisição de acervos (bibliografia básica e complementar,
periódicos e multimeios) atende a proposta pedagógica dos Cursos e é feita pela
Coordenação do Curso e seu Colegiado.
Para os estudantes estão disponíveis além dos livros básicos que atendem
plenamente o conteúdo programático das disciplinas, todo o acervo das Bibliotecas
do Sistema Integrado de Bibliotecas, denominadas setoriais.
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As Bibliografias Básicas são compostas por três títulos por unidade curricular,
sendo um deles disponibilizado à comunidade acadêmica de forma virtual. O
acervo físico é disponibilizado na proporção média de um exemplar para a faixa de
10 a menos de 15 vagas, das 100 vagas anuais oferecidas, de acordo com previsto
no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação.
7.7.3. Bibliografia Complementar
As Bibliografias Complementares são compostas por cinco títulos por unidade
curricular, sendo todos ofertados na forma virtual. O acervo físico apresenta no
mínimo 2 exemplares disponíveis.
7.7.4. Periódicos Especializados
A Biblioteca disponibiliza periódicos sob a forma virtual de livre acesso e
assinaturas impressas com retroação de no mínimo dos três últimos anos e full
text.
7.7.5. Base de Dados de Livre Acesso
SCIELO
Biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos
científicos brasileiros.
BVS
A Biblioteca Central atua como Participante da Rede BVS, que permite acesso a
fontes de informação na área de Saúde Pública.
BDTD/IBICT
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
LIVRE
Periódicos de livre acesso na internet

44

7.7.6. Informatização
O acervo das Bibliotecas, composto por obras de referência, livros, folhetos,
trabalhos de conclusão de cursos, periódicos e multimeios, nas várias áreas do
conhecimento, é tratado tecnicamente segundo o Anglo American Cataloguing
Rules - AACR2 e a Classificação Decimal de Universal - CDU e é sinalizado de
modo a facilitar sua localização pelos usuários.
7.7.7. Sistema LS Educação
A informatização da Biblioteca utiliza o Sistema LS Educação, que contempla de
forma integrada as principais funções de uma Biblioteca, com o objetivo de facilitar
a gestão da informação, melhorando a rotina diária de seus usuários.
Principais Módulos:
Catalogação
Permite catalogar de acordo com as regras do Anglo American Cataloguing Rules –
AACR2 e da Classificação Decimal de Universal – CDU
Circulação de Materiais
Controla o empréstimo de qualquer tipo de documento com prazos e quantidades
diferenciadas por categoria de usuário.
Emite relatórios e estatísticas referentes ao processo de empréstimo.
Empréstimo
 Empréstimo para consulta local;
 Empréstimo domiciliar;
 Reserva local;
 Renovação online.
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Os padrões de utilização das Bibliotecas estão definidos no Regulamento do
Sistema Integrado de Bibliotecas da FPM, atualizado em março de 2015.
Disponível

em:

http://faculdadepatosdeminas.edu.br/pdf/RegulamentoBiblioteca2015.pdf
7.7.8. Treinamentos
As Bibliotecas da FPM oferecem a seus usuários orientação quanto ao uso dos
recursos informacionais disponíveis, normalização bibliográfica conforme ABNT e
utilização do Sistema LS Educação para renovação de empréstimo e reserva on
line.
7.7.9. Programa de Atendimento a Alunos com Necessidades Educacionais
Especiais
De acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do Ministério de
Educação, o Sistema de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus usuários com
necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação, mediante
utilização de recursos diferenciados.
Auditiva
O atendimento aos portadores de necessidades educacionais auditivas é realizado
por um intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS no período de 8h às
17h.
Visual
Aos

portadores

de

necessidades

educacionais

visuais,

as

Bibliotecas

disponibilizam o sistema DOSVOX, baseado no uso intensivo de síntese de voz,
que se destina a facilitar o acesso de deficientes visuais a microcomputadores.
Física
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As Bibliotecas têm acesso adequado, com a utilização de rampas e os espaços
internos foram redimensionados para facilitar o deslocamento de cadeirantes.
7.7.10. Serviços
Aos usuários da Biblioteca são oferecidos os seguintes serviços:
 Elaboração de fichas catalográficas;
 Visitas guiadas à Biblioteca;
 Solicitação de artigos via COMUT ON-LINE (Programa de comutação
bibliográfica on-line)/SCAD.
 Levantamento bibliográfico
7.7.11. Livros da Bibliografia Básica
A Biblioteca da Faculdade Cidade de Patos de Minas, cumprindo seu objetivo de
apoio à pesquisa e suporte educacional, disponibiliza aos seus usuários um acervo
em constante atualização e crescimento.
7.7.12. Livros da Bibliografia Complementar
A bibliografia complementar proposta no projeto está em conformidade com as
disciplinas e devidamente em consonância com as diretrizes curriculares
atendendo as necessidades do curso inclusive propiciando a interdisciplinaridade
dentro do curso e com outras áreas.
7.7.13. Periódicos Especializados, Indexados e Correntes
Possuímos assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, de
forma impressa ou informatizada, abrangendo as principais áreas temáticas,
distribuídos para o curso entre as principais áreas e a maioria deles assinados nos
últimos três anos e, no último ano também possuímos revistas e periódicos
específicos que passaram a fazer parte do acervo.
7.8. Laboratórios Didáticos Especializados
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Além dos laboratórios já existentes que possuem regulamentação e medidas de
segurança estão previstos a implantação de laboratórios especializados, com
regulamento específico, destinados à realização das aulas práticas, com
perspectiva de pleno atendimento das demandas do curso, como prevê o
instrumento de avaliação.
7.9. Laboratório de Informática
A Instituição dispõe de dois laboratórios de informática. Com maquinas novas
adequadas às necessidades de pesquisa dos discentes. Este laboratório fica
disponível para os alunos tanto no horário de aula quanto fora deste horário,
sempre acompanhado pelos monitores.
Os alunos têm ao seu dispor 02 (dois) laboratórios de Informática, instalados em
condições adequadas para o processo de ensino-aprendizagem. O Laboratório nº
01 possui 60 Microcomputadores INFOWAY conectados em rede e internet. O
IES conta com uma rede de wi-fi em todas as áreas de acesso comum ao compus.
Destaca-se a preocupação da IES com a acessibilidade tanto para cadeirante
quando para portadores de deficiência visual.
Normas de Utilização dos Laboratórios de Informática da FPM
A manutenção dos equipamentos é de responsabilidade direta do setor de
Tecnologia da Informação que faz a manutenção dos laboratórios de informática
quinzenalmente. A necessidade de reparos ou aquisição é informada pelos
monitores do laboratório, podendo ser também informada pelos professores que
utilizam o mesmo. O setor de Tecnologia da Informação tem um prazo de quinze
dias úteis para realizar as operações necessárias e atender demais solicitações.
7.10. Comitê de Ética em Pesquisa
Colegiado multi e transdisciplinar, com múnus público, de caráter consultivo,
deliberativo e educativo com a finalidade precípua de avaliar a eticidade dos
protocolos de pesquisas envolvendo seres humanos, material orgânico e dados
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deles oriundos, objetivando defender os interesses dos sujeitos das pesquisas em
sua integridade e dignidade de acordo com as diretrizes legais e normativas do
Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS) e outros diplomas
legais e normativos que vierem a ser promulgados.
O CEP- FPM analisa e avalia a priori projetos de pesquisa elaborados e que serão
desenvolvidos no âmbito da Faculdade ou fora dela.
Por

se

tratar

de

um

Comitê

de

Ética

em

Pesquisa

registrado

(nº25000.090014/2016-11 de 13/06/2016) pela Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP)/Conselho Nacional de Saúde (CNS)/Ministério da Saúde (MS),
ele está devidamente qualificado para analisar a eticidade dos projetos de pesquisa
envolvendo seres humanos, desenvolvidos na FPM e, também, em casos
especiais, projetos de pesquisa oriundos de outras instituições, desde que haja
aquiescência e indicação prévia da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP).
Dentre as principais atribuições do CEP- FPM, em consonância com a Resolução
do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, de 12/12/2012, que passou a
vigorar em 13/06/2013, após sua publicação no Diário Oficial da União, destacamse:


Avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, com prioridade
nos temas de relevância pública e de interesse estratégico da agenda de
prioridades do SUS, com base nos indicadores epidemiológicos, emitindo
parecer, devidamente justificado, sempre orientando, dentre outros, pelo
princípio

da

impessoalidade,

transparência,

razoabilidade,

evitando

redundâncias que resultem em morosidade na análise;” (Res. CNS nº 466,
VIII.1);


Proteger os sujeitos das pesquisas na sua integridade e dignidade;



Qualificar a honestidade da pesquisa científica em seres humanos, tecidos e
dados deles oriundos e dignificar a atividade acadêmica do pesquisador;
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Integrar a sociedade de forma imediata e mediata, às atividades de pesquisa
desenvolvidas no âmbito da FPM;



Promover a reflexão em torno da ética nas atividades desenvolvidas na
ciência.

O CEP- FPM rege-se formalmente pelas Resoluções do Conselho Nacional de
Saúde (CNS) e pelas normas e diretrizes da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP), subordinando-se, dessa maneira, aos órgãos reguladores do
Ministério da Saúde (MS) responsáveis pelo controle social das pesquisas
envolvendo seres humanos.
À luz da legislação em vigor, os projetos de pesquisas, em todas as áreas do
conhecimento humano, que tenham relação direta ou indireta com a pessoa
humana, necessitam ser analisados e avaliados a priori pelo CEP - FPM e, através
da secretaria do Comitê de Ética em Pesquisa da FPM, serem cadastrados no
Sistema CEP/CONEP – Plataforma Brasil, a fim de responderem às exigências
previstas na Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466 de 12 de dezembro
de 2012 e a Norma Operacional de Organização e Funcionamento do Sistema
CEP-CONEP aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde em 12 de setembro de
2013.

ANEXO I
MATRIZ CURRICULAR
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1º Período
Disciplina

CH

Teoria Geral da Administração

80

Empreendedorismo

80

Contabilidade I

80

Matemática

80

Direito Empresarial

80

Subtotal

400

2 º Período
Disciplina

CH

Contabilidade II

80

Direito Trabalhista

80

Comunicação

40

Metodologia Científica e da Pesquisa

40

Estatística

80

Economia

80

Subtotal

400
3º Período
Disciplina

CH

Contabilidade III

80

Psicologia do Trabalho

80

Matemática Financeira I

80

Cultura Afrobrasileira e Indígena

40

Direitos Humanos

40

Departamento Pessoal

80

Subtotal

400

4º Período
Disciplina

CH
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Gestão Agronegócios

80

Matemática Financeira II

80

Mercado de Capitais

40

Sistemas de Informações

40

Contabilidade IV

80

Direito Tributário

80

Subtotal

400

5º Período
Disciplina

CH

Gestão de Pessoas

80

Adm. Mercadológica I

80

Adm. Produção I

80

Adm Financeira I

80

Logística

80

Subtotal

400
6º Período
Disciplina

CH

Gestão da Qualidade

80

Adm. Mercadológica II

80

Adm. Produção II

80

Adm Financeira II

80

Planejamento Estratégico

80

Estágio Supervisionado I

200

Subtotal

600

7º Período
Disciplina

CH
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TCC I (ARTIGO)

80

Planejamento Orçamentário

80

Formação de Preço

80

Plano de Negócios I

80

Educação Ambiental

80

Estágio Supervisionado II

200

Subtotal

600

8º Período
Disciplina

Teoria

Plano de Negócios II

80

TCC II (ARTIGO)

80

Cooperativismo

80

Optativa

80

Gestão da Inovação

80

Subtotal

400
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Matriz curricular em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais da
Resolução do Curso de Administração 04/2005.
Carga horária prática do Estágio Supervisionado – 400h/a
Atividades Complementares – 200 h/a

3200 Disciplinas em Sala de Aula
400

Estágio Supervisionado

200

Atividades Complementares

3800 Total de Horas/Aula
3266 Total de Horas/Relógio

DISCIPLINAS OPTATIVAS
LIBRAS

80h

NEGOCIAÇÃO EMPRESARIAL

80h

GOVERNANÇA CORPORATIVA

80h

TÓPICOS ESPECIAIS

80h

Inserção dos Direitos Humanos no Ensino Superior
A política de direitos humanos será inserida de forma transversal abrangendo o
ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão, sendo incluída em atividades
extracurriculares

e

podendo

também

ser

trabalhada

em

conteúdos

complementares, através dos seminários e atividades interdisciplinares, como
disciplinas obrigatórias, optativas e ou ainda de maneira mista abrangendo assim
as mais diversas áreas do conhecimento.

ANEXO II
EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS

1º PERÍODO

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
Ementa
Teorias clássicas da administração: Administração Científica, Teoria Clássica,
Teoria da Burocracia. Teorias Humanísticas da Administração: Escola das
Relações Humanas, Escola Comportamentalista e Teoria Estruturalista. Teorias
Modernas de Administração: Teoria de Sistemas, Teoria da Contingência,
Desenvolvimento

Organizacional

e

Administração

por

Objetivos.

Neoclássica e Perspectivas contemporâneas da Administração.

Teoria
Contexto

Brasileiro; Tendências.
Bibliografia Básica:
MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração: da revolução urbana à
revolução digital. 7. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2012.
MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração. São Leopoldo: Atlas, 2008.
CHIAVENATO, I. Introdução á teoria geral da administração. 7. ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2003.
Bibliografia Complementar:
BERNANDES, C. Teoria Geral da Administração: gerenciando empresas
brasileiras. São Paulo: Saraiva, 2014.
CLEGG, S.; KORNBERGER, M.; PITSIS, T. Administração e organizações: uma
introdução à teoria e à prática. Porto Alegre: Bookman, 2014.
GIL, A.C. Teoria geral da administração: dos clássicos à pós-modernidade. São
Paulo: Atlas, 2016.
MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. São Paulo: Grupo GEN, 2012.
LACOMBE, F. Teoria geral da administração. São Paulo: Saraiva, 2009.
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EMPREENDEDORISMO
Ementa
Conceitos. Mudanças nas relações de trabalho. Características empreendedoras. A
motivação na busca de oportunidades. Empreendedorismo no Brasil. O
funcionamento de um negócio. Introdução ao Plano de Negócios.
Bibliografia Básica:
DOLABELA, F. O segredo de Luísa. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.
DORNELAS, J.; BIM, A.; FREITAS, G.; USHIKUBO, R. Plano de Negócios com o
Modelo Canvas: Guia Prático de Avaliação de Ideias de Negócio a Partir de
Exemplos. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
MAXIMIANO, A. C. A. Administração para empreendedores. 2. ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2011.
Bibliografia Complementar:
AVENI, A. Empreendedorismo contemporâneo: teorias e tipologias. São Paulo:
Atlas, 2014.
BESSANT, J; TIDD, J. Inovação e empreendedorismo: administração. Porto
Alegre: Bookman, 2009.
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo na Prática: Mitos e Verdades do
Empreendedor de Sucesso. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
HASHIMOTO, M.; BORGES, C. Empreendedorismo: Plano de negócios em 40
lições. São Paulo: Saraiva, 2014.
PATRÍCIO, P.; CANDIDO, C. R. (orgs.). Empreendedorismo: Uma Perspectiva
Multidisciplinar. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
CONTABILIDADE I
Ementa
Noções Básicas de Contabilidade, estudo do patrimônio, estudo das variações
patrimoniais, elenco de contas, Introdução ao estudo dos princípios fundamentais
de contabilidade, introdução a estrutura conceitual básica, Procedimentos Básicos
de escrituração, operações mercantis.
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Bibliografia Básica
MARION, J. C. Contabilidade básica. São Paulo: São Paulo: Grupo GEN, 2013.
LEONE, G. S. G. Curso de contabilidade de custos. 2. ed. São Paulo: Atlas,
2000.
RIBEIRO, O. M. Contabilidade geral fácil. São Paulo: Saraiva, 2013.
Bibliografia Complementar
MARION,

J.

C.

Contabilidade

Básica:

Atualizada

Conforme

os

Pronunciamentos do CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e as
Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TG 1000 e ITG. São Paulo: Grupo
GEN, 2015.
OLIVEIRA, E. Contabilidade Digital. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
QUINTANA, A. C. Contabilidade Básica: com Exercícios Práticos de Acordo
com as Normas Brasileiras de Contabilidade do CFC. São Paulo: Grupo GEN,
2014.
RIBEIRO, O. M. Contabilidade Básica. 3. ed. São Paulo: Saraiva. 2013.
VICECONTI, P. Contabilidade Básica, 16. ed. São Paulo: Saraiva. 2013.
MATEMÁTICA
Ementa
Funções. Equações de oferta e demanda. Funções de custo, receita e lucro, limites
e continuidade. Derivadas. Aplicações de derivadas (funções custo marginal,
receita marginal e lucro marginal) Integrais indefinidas e definidas. Aplicações de
Integral à Administração.
Bibliografia Básica:
LEITE, A. Aplicações da Matemática: Administração, Economia e Ciências
Contábeis. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.
GOLDSTEIN, L. L; LAY, D. C; SCHNEIDER, D. L. Matemática Aplicada:
economia, administração e contabilidade. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
ASSAF NETO, A. Matemática financeira e suas aplicações. 8. ed. São Paulo:
Atlas, 2003.
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Bibliografia Complementar:
BRUNI, A. L.; FAMÁ, R. A matemática das finanças (v. 1) 3. ed. São Paulo:
Grupo GEN, 2008.
BRUNI, A. L.; FAMÁ, R. As decisões de investimentos (v. 2) 3. ed. São Paulo:
Grupo GEN, 2012.
MUROLO,

A.

C.

Matemática

aplicada:

administração,

economia,

e

contabilidade. 2. ed. SÃO PAULO: Cengage Learning, 2012.
HAZZAN, S.; BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Cálculo: função de uma e
várias variáveis. São Paulo: Saraiva, 2010.
TOSI, A. J. Matemática Financeira com Utilização do Excel 2000: Aplicável
Também Às Versões 5.0, 7.0, 97, 2002 e 2003. São Paulo: Grupo GEN, 2008.
DIREITO EMPRESARIAL
Ementa
O Código Civil de 2002 e o novo Direito Empresarial. Conceito econômico de
empresa. O empresário individual, Regime empresarial O estabelecimento
empresarial e o exercício da empresa. Das sociedades empresárias e sua atual
normatização. O tamanho da empresa e o tratamento diferenciado. A empresa
individual de responsabilidade limitada e a sociedade limitada. A falência e a
extinção da empresa. O exercício da atividade econômica e a proteção aos direitos
do consumidor.
Bibliografia Básica:
MAMEDE, G. Manual de Direito Empresarial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2015. v
_____. Direito empresarial brasileiro: direito societário: sociedades simples e
empresariais – v.2. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2012.
RAMOS, A. L. S. C.;. Direito Empresarial: Esquematizado. 3. ed. São Paulo:
MÉTODO, 2013.
Bibliografia Complementar:
NEGRÃO, R. Manual de Direito Empresarial. São Paulo: Saraiva, 2017.
GUSMÃO, M. Lições de direito empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
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TOMAZETTE, M. Curso de Direito Empresarial - Vol. 1: Teoria Geral e Direito
Societário. 7. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2016.
_____. Curso de Direito Empresarial - Vol. 2: Títulos de Crédito. 7. ed. Rio de
Janeiro: Atlas, 2016.
_____. Curso de Direito Empresarial - Vol. 3: Falência e Recuperação de
Empresas. 4.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2016.
2º PERÍODO
CONTABILIDADE II
EMENTA
Noções Básicas de Contabilidade, estudo do patrimônio, estudo das variações
patrimoniais, elenco de contas, Introdução ao estudo dos princípios fundamentais
de contabilidade, introdução a estrutura conceitual básica, Procedimentos Básicos
de escrituração, operações mercantis. Legislação sobre e Livros contábeis;
Legislação básica, espécie, utilização, classificação, formalidades, registros,
documentação de apoio ao registro. Métodos de escrituração. Escrituração
contábil. Lançamento no diário: elementos essenciais; fórmulas. Acerto de erros no
diário: estorno, complementação e transferência, acerto no histórico. Livro razão:
registro, acertos. Balancete de verificação. Formas jurídicas das empresas;
Depreciação; provisões.
Bibliografia Básica:
MARION, J. C. Contabilidade básica. São Paulo: Grupo GEN, 2013.
LEONE, G. S. G. Curso de contabilidade de custos. 2. ed. Atlas, 2000.
RIBEIRO, O. M. Contabilidade geral fácil. Saraiva, 2013.
Bibliografia Complementar:
MARION,

J.

C.

Contabilidade

Básica:

Atualizada

Conforme

os

Pronunciamentos do CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e as
Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TG 1000 e ITG. São Paulo: Grupo
GEN, 2015.
OLIVEIRA, E. Contabilidade Digital. 3. ed. Atlas, 2014.
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QUINTANA, A. C. Contabilidade Básica: com Exercícios Práticos de Acordo
com as Normas Brasileiras de Contabilidade do CFC. São Paulo: Grupo GEN.
2014.
RIBEIRO, O. M. Contabilidade Básica. 3. ed. São Paulo: Saraiva. 2013.
VICECONTI, Paulo. Contabilidade Básica, 16. ed. São Paulo: Saraiva. 2013.
DIREITO TRABALHISTA
Ementa
Empregador; Empregado; Normas Gerais de Tutela do Trabalho; Normas Especiais
de Tutela do Trabalho; Contrato Individual de Trabalho; Associação Sindical e
Convenção Coletiva do Trabalho; Justiça do Trabalho; Previdência e Assistência
Social; Legislação Complementar. Panorama atual da Legislação Trabalhista e a
flexibilização dos direitos do trabalhador. Direito Coletivo do Trabalho e
Negociações Coletivas.
Bibliografia Básica:
ALMEIDA, A. L. P. de. Direito do Trabalho: material, processual e legislação
especial. 15. ed. São Paulo: Rideel , 2014.
MACHADO, A. C. da C. (org.); ZAINAGHI, D. S. (coord.) CLT Interpretada: Artigo
por Artigo, Parágrafo por Parágrafo. São Paulo: Manole. 2015
MARTINS, S. P. Curso de direito do trabalho. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2015.
Bibliografia Complementar:
AGUIAR, A. C. Negociação Coletiva de Trabalho. São Paulo: Saraiva. 2010.
SILVA, M.L.; REZENDE, M.E.T. Rotinas Trabalhistas - Legislação e Práticas para
Gestão de Pessoas. 2.ed. São Paulo: Érica, 2016
CISNEIROS, Gustavo Manual de Prática Trabalhista. Rio de Janeiro: Forense;
São Paulo: MÉTODO, 2016.
SARAIVA, R.; MANFREDINI, A.; TONASSI, R. CLT - Consolidação das Leis do
Trabalho 16.ed.
NASCIMENTO, A.M. Curso de direito do Trabalho - História e Teoria, 29ª edição.
São Paulo: Saraiva, 2014.
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COMUNICAÇÃO
Ementa
A comunicação como processo. Comportamentos coletivos. O desenvolvimento
dos diferentes meios de comunicação. Relevância do bom desempenho linguístico
tanto no plano da aquisição de conhecimentos quanto no exercício profissional. A
relação da comunicação interna com a externa. Os meios de comunicação nas
organizações. Endomarketing. Comunicação integrada à imagem empresarial.
Bibliografia Básica:
PINHEIRO, D. Comunicação Integrada de Marketing: Gestão dos Elementos
de Comunicação: Suporte às Estratégias de Marketing e de Negócios Da
Empresa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2011.
ANGELONI, M. T. Organizações do Conhecimento: infra-estrutura, pessoas e
tecnologia. São Paulo: Saraiva, 2002.
TORQUATO, G. Cultura Poder Comunicação e Imagem: fundamentos da nova
empresa. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.
Bibliografia Complementar:
ANGELONI, M. T. Comunicação nas organizações da era do conhecimento.
São Paulo: Grupo GEN, 2010.
BUENO, W. da C. Comunicação empresarial: políticas e estratégias. São
Paulo: Saraiva, 2013.
SILVA NETO, B. R. da. Comunicação Corporativa e Reputação. São Paulo:
Saraiva, 2010.
TAJRA,

S.

F.

Comunicação

e

Negociação:

Conceitos

e

Práticas

Organizacionais. São Paulo: Erica, 2014.
TAVARES,

M.

Comunicação

empresarial

e

planos

de

comunicação:

integrando teoria e prática. 3ª ed. São Paulo: Grupo GEN, 2010.
METODOLOGIA CIENTÍFICA E DA PESQUISA
Ementa
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Fundamentos da Metodologia Científica. A ciência e a produção do conhecimento
científico. Normas para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Métodos e técnicas
de pesquisa. O pré-projeto e o Projeto de pesquisa. A comunicação científica;
avaliação de projetos; CEP (comitê de ética em pesquisa); O Experimento. A
Comunicação Científica. A organização do texto científico (normas ABNT).
Bibliografia Básica:
DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2009.
ECO, U. Como se faz uma tese. 22. ed. São Paulo: Persperctiva, 2009.
ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração
de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2012.
Bibliografia Complementar:
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo:
Grupo GEN, 2011.
KLEIN, A.Z. et al. Metodologia de pesquisa em administração: uma abordagem
prática. São Paulo: Atlas, 2015
WALLIMAN, N. Métodos de Pesquisa. São Paulo: Saraiva, 2014.
RODRIGUES, R. M. Pesquisa acadêmica: como facilitar o processo de
preparação de suas etapas. São Paulo: Grupo GEN, 2007.
ROESCH, S. M. A. Projetos de Estágio e de Pesquisa em Administração. São
Paulo: Atlas, 2007.
ESTATÍSTICA
Ementa
Apresentação de Dados em Gráficos e Tabelas; Medidas de Tendência Central;
Medidas de Dispersão para dados simples; Distribuição de Frequências; Medidas
de Posição em Distribuição de Frequências; Probabilidade.
Bibliografia Básica:
FONSECA, J. S. D.; MARTINS, G. de A. Curso de Estatística. 6. ed. São Paulo:
Atlas, 2008.
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MCCABE, G. P. Introdução a Prática da Estatística. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC,
2002.
SPIEGEL, M. R. et al. Probabilidade e Estatística. 3. ed. Porto Alegre: Bookman,
2009.
Bibliografia Complementar:
CLARK, J.; DOWNING, D. Estatística Aplicada. Série Essencial. 3.ed. São Paulo:
Saraiva. 2010.
MOORE, D. S.; NOTZ, W. I.; FLIGNER, M. A. A Estatística Básica e sua Prática.
6. ed. São Paulo: LTC, 2014.
DOANE, D. P.; SEWARD, L. E. Estatística aplicada à administração e à
economia. São Paulo: McGraw Hill Brasil, 2008.
FONSECA, J. S. da; MARTINS, G. de A. Curso de estatística. São Paulo: Grupo
GEN. 2012.
TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística: Atualização da Tecnologia. 11. ed. São
Paulo: LTC, 2013.
ECONOMIA
Ementa
Oferta: conceito e fatores determinantes. Mecanismos de mercado. Dimensão de
mercado: Tipos de Mercados Existentes; Definição da Dimensão de Mercado.
Objetivo da Firma. Teoria da Produção. Teoria de Custo. Relação entre as Funções
Produção e Custo. Inflação. A Formação da Demanda. Mudando Comportamento
do Consumidor. Elasticidades. Decisão de consumo. Formação Econômica do
Brasil: da colônia ao BRICX. Macroeconomia. Blocos Econômicos. Globalização.
Bibliografia Básica:
DORNBUSCH, R. et al. Macroeconomia. 5. ed. São Paulo: Pearson, 1991.
BROWNING, E. K.; ZUPAN, M. A. Microeconomia: Teoria e aplicações. 7. ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2004.
MANKIW, N. G. Macroeconomia. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
Bibliografia Complementar:
10

RASMUSSEN, U. W. Economia para Não-Economistas. São Paulo: Saraiva.
2006.
SILVA, A. T. da. Iniciação à Economia. 2.ed. São Paulo: Grupo GEN. 2006.
SOUZA, N. A. de. Economia Internacional Contemporânea: Da Depressão de
1929 ao Colapso Financeiro de 2008. São Paulo: Grupo GEN. 2009.
RIANI, F. Economia do Setor Público uma Abordagem Introdutória. 5.ed. Rio
de Janeiro: LTC, 2009.
SILVA, C. R. L. da; CARVALHO, M.A. de. Economia Internacional. 4.ed. São
Paulo: Saraiva, 2007.
3º PERÍODO

CONTABILIDADE III
Ementa:
Estrutura de Capital da empresa; reorganização societária; Provisões e outras
transações societárias; Ajuste a Valor Presente, Valor Justo; Redução ao valor
recuperável dos ativos; Ativos e passivos Contingentes; Insubstanciais e
Superveniências; Ganhos e Perdas e Capital; Dividendos Obrigatórios e Juros
sobre capital próprio.
Bibliografia Básica:
MARION, J. C. Contabilidade básica. São Paulo: Grupo GEN, 2013.
LEONE, G. S. G. Curso de contabilidade de custos. 2. ed. São Paulo: Atlas,
2000.
RIBEIRO, O. M. Contabilidade geral fácil. São Paulo: Saraiva, 2013.
Bibliografia Complementar:
MARION,

J.

C.

Contabilidade

Básica:

Atualizada

Conforme

os

Pronunciamentos do CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e as
Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TG 1000 e ITG. São Paulo: Grupo
GEN, 2015.
OLIVEIRA, E. Contabilidade Digital. 3. ed. Atlas, 2014.
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QUINTANA, A. C. Contabilidade Básica: com Exercícios Práticos de Acordo
com as Normas Brasileiras de Contabilidade do CFC. São Paulo: Grupo GEN,
2014.
RIBEIRO, O. M. Contabilidade Básica. 3. ed. São Paulo: Saraiva. 2013.
VICECONTI, P. Contabilidade Básica. 16. ed. São Paulo: Saraiva. 2013.
PSICOLOGIA DO TRABALHO
Ementa
Aborda o ser humano em sua subjetividade, em suas relações com – as pessoas,
as instituições e a sociedade focadas nas teorias e tendências no mundo do
trabalho e a saúde psíquica. O poder, controle, participação e liderança nas
organizações; motivação, satisfação e envolvimento no trabalho; comunicação nas
organizações: desafios, problemas e perspectivas; grupos nas organizações:
abordagens teóricas, modelos de intervenção, dinâmica de grupo, equipes de
trabalho; clima, mudanças e cultura organizacional;
responsabilidade

social;

questões

éticas

e

organização

e

problemas contemporâneos

da vida nas organizações.
Bibliografia Básica:
AGUIAR, M. A. F. de. Psicologia aplicada á administração: uma abordagem
interdisciplinar. São Paulo: Saraiva, 2005.
WOOD JR., T.; CALDAS,

M P.

Comportamento organizacional: uma

perspectiva brasileira. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 266p.
ZANELLI, J. C.; BORGES-ANDRADE, J. E.; BASTOS, A. V. B. Psicologia,
Organizações e Trabalho no Brasil. Porto Alegre: AMGH, 2014.
Bibliografia Complementar:
FRANÇA, A. C. L. Qualidade de vida no trabalho – QVT : conceitos e práticas
nas empresas da sociedade pós-industrial. São Paulo: Grupo GEN, 2012.
BANOV, M. R. Psicologia no Gerenciamento de Pessoas. São Paulo: Atlas,
2015.
BORGES, L. de O.; MOURÃO, L. O Trabalho e as Organizações: Atuações a
partir da Psicologia. Porto Alegre: ArtMed, 2015.
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BERGAMINI, C. W. Psicologia Aplicada à Administração de Empresas:
Psicologia do Comportamento Organizacional. São Paulo: Grupo GEN, 2015.
ZANELLI, J. C. Estresse nas organizações de trabalho: Compreensão e
intervenção baseadas em evidências. Porto Alegre: ArtMed, 2011.
MATEMÁTICA FINANCEIRA I
Ementa
Conceitos Fundamentais; Juros Simples; Juros Compostos Descontos; Inflação,
Coeficientes de Financiamento.
Bibliografia Básica:
ASSAF NETO, A. Matemática Financeira e Suas Aplicações. 12. ed. São Paulo:
Atlas, 2012.
VERAS, L. L. Matemática financeira uso de calculadoras financeiras,
aplicações ao mercado financeiro, introdução à engenharia econômica, 300
exercícios resolvidos e propostos com respostas. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2001. 260p.
HAZZAN, S.; POMPEO, J. N. Matemática financeira. São Paulo: Saraiva, 2014.
Bibliografia Complementar:
CAMARGOS,

M.

A.

de. Matemática

financeira: Aplicada

a

Produtos

Financeiros e à Análise de Investimentos. São Paulo: Saraiva, 2013.
CRESPO, A. A. Matemática Financeira Fácil. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
OLIVEIRA, G. F. Matemática Financeira Descomplicada: para os Cursos de
Economia, Administração e Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2013.
VIEIRA SOBRINHO, J. D. Manual de aplicações financeiras HP-12C:
tradicional, platinum, prestigie. 3.ed. São Paulo: Grupo GEN, 2013.
DAL ZOT, W. D.; CASTRO, M. L. de. Matemática Financeira: Fundamentos e
Aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2015.

CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA
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Ementa:
Reflexões sobre os aspetos caracterizadores da formação cultural brasileira:
história e memória dos povos afro-brasileiros e indígenas. As diversidades culturais
delineadas através das singularidades nas línguas, nas religiões, nos
símbolos, nas artes e nas literaturas. O legado dos povos Quilombolas e Guarani.
Bibliografia Básica:
GOMES, N. L.; ABRAMOWICZ, A. Educação e raça: Perspectivas políticas,
pedagógicas e estéticas. São Paulo: Autêntica, 2010.
MARCONI, M. de A.; PRESOTTO, Z. M. N. Antropologia: uma introdução. São
Paulo: Grupo GEN, 2012.
SANTOS, P. Fundamentos de sociologia geral. São Paulo: Atlas, 2013. BF
Bibliografia Complementar:
MÁTTAR NETO, J. A. Filosofia e Ética na Administração. São Paulo: Saraiva,
2009.
RACHELS, J.; RACHELS, S. A Coisa Certa a Fazer: Leituras Básicas sobre
Filosofia Moral. Porto Alegre: AMGH, 2014.
FISCHER, M. Futuros antropológicos: Redefinindo a cultura na era
tecnológica. São Paulo: Zahar, 2011.
ELIAS, N. O Processo Civilizador 1: Uma História dos Costumes. São Paulo:
Zahar, 1990.
ELIAS, N. O Processo Civilizador 2: Formação do Estado e Civilização. São
Paulo: Zahar, 1993.
DIREITOS HUMANOS
Ementa:
Sociedade internacional. Direitos humanos. Proteção internacional dos direitos
humanos. Os tribunais internacionais.
Bibliografia Básica:
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GARCIA, E. Proteção internacional dos direitos humanos. 3.ed. São Paulo:
Atlas, 2015.
MAZZUOLI,V. de O. Curso de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Método, 2015.
SIQUEIRA J. HAMILTON. P. Direitos Humanos - Liberdades públicas e
cidadania. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
Bibliografia Complementar:
CASTILHO, R. Educação e direitos Humanos.1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
MÁTTAR NETO, J. A. Filosofia e Ética na Administração. São Paulo: Saraiva,
2009.
MARMELSTEIN, G. Curso de Direitos Fundamentais. 6ª ed. Rio de Janeiro:
Grupo Gen, 2016.
RACHELS, J. RACHELS, S. A Coisa Certa a Fazer: Leituras Básicas sobre
Filosofia Moral. Porto Alegre: AMGH, 2014.
BRANDÃO, C. (coord.) Direitos humanos e fundamentais em perspectiva. São
Paulo: Atlas, 2014.
DEPARTAMENTO PESSOAL
Ementa
Habilitação para compreensão e tratamento dos processos de departamento de
pessoal das empresas e apoio à gestão na área. Conhecer e praticar as rotinas do
departamento.
Bibliografia Básica:
FIDELIS, G. J. Gestão de Pessoas: Rotinas Trabalhistas e Dinâmicas do
Departamento de Pessoal. São Paulo: Érica, 2016.
DUTRA, J. S. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e
perspectivas. São Paulo: Atlas, 2009.
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
Bibliografia Complementar:
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CARREIRA,

D.

Organização,

Sistemas e

Métodos:

Ferramentas para

racionalizar as rotinas de trabalho e a estrutura organizacional da empresa.
São Paulo: Saraiva, 2009.
GARCIA, R. G. Manual de rotinas trabalhistas: problemas práticos na atuação
diária. São Paulo: Grupo GEN, 2013.
MACHADO, A. C. da C. (org.); ZAINAGHI, D. S. (coord.) CLT Interpretada: Artigo
por Artigo, Parágrafo por Parágrafo. São Paulo: Manole, 2015.
SILVA, M.L.; REZENDE, M.E.T. Rotinas Trabalhistas - Legislação e Práticas para
Gestão de Pessoas. 2.ed. São Paulo: Érica, 2016.
SARAIVA, R.; MANFREDINI, A.; TONASSI, R. CLT - Consolidação das Leis do
Trabalho. 16.ed.
4º PERÍODO

GESTÃO DE AGRONEGÓCIO
Ementa
Especificidades da produção agropecuária; Da agropecuária ao Agronegócio;
Agronegócio no Brasil e no mundo; Conceitos relativos a Agronegócio; Visão
sistêmica do Agronegócio; As cadeias e sistemas agroindustriais (SAG’s); APL –
Arranjo Produtivo Local; Insumos (cadeias de suprimentos); Cadeias Produtivas no
Agronegócio; Canais de distribuição; Transporte e Logística em Sistemas
Agroindustriais; Integração vertical; Crédito rural; Fundamentos dos Mercados
Futuros.
Bibliografia Básica:
CALLADO, A. A. C. (Org.). Agronegócio. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
BATALHA, M. O. (Coord.). Gestão agroindustrial. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
NEVES, M. F.; ZYLBERSZTAJN, D.; CALEMAN, S. M. de Q. (Org.). Gestão de
Sistemas de Agronegócios. São Paulo: Grupo GEN, 2015.
Bibliografia Complementar:
ARAÚJO, M. J. Fundamentos de agronegócios. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
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MARINO, M.K.; NEVES, M.F. (orgs.) A revenda competitiva no agronegócio:
como melhorar sua rentabilidade. São Paulo: Grupo GEN, 2008.
NEVES, M.F. (org.) Agronegócios e desenvolvimento sustentável: Uma
Agenda para a Liderança Mundial na Produção de Alimentos e Bioenergia.
São Paulo: Grupo GEN, 2007.
NEVES, M. F. Agronegócios do Brasil. São Paulo: Grupo GEN, 2007.
NEVES, M. F.; CASTRO, L. T. Marketing e estratégia em agronegócios e
alimentos. 1.ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2011.
MATEMÁTICA FINANCEIRA II
Ementa
Sistemas de Amortização de Empréstimos, Análise de Investimentos e reposição
de ativos, Matemática Financeira e Avaliação de Ações, Matemática Financeira e
produtos financeiros.
Bibliografia Básica:
ASSAF NETO, A. Matemática Financeira e Suas Aplicações. 12. ed. São Paulo:
Atlas, 2012.
VERAS, L. L. Matemática financeira uso de calculadoras financeiras,
aplicações ao mercado financeiro, introdução à engenharia econômica, 300
exercícios resolvidos e propostos com respostas. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2001.
HAZZAN, S.; POMPEO, J. N. Matemática financeira. São Paulo: Saraiva, 2014.
Bibliografia Complementar:
CAMARGOS,

M.

A.

de. Matemática

financeira: Aplicada

a

Produtos

Financeiros e à Análise de Investimentos. São Paulo: Saraiva, 2013.
CRESPO, A. A. Matemática Financeira Fácil. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
OLIVEIRA, G.F. Matemática Financeira Descomplicada: para os Cursos de
Economia, Administração e Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2013.
VIEIRA SOBRINHO, J. D. Manual de aplicações financeiras HP-12C:
tradicional, platinum, prestige, 3ª edição. São Paulo: Grupo GEN, 2013.
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DAL ZOT, W. D.; CASTRO, M. L. de. Matemática Financeira: Fundamentos e
Aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2015.
MERCADO DE CAPITAIS
Ementa
Conceitos básicos do mercado financeiro, Moeda; Políticas Econômicas do
Governo; Sistema Financeiro Nacional; Mercados Financeiros, Mercados de
Câmbio; Produtos Financeiros; Mercado primário e Secundário de Ações.
Bibliografia Básica:
FORTUNA, E. Mercado financeiro: produtos e serviços. 20. ed. Rio de Janeiro:
QUALITYMARK, 2015.
PINHEIRO, J. L. Mercado de capitais: fundamentos e técnicas. 7. ed. São
Paulo: Atlas, 2013.
VERAS, L. L. Matemática financeira: uso de calculadoras financeiras,
aplicações ao mercado financeiro, introdução à engenharia econômica, 300
exercícios resolvidos e propostos com respostas. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2001. 260p.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, J. R. N. de. Economia Monetária: Uma Abordagem Brasileira. São
Paulo: Grupo GEN, 2009.
BITENCOURT, C. R. Crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o
mercado de capitais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
FERREIRA, R. G. Matemática Financeira Aplicada: Mercado de Capitais,
Análise de Investimentos, Finanças Pessoais e Tesouro Direto, 8ª edição São
Paulo: Atlas, 2014.
VASCONCELOS, M. A. S. de. Economia - Micro e Macro. 6. ed. São Paulo: Atlas,
2011.
SANTOS, A.P.; OSÓRIO, F.M.; WELLISCH, J.S.M. Série EDB - Mercado de
capitais. São Paulo: Saraiva, 2012.
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
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Ementa
Estrutura organizacional. Conceituação de processos. Integração de processos.
Metodologias, técnicas e ferramentas para mapeamento e racionalização de
processos organizacionais.
Bibliografia Básica:
REZENDE, D. A. Tecnologia da informaçao aplicada a sistemas de informaçao
empresariais: o papel estrategico da informaçao e dos sistemas de
informaçao nas empresas. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
O'BRIEN, J. A.; MARAKAS, G. M. Administração de sistemas de informação.
15. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
CRUZ, T. Sistemas, organização e métodos: estudo integrado orientado a
processos de negócio sobre organizações e tecnologias da informação. São
Paulo: Grupo GEN, 2013.
Bibliografia Complementar:
TRENTIM, M. H. Manual do MS-PROJECT 2013 e Melhores Práticas do PMI®.
São Paulo: Grupo ATLAS, 2015.
BALLESTERO-ALVAREZ, M. E. Manual de Organização, Sistemas e Métodos:
Abordagem Teórica e Prática da Engenharia da Informação. São Paulo: Atlas,
2015.
GONÇALVES, R. C. M. G.; RICCIO, E. L. Sistemas de informação: ênfase em
controladoria e contabilidade. São Paulo: Grupo GEN, 2009.
GRAEML, A. R. Sistemas de informação: o alinhamento da estratégia de TI
com a estratégia corporativa. São Paulo: Grupo GEN, 2009.
REZENDE, M. E. T.; SILVA, M. Planejamento de sistemas de informação e
informática: guia prático para planejar a tecnologia da informação integrada
ao planejamento estratégico das organizações. São Paulo: Érica. 2011.
CONTABILIDADE IV
EMENTA
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Terminologia

em

Contabilidade

de

Custos;

Classificação

dos

Gastos;

Departamentalização; Critérios de Rateio Simples; Critérios de Rateio por
departamentos; Custeio Baseado em Atividades ABC.
Bibliografia Básica:
LUNKES, R. J. Contabilidade Gerencial: um enfoque na tomada de decisão.
São Paulo: Atlas, 2007.
LEONE, G. S. G. Curso de contabilidade de custos. 2. ed. Atlas, 2000.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade geral fácil. 25. ed. Saraiva, 2013.
Bibliografia Complementar:
BRUNI, A. L.; FAMÁ, R. Gestão de custos e formação de preços: com
aplicações na calculadora HP 12C e Excel. São Paulo: Grupo GEN, 2012.
LUNKES, R. J. Controle de gestão: estratégico, tático, operacional, interno e
de risco. São Paulo: Grupo GEN, 2010.
OLIVEIRA, L. M. de; PEREZ JUNIOR, J. H.; COSTA, R. G. Gestão estratégica de
custos: textos, casos práticos e testes com as respostas. São Paulo: Grupo
GEN, 2012.
LEONE, G. S. G. Custos: planejamento, implantação e controle. São Paulo:
Grupo Gen, 2011.
FONTOURA, F. B. B. Gestão de custos: uma visão integradora e prática dos
métodos de custeio. São Paulo: Grupo GEN, 2013.
DIREITO TRIBUTÁRIO
Ementa
A constitucionalização do Direito Tributário brasileiro. O Sistema Tributário e a
atividade empresarial. Os princípios gerais do Sistema Tributário. O Direito
Tributário disciplinado no Código Tributário Nacional e em leis esparsas. A carga
tributária e o empresário. Mecanismos de recolhimento tributário objetivando
facilitar a rotina empresarial. Limitações ao poder de tributar do Estado.
Competência tributária. Isenção e imunidade tributária.
Bibliografia Básica:
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CARNEIRO, C. Curso de direito tributário e financeiro. 5. ed. São Paulo:
Saraiva, 2014.
FABRETTI, L.C.; FABRETTI, D.R. Direito Tributário para os cursos de
administração e ciências contábeis. São Paulo: Atlas, 2013.
COÊLHO, S. C. N. Curso de Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Forense,
2014.
Bibliografia Complementar:
AMARO, L. Direito tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2016.
BRITO, E. Direito Tributário: Imposto, Tributos Sinalagmáticos, Contribuições,
Preços e Tarifas, Empréstimo Compulsório. São Paulo: Atlas, 2015.
MACHADO SEGUNDO, H. de B. Primeiras Linhas de Direito Tributário e
Financeiro: Material e Processual São Paulo: Atlas, 2014.
MARTINS, I. G. da S. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2012.
DENARI, Z. Curso de direito tributário. 9.ed. São Paulo: Grupo GEN, 2008.
5º PERÍODO

GESTÃO DE PESSOAS
Ementa
Conceitos e evolução da Gestão de Pessoas nas organizações. Os Subsistemas
de Administração de Recursos Humanos (Planejamento, Recrutamento, Seleção,
Treinamento, Desenvolvimento, Cargos e Salários, Benefícios), Distribuição de
Lucro, Negociação Sindical. Cultura, Poder, Cultura, Valores, e Comportamento
Organizacional; Qualidade de Vida no Trabalho, Tendências na área de Gestão de
Pessoas.
Bibliografia Básica:
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
DUTRA, J. S. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e
perspectivas. São Paulo: Atlas, 2009.
VERGARA, S. C. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2014.
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Bibliografia Complementar:
BORGES-ANDRDE,

J.

Medidas

de

Avaliação

em

Treinamento,

Desenvolvimento e Educação - Ferramentas para gestão de pessoas. Porto
Alegre: ArtMed, 2014.
FIDELIS, G. J. Gestão de Pessoas - Estrutura, Processos e Estratégias
Empresariais. São Paulo: Érica, 2014.
FERREIRA, P. I. Série MBA Gestão de Pessoas - Clima Organizacional e
Qualidade de Vida no Trabalho. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
FERREIRA, P. I. Série MBA Gestão de Pessoas - Atração e Seleção de
Talentos. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
GIL, A. C. Gestão de Pessoas - Enfoque nos Papéis Estratégicos. São Paulo:
Atlas, 2016.

ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA I
Ementa
Introdução principais conceitos de marketing, conceitos e definições, ambiente de
marketing, o mercado consumidor, o mercado empresarial, segmentação do
mercado, o composto de marketing, o plano de marketing.
Bibliografia Básica:
ARBACHE, F. S.; et al. Gestão de logística, distribuição e trade marketing. 4.
ed. Rio de Janeiro: FGV, 2011.
KOTLER, P. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
LAS CASAS, A. L. Marketing de Nichos. São Paulo: Grupo GEN, 2015.
Bibliografia Complementar:
LAS CASAS, A. L. Marketing de Serviços. São Paulo: Grupo GEN, 2012.
LAS CASAS, A. L. Administração de Marketing: Conceitos, Planejamento e
Aplicações à Realidade Brasileira. São Paulo: Grupo GEN, 2011.
LAS CASAS, A.L. Plano de marketing para micro e pequena empresa. 6.ed.
São Paulo: Atlas, 2011.
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MALHOTRA, N. Pesquisa de Marketing: Uma Orientação Aplicada. Porto
Alegre: Bookman, 2015.
WOOD, M.B. Planejamento de Marketing. São Paulo: Saraiva, 2015.

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO I
Ementa
Evolução do Processo Produtivo na Produção; Estrutura da área de Produção.
Formulação de estratégias de produção e operações nos diferentes ambientais de
configuração produtiva (redes de empresas, cadeias de produção, arranjos
produtivos, consórcio de produção) Planejamento e Controle da Cadeia de
Suprimentos. Planejamento e Controle da Capacidade Produtiva.
Bibliografia Básica:
CORRÊA, H. L.CORRÊA, C. A. Administração de Produção e Operações:
manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. 3. ed. São Paulo: Atlas,
2012.
FERNANDES, F. C. F.; FILHO, M. G. Planejamento e controle da produção: dos
fundamentos ao essencial. São Paulo: ATLAS, 2010.
PAIVA, E. L.; CARVALHO Jr., J. M. de; FENSTERSEIFER, J. E. Estratégia de
produção e de operações: Conceitos, melhores práticas, visão de futuro Porto
Alegre: Bookman, 2015.
Bibliografia Complementar:
CORREA, H. L. Administração de Cadeias de Suprimentos e Logística: O
Essencial. São Paulo: Grupo GEN, 2009.
CORREA, H. L. Teoria geral da administração: abordagem histórica da gestão
de produção e operações. São Paulo: Grupo GEN, 2003
MONDEN, Y. Sistema Toyota de Produção: Uma Abordagem Integrada ao
Just-in-time. Porto Alegre: Bookman, 2015.
PAOLESCHI, B. Logística Industrial Integrada - Do Planejamento, Produção,
Custo e Qualidade à Satisfação do Cliente. São Paulo: Érica, 2011.
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TUBINO, D. F. Planejamento e Controle da Produção: Teoria e Prática. São
Paulo: Grupo GEN, 2009.
GESTÃO FINANCEIRA I
Ementa
Objetivo e Ambiente da Administração financeira, Fundamentos básicos de
finanças e seus conceitos. Demonstrações Contábeis, Tributação de Empresas e
formação de preços, Demonstração de fluxo de caixa, análise vertical e análise
horizontal.
Bibliografia Básica:
PADOVEZE, C. L. Administração financeira: uma abordagem global. São
Paulo: Saraiva, 2016.
GITMAN, L. J. Princípios de administração financeira. 10. ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2004.
ROSS, S. A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J.; LAMB, R. Administração
Financeira. Porto Alegre: AMGH, 2015.
Bibliografia Complementar:
BRITO, O. Guia prático de economia e finanças. São Paulo: Saraiva, 2016.
EITEMAN, D. K.; STONEHILL, A. I.; MOFFETT, M. H. Administração Financeira
Internacional. Porto Alegre: Bookman, 2012.
HOJI, M. Administração Financeira na Prática: Guia para Educação Financeira
Corporativa e Gestão Financeira Pessoal. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
MORANTE, A. S.; JORGE, F. T. Administração financeira: decisões de curto
prazo, decisões de longo prazo, indicadores de desempenho. São Paulo:
Grupo GEN, 2012.
RIBEIRO, O. M. Contabilidade Avançada. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
LOGÍSTICA
Ementa
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Visão Estratégica da Logística. Canais de Distribuição de Produtos. Nível de
Serviço ao Cliente. Gestão de Transportes. Gestão de Armazenagem. Gestão de
Estoques. Gestão de Custos (inclusive ABC e ABM). Logística aplicada ao
Comércio Exterior. Infraestrutura e Logística. Logística e Competitividade.
Tecnologia da Informação (TI) aplicada à Logística de Distribuição de Produtos.
Logística e Sustentabilidade.
Bibliografia Básica:
CORRÊA, H. L. Administração De Cadeias De Suprimentos E Logística: O
Essencial. São Paulo: Atlas, 2014.
BALLOU, R. H. Logística empresarial; transportes, administração de materiais
e distribuição física. São Paulo: Atlas, 2008.
FLEURY, P. F; WANKE, P; FIGUEIREDO, K. F.. Logística Empresarial. São
Paulo: ATLAS, 2007.
Bibliografia Complementar:
CASTIGLIONI, J. A. de M. Logística Operacional: Guia Prático. São Paulo:
Saraiva, 2013.
CAXITO, F. Logística: Um Enfoque Prático: 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2014.
POZO, H. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Um Enfoque
para os Cursos Superiores de Tecnologia. Rio de Janeiro: Grupo Gen, 2015.
VALLE, R.; SOUZA, R. G. de (Orgs.). Logística reversa: processo a processo.
São Paulo: Grupo Gen, 2013.
WANKE, P. F. Estratégia Logística Em Empresas Brasileiras: Um Enfoque Em
Produtos Acabados. São Paulo: Grupo GEN, 2010.
6º PERÍODO

GESTÃO DA QUALIDADE
Ementa
A Evolução do Conceito da Qualidade. Gerenciamento da Qualidade Total. Custo
da Qualidade. Os efeitos do Gerenciamento da Qualidade sobre a Produtividade.
Diretrizes da Qualidade e seus desdobramentos. Desdobramento da Função
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Qualidade. Gerenciamento pelas Diretrizes, Processos e Rotinas. Ferramentas de
Gestão da Qualidade.

Tendências atuais e Modelos para Gerenciamento da

Qualidade.
Bibliografia Básica:
PALADINI, E. P.; BRIDI, E. Gestão e avaliação da qualidade em serviços para
organizações competitivas: estratégias básicas e o cliente misterioso. São
Paulo: Atlas, 2012.
SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. São
Paulo: Atlas, 2009.
VENANZI, D.; SILVA, O. R. da. Gerenciamento da produção e operações. Rio
de Janeiro: LTC, 2013.
Bibliografia Complementar:
MONDEN, Y. Sistema Toyota de Produção: Uma Abordagem Integrada ao
Just-in-time. Porto Alegre: Bookman, 2015.
OLIVEIRA, O. J. de Gestão da Produção e Operações: Bases para
Competitividade. São Paulo: Atlas, 2014.
PAIVA, E. L.; CARVALHO Jr., J. M. de; FENSTERSEIFER, J. E. Estratégia de
produção e de operações: Conceitos, melhores práticas, visão de futuro Porto
Alegre: Bookman, 2015.
REIS, J. G. M. Qualidade em Redes de Suprimentos: A Qualidade Aplicada ao
Supply Chain Management. São Paulo: Atlas, 2012.
TOLEDO, J. C. de; BORRÁS, M. Á. A; MERGULHÃO, R. C; MENDES, G. H.
Qualidade - Gestão e Métodos. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA II
Ementa
Administração de linhas de produtos e marcas; Ciclo de vida do produto;
desenvolvimento de novos produtos; Dinâmica do canal de Varejo e Atacado;
Marketing de Serviços, Distribuição e Pesquisa em Marketing.
Bibliografia Básica:
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CHURCHILL JR., G. A. Marketing: criando valor para clientes. São Paulo: Atlas,
2006.
KELLER, Kevin Lane; KOTLER, Philip; et al.. Pesquisa de Marketing: Ferramenta
Indispensável para Gestão das Organizações. 12. ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2007.
LAS CASAS, A. L. Marketing de Nichos. São Paulo: Grupo GEN, 2015.
Bibliografia Complementar:
COBRA, M. Administração de Marketing. 2ed. São Paulo: Grupo GEN, 2011.
LAS CASAS, A. L. Administração de Marketing: Conceitos, Planejamento e
Aplicações à Realidade Brasileira. São Paulo: Grupo GEN, 2011.
LAS CASAS, A. L. Marketing de Serviços. São Paulo: Grupo GEN, 2012.
LAS CASAS, A.L. Plano de marketing para micro e pequena empresa. 6.ed.
São Paulo: Atlas, 2011.
WOOD, M.B. Planejamento de Marketing. São Paulo: Saraiva, 2015.

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO II
Ementa
Toyotismo, Volvismo e Fordismo, Planejamento e Controle da Capacidade
Produtiva Avançada. Produção Mais Limpa, Arranjo Produtivo Local, Lay Out de
Linha de Produção,
Bibliografia Básica:
CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C A. Administração de Produção e Operações:
manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. 3. ed. São Paulo: Atlas,
2012.
FERNANDES, F. C. F.; FILHO, M. G. Planejamento e controle da produção: dos
fundamentos ao essencial. São Paulo: ATLAS, 2010.
PAIVA, E. L.; CARVALHO Jr., J. M. de; FENSTERSEIFER, J. E. Estratégia de
produção e de operações: Conceitos, melhores práticas, visão de futuro Porto
Alegre: Bookman, 2015.
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Bibliografia Complementar:
CORREA, H. L. Administração de Cadeias de Suprimentos e Logística: O
Essencial. São Paulo: Grupo GEN, 2009.
CORREA, H. L. Teoria geral da administração: abordagem histórica da gestão
de produção e operações. São Paulo: Grupo GEN, 2003.
MONDEN, Y. Sistema Toyota de Produção: Uma Abordagem Integrada ao
Just-in-time. Porto Alegre: Bookman, 2015.
PAOLESCHI, Bruno. Logística Industrial Integrada - Do Planejamento,
Produção, Custo e Qualidade à Satisfação do Cliente. São Paulo: Érica, 2011.
TUBINO, D. F. Planejamento e Controle da Produção: Teoria e Prática. São
Paulo: Grupo GEN, 2009.
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II
Ementa
Decisões de financiamento de curto prazo e análise do capital de giro; Decisões de
Financiamento de longo prazo; Estrutura e Custo de Capital; Custo, Volume, Lucro
e Alavancagem, Análise estatística do risco empresarial.
Bibliografia Básica:
PADOVEZE, C. L. Administração financeira: uma abordagem global. São
Paulo: Saraiva, 2016.
GITMAN, L. J. Princípios de administração financeira. 10. ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2004.
STEPHEN, A. R.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J.; LAMB, R. Administração
Financeira. Porto Alegre: AMGH, 2015.
Bibliografia Complementar:
BRITO, O. Guia prático de economia e finanças.São Paulo:Saraiva, 2016.
EITEMAN, D. K.; STONEHILL, A. I.; MOFFETT, M. H. Administração Financeira
Internacional. Porto Alegre: Bookman, 2012.
HOJI, M. Administração Financeira na Prática: Guia para Educação Financeira
Corporativa e Gestão Financeira Pessoal. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
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MORANTE, A. S.; JORGE, F. T. Administração financeira: decisões de curto
prazo, decisões de longo prazo, indicadores de desempenho. São Paulo:
Grupo GEN, 2012.
RIBEIRO, O. M. Contabilidade Avançada. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
EMENTA
Conceitos de planejamento e sistema; Metodologia de elaboração e implementação
do planejamento estratégico; Projetos e planos de ação. Controle e avaliação do
planejamento estratégico; visão baseada em recursos (R); Modelos de gestão
estratégica.
Bibliografia Básica:
LUCENA, M. D. da S. Planejamento Estratégico e Gestão do Desempenho para
Resultados. São Paulo: Grupo GEN, 2012.
HENRY, M. et al. Safári de Estratégia: um roteiro pela selva do planejamento
estratégico. 2. ed. São Paulo: Artmed, 2010.
OLIVEIRA, D. de P. R. de. Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologia e
Práticas. 33ª edição. São Paulo: Atlas, 2010.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, M. I. R. de. Manual De Planejamento Estratégico: Desenvolvimento
De Um Plano Estratégico Com A Utilização De Planilhas Excel: 3ª edição. São
Paulo: Grupo GEN, 2010.
MAGALHÃES, M. F. Excelência Competitiva: Planejamento Estratégico. Rio de
Janeiro: LTC, 2012.
MÜLLER, C. J. Planejamento Estratégico, Indicadores E Processos: Uma
Integração Necessária. São Paulo: Grupo GEN, 2013.
FISCHMANN, A.A.; ALMEIDA, M.I.R. Planejamento estratégico na prática. 2.ed.
São Paulo: Atlas, 2013.
PEREIRA, M. F. Planejamento Estratégico: Teorias, Modelos E Processos
(V.1). São Paulo: Grupo GEN, 2010.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
Ementa
Orientação e aplicação de conhecimentos teóricos. Desenvolvimento de projetos.
Prática profissional assistida. Elaboração de projetos de trabalho. Identificação de
tecnologias de gestão. Elaboração e apresentação do relatório de estágio.
Bibliografia Básica:
TAKAHASHI, A.R.W. (org) Pesquisa qualitativa em administração: fundamentos,
métodos e usos no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.
DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2009.
ECO, U. Como se faz uma tese. 22. ed. São Paulo: PERSPERCTIVA, 2009.
Bibliografia Complementar:
ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação, 10ª edição. São Paulo: Grupo Gen,
2012.
VERGARA, S. C. Métodos de coleta de dados no campo, 2ª edição. São Paulo:
Grupo GEN, 2011.
SILVA, A. Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais - Paradigmas,
estratégias e métodos, 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2011.
DEMO, P. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Grupo Gen, 2008.
MARTINS, G. de A. Estudo de Caso: Uma Estratégia de Pesquisa, 2ª edição 2.
ed. São Paulo: Grupo Gen, 2008.
7º PERÍODO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
Ementa
Desenvolvimento teórico-prático, relevante para a área específica, com o uso de
conhecimentos básicos adquiridos ao longo do curso, a fim de definir as etapas de
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elaboração da pesquisa e oferecer subsídio para que o aluno possa escolher o
tema que irá desenvolver, bem como elabore, apresente seu projeto de pesquisa e
inicie o seu desenvolvimento.
Bibliografia Básica:
TAKAHASHI, A.R.W. (org) Pesquisa qualitativa em administração: fundamentos,
métodos e usos no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.
DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2009.
ECO, U. Como se faz uma tese. 22. ed. São Paulo: PERSPERCTIVA, 2009.
Bibliografia Complementar:
ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação, 10ª edição. São Paulo: Grupo Gen,
2012.
VERGARA, S. C. Métodos de coleta de dados no campo, 2ª edição. São Paulo:
Grupo GEN, 2011.
SILVA, A. Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais - Paradigmas,
estratégias e métodos, 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2011.
DEMO, P. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Grupo Gen, 2008.
MARTINS, G. de A. Estudo de Caso: Uma Estratégia de Pesquisa, 2ª edição 2.
ed. São Paulo: Grupo Gen, 2008.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Ementa
Pré-requisitos para planejamento Orçamentário; Orçamento de Investimento,
Orçamento de Vendas, Orçamento de Produção, Orçamento de Matérias Primas,
Aplicações em Planilhas eletrônicas.
Bibliografia Básica:
FREZATTI, F. Orçamento empresarial: planejamento e controle gerencial. 3.
ed. São Paulo: Grupo GEN, 2011.
MOREIRA, J. C. Orçamento Empresarial: manual de elaboração. 5. ed. 2009.
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WELSCH, G. A. Orçamento empresarial. 4. ed. São Paulo: ATLAS, 2009.
Bibliografia Complementar:
CREPALDI, S. A. Orçamento Público: planejamento, elaboração e controle.
São Paulo: Saraiva, 2009.
GIACOMONI, J. Orçamento público. 16. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2012.
HOJI, M. Administração financeira e Orçamentária: matemática financeira
aplicada, estratégias financeiras, orçamento empresarial. 11. ed. São Paulo:
Atlas, 2014.
SANVICENTE, A. Z. Orçamento na administração de empresas: planejamento
e controle. 2. ed. S: Grupo GEN, 2012.
SOBANSKI,

J.

J. Prática

de

Orçamento

Empresarial: um

exercício

programado. São Paulo: Grupo GEN, 2010.
SOUZA, A. B. de. Curso de administração financeira e orçamento: princípios e
aplicações. São Paulo: Atlas, 2014.
FORMAÇÃO DE PREÇO
Ementa
Planejamento e Classificação Tributária; Custos para formação de preço;
Formação do Preço de Venda; Planejamento de Caixa para vendas a prazo;
Planejamento do Capital de Giro para vendas a prazo; Impactos Inflacionários
sobre o Preço; Gestão estratégica do Preço e Posicionamento.
Bibliografia Básica:
GARCIA, L. M. Exportar: rotinas e procedimentos, incentivos e formação de
preços. 9. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2008.
LEONE, G. S. G. Curso de Contabilidade de custos. 4. ed. São Paulo: ATLAS,
2010.
MORANTE, A. S.; JORGE, F. T. Formação de preços de venda: preços e
custos, preços e composto de marketing, preços e concorrência, preços e
clientes. São Paulo: Grupo GEN, 2009.
Bibliografia Complementar:
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SANTOS, J. J. dos. Fundamentos de custos para formação do preço e do
lucro. 5 ed. São Paulo: Grupo GEN, 2012.
WERNKE, R. Análise de custos e preços de venda. São Paulo: Saraiva, 2013.
BERNARDI, L. A. Manual de formação de preços: políticas, estratégias e
fundamentos, 4ª edição. São Paulo: Grupo GEN, 2013.
BRUNI, A. L.; FAMÁ, R. Gestão de custos e formação de preços: com
aplicações na calculadora HP 12C e Excel, 6ª edição. São Paulo: Grupo GEN,
2012.
FABRETTI, L. C. Contabilidade Tributária. 15ª edição. São Paulo: Grupo GEN,
2015.
PLANO DE NEGÓCIOS I
Ementa
Modelos de Negócios; Pesquisa de Mercado; Modelo Plano de Negócios; Modelo
Canvas.
Bibliografia Básica:
DORNELAS, J.; BIM, A.; FREITAS, G.; USHIKUBO, R. Plano de Negócios com o
Modelo Canvas: Guia Prático de Avaliação de Ideias de Negócio a Partir de
Exemplos. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
FERRARI, R. Empreendedorismo para Computação: criando negócios de
tecnologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
MAXIMIANO, A. C. A. Administração para empreendedores. 2. ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2011.
Bibliografia Complementar:
BERNARDI, L. A.. Manual de Plano de Negócios: Fundamentos, Processos e
Estruturação, 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2014.
BIAGIO, L. A. Como Elaborar o Plano de Negócios. São Paulo: Manole, 2013.
HASHIMOTO, M.; BORGES, C. Empreendedorismo - Plano de negócios em 40
lições. 1ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
LENZI, F. C. A Nova Geração de Empreendedores: guia para elaboração de
um plano de negócios. São Paulo: Grupo GEN, 2009.
33

OLIVEIRA, D. de P. R. de. Empreendedorismo: vocação, capacitação e atuação
direcionadas para o plano de negócios. São Paulo: Atlas, 2014.
Educação Ambiental
Ementa
Desenvolvimento histórico do conceito de sustentabilidade; Desenvolvimento
Sustentável; Aspectos essenciais da sustentabilidade; Educação Ambiental.
Bibliografia Básica:
PHILIPPI JR., A.; PELICIONI, Mª C. F. (edit). Educação ambiental e
sustentabilidade. 2. ed. Barueri: Manole, 2014.
CAMPOS, L. M. de S. et al. Auditoria ambiental: uma ferramenta de gestão. São
Paulo: Atlas, 2009.
MACEDO, R.K. Ambiente e Sustentabilidade: Metodologias para Gestão. Rio
de Janeiro: LTC, 2015.
Bibliografia Complementar:
DIAS, R. Gestão Ambiental: Responsabilidade Social E Sustentabilidade. 2ª
Edição. São Paulo: Grupo GEN, 2011.
MIHELCIC, J. R.; ZIMMERMAN, J. Engenharia Ambiental: Fundamentos,
Sustentabilidade e Projeto. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
PEREIRA, T.

da

S.;

OLIVEIRA,

G.

de;

ALDA,

M.

de

C. Cuidado

e

Sustentabilidade. São Paulo: Grupo GEN, 2013.
PEREIRA,

A.

C.

Sustentabilidade,

Responsabilidade

Social

e

Meio

Ambiente.1ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
ROSA,

A.

H.;

FRACETO,

L.

F.;

MOSCHINI,

C.

Meio

Ambiente

e

Sustentabilidade. Porto Alegre: Bookman, 2012
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
Ementa
Orientação e aplicação de conhecimentos teóricos. Desenvolvimento de projetos.
Prática profissional assistida. Elaboração de projetos de trabalho. Identificação de
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tecnologias de gestão. Elaboração e apresentação do relatório de estágio.
Elaboração, apresentação e entrega do Relatório Final.
Bibliografia Básica:
TAKAHASHI, A.R.W. (org) Pesquisa qualitativa em administração: fundamentos,
métodos e usos no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.
DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2009.
ECO, U. Como se faz uma tese. 22. ed. São Paulo: PERSPERCTIVA, 2009.
Bibliografia Complementar:
ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação, 10ª edição. São Paulo: Grupo Gen,
2012.
VERGARA, Pesquisa Qualitativa em Estudos Organizacionais - Paradigmas,
estratégias e métodos, 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2011.
DEMO, P. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Grupo Gen, 2008.
MARTINS, G. de A. Estudo de Caso: Uma Estratégia de Pesquisa, 2ª edição 2.
ed. São Paulo: Grupo Gen, 2008.
8º PERÍODO

PLANO DE NEGÓCIOS II
Ementa
Decisões tributárias; Estruturação Financeira; Posicionamento de Preço; Estudos
de Viabilidade Financeira.
Bibliografia Básica:
DORNELAS, J.; BIM, A.; FREITAS, G.; USHIKUBO, R. Plano de Negócios com o
Modelo Canvas: Guia Prático de Avaliação de Ideias de Negócio a Partir de
Exemplos. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
FERRARI, R. Empreendedorismo para Computação: criando negócios de
tecnologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
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MAXIMIANO, A. C. A. Administração para empreendedores. 2. ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2011.
Bibliografia Complementar:
BERNARDI, L. A.. Manual de Plano de Negócios: Fundamentos, Processos e
Estruturação, 2ª edição. São Paulo: Atlas, 2014.
BIAGIO, L. A. Como Elaborar o Plano de Negócios. São Paulo: Manole, 2013.
HASHIMOTO, M.; BORGES, C. Empreendedorismo - Plano de negócios em 40
lições. 1ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
LENZI, F. C. A Nova Geração de Empreendedores: guia para elaboração de
um plano de negócios. São Paulo: Grupo GEN, 2009.
OLIVEIRA, D. de P. R. de. Empreendedorismo: vocação, capacitação e atuação
direcionadas para o plano de negócios. São Paulo: Atlas, 2014.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
Ementa
Orientação e aplicação de conhecimentos teóricos. Desenvolvimento de projetos.
Prática profissional assistida. Elaboração de projetos de trabalho. Identificação de
novas tecnologias de gestão. Elaboração e apresentação do relatório de estágio.
Aprimoramento da prática profissional.
Bibliografia Básica:
TAKAHASHI, A.R.W. (org) Pesquisa qualitativa em administração: fundamentos,
métodos e usos no Brasil. São Paulo: Atlas, 2013.
DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2009.
ECO, U. Como se faz uma tese. 22. ed. São Paulo: PERSPERCTIVA, 2009.
Bibliografia Complementar:
ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico:
elaboração de trabalhos na graduação, 10ª edição. São Paulo: Grupo Gen,
2012.
VERGARA, S. C. Métodos de coleta de dados no campo, 2ª edição. São Paulo:
Grupo GEN, 2011.
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SILVA, A. Qualitativa em Estudos Organizacionais - Paradigmas, estratégias e
métodos, 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2011.
DEMO, P. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Grupo Gen, 2008.
MARTINS, G. de A. Estudo de Caso: Uma Estratégia de Pesquisa, 2ª edição 2.
ed. São Paulo: Grupo Gen, 2008.

COOPERATIVISMO
Ementa
Origem e evolução do cooperativismo/associativismo. Constituição e gestão de
cooperativas e associações. Avaliação de eficiência econômica e social da
empresa cooperativista/associativista.
Bibliografia Básica:
SILVA, R. A. C. da. Dinâmica empresarial e Consultoria de Gestão. Curitiba:
Juruá, 2014.
OLIVEIRA, D. de P. R. Manual de Gestão das Cooperativas: Uma Abordagem
Prática, 7ª edição. São Paulo: Gruo GEN, 2015.
RODRIGUES, P. R. A. Introdução aos Sistemas de Transporte no Brasil e á
Logística Internacional. 5. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2014.
Bibliografia Complementar:
ZDANOWICZ, J. E. Gestão Financeira para Cooperativas: Enfoque Contábil e
Gerencial. Rio de Janeiro: Atlas, 2014.
ARAÚJO, M. J. Fundamentos de agronegócios. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
OLIVEIRA, D. de P. R. de. A moderna administração integrada: abordagem
estruturada, simples e de baixo custo. São Paulo: Grupo GEN, 2013.
OLIVEIRA, D. de P. Manual de gestão das cooperativas: uma abordagem
prática, 6ª edição. São Paulo: Grupo GEN, 2012.
PEREIRA, T.

da

S.;

OLIVEIRA,

G.

de;

ALDA,

M.

de

C. Cuidado

e

Sustentabilidade. São Paulo: Grupo GEN, 2013.
OPTATIVA
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Ementa
Disciplina com intuito de manter a flexibilidade curricular que será escolhida através
de lista pré-definida. As disciplinas oferecidas pelo curso são:
•

Negociação Empresarial

•

Governança Corporativa

•

Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS.

GESTÃO DA INOVAÇÃO
Ementa
Conceito de inovação. Tipos de inovação. Evolução conceitual e teórica da relação
entre Ciência, Tecnologia e Inovação. Estratégias de Inovação. Inovação e
Competitividade. Difusão de Inovações. Inovação e especificidades setoriais.
Inovação e internacionalização de empresas. Planejamento e gestão do processo
de inovação. Indicadores de inovação. Políticas públicas para inovação.
Bibliografia Básica:
ANGELONI, M. T. (org.). Organizações do Conhecimento: infra-estrutura,
pessoas e tecnologia. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2002.
BESSANT, J.; TIDD, J. Inovação e Empreendedorismo: Administração. Porto
Alegre: Bookman, 2009.
TIGRE, P. B. Gestão da Inovação: a economia da tecnologia no brasil. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2006.
Bibliografia Complementar:
FREITAS FILHO, F. L. Gestão da Inovação: Teoria e Prática para Implantação.
São Paulo: Grupo GEN, 2013.
BEZERRA, C. A Máquina Da Inovação. Porto Alegre: Bookman, 2011.
CARRETEIRO, R. P. Série Gestão Estratégica Inovação Tecnológica: Como
Garantir a Modernidade do Negócio. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
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CARVALHO, M. M. de. Inovação: estratégias e comunidades de conhecimento.
São Paulo: Grupo GEN, 2009.
BAUTZER, D. Inovação: Repensando As Organizações. São Paulo: Grupo GEN,
2009.
Ementário e Bibliografias das Disciplinas Optativas
LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS
Ementa
Princípios básicos do funcionamento da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.
Estrutura linguística em contextos comunicativos (diálogos curtos). Aspectos
peculiares da cultura das pessoas surdas.
Bibliografia Básica:
FERNANDES, E. (org). Surdez e bilingüismo. Porto Alegre: Mediação, 2007.
SILVA, I. R.; KAUCHAKJE, S.; GESUELI, Z. M. Cidadania, surdez e linguagem:
desafios e realidades. 3. ed. São Paulo: Plexus, 2003.
QUADROS, R. M. de. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. Porto
Alegre: Grupo A, 2011.
Bibliografia Complementar:
ESTELITA, M. ELiS - Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais.
Porto Alegre: Grupo A, 2015.
QUADROS, R. M.; CRUZ, C. R. Língua de Sinais: Instrumento de Avaliação.
Porto Alegre: Grupo A, 2011.
QUADROS, R. M. de. Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem. Porto
Alegre: Grupo A, 2011.
MOURA, M. C. Educação para Surdos: Práticas e Perspectivas II. São Paulo:
Grupo GEN, 2011.
PACHECO, J. Pequeno Dicionário de Absurdos em Educação. Porto Alegre:
Grupo A, 2009.
NEGOCIAÇÃO EMPRESARIAL
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Ementa
Introdução à negociação empresarial, conceituação básica. O processo de
negociação para compra e venda. Perspectiva sistêmica e modelo integrado de
negociação. Variáveis básicas da negociação. O papel do negociador. Relações
Interpessoais e a importância da comunicação para a negociação. Negociação e o
processo decisório. Planejamento de negociação. A ética nas negociações.
Bibliografia Básica:
GHEMAWAT, P. A Estrategia e o Cenário dos Negócios. 2. ed. Porto Alegre:
Bookman, 2007.
HALL, R. H. Organizações: estruturas, processos e resultados. 8. ed. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004.
PINHEIRO, D.; GULLO, J. Comunicação Integrada de Marketing: Gestão dos
Elementos de Comunicação: Suporte às Estratégias de Marketing e de
Negócios Da Empresa, 5ª edição. São Paulo: Atlas, 2014.
Bibliografia Complementar:
PESSOA, C. Negociação aplicada: como utilizar as táticas e estratégias para
transformar conflitos interpessoais em relacionamentos cooperativos. São
Paulo: Grupo GEN, 2010.
DALLEDONNE, J. Série Gestão Estratégica Negociação: Como Estabelecer
Diálogos Convincentes. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
FERREIRA, G. Negociação: como usar a inteligência e a racionalidade, 2ª
edição. São Paulo: Grupo GEN, 2012.
HIRATA, R. H. Estilos de Negociação: As oito competências Vencedoras O
diferencial estratégico do negociador de alta performance. São Paulo: Saraiva,
2007.
SARFATI, G. Manual de negociação. São Paulo: Saraiva, 2010.
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Ementa
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Evolução do Capitalismo; Objetivos, Concepções e Valores da Governança
Corporativa, Propriedade e Gestão; Conflitos de Agência; Estruturação do
Conselho de Administração; Estruturação Organizacional.
Bibliografia Básica:
OLIVEIRA, D. P. R. de. Governança Corporativa na Prática: Integrando
Acionistas, Conselho de Administração e Diretoria Executiva na Geração de
Resultados. 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2015.
ROSSETI, J. P.; ANDREDE, A. Governança Corporativa: Fundamentos,
Desenvolvimento e Tendências, 7ª edição. São Paulo: Atlas, 2014.
SILVA, E. C. da. Governança Corporativa nas Empresas. 4ª edição. São Paulo:
Atlas, 2016.
Bibliografia Complementar:
AQUINO, Á. A.; SAGULO, B. de. A posse e seus efeitos. 3ª edição. São Paulo:
Grupo GEN, 2013.
SILVA; A. L. C. Governança Corporativa E Sucesso Empresarial: Melhores
Práticas Para Aumentar o Valor da Firma - 2º Edição. São Paulo: Saraiva, 2014.
POLIZEL, C. Governança corporativa na educação superior: Coleção Gestão
Universitária na Prática - 1ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012.
SILVA, E. C. da. Governança corporativa nas empresas: guia prático de
orientação para acionistas, investidores, conselheiros de administração e
fiscal,

auditores,

executivos,

gestores,

analistas

de

mercado

e

pesquisadores. 3ª edição. São Paulo: Grupo GEN, 2012.
LARRATE, M. Governança corporativa e remuneração dos gestores. São
Paulo: Grupo GEN, 2013.
TÓPICOS ESPECIAIS
Ementário e bibliografias a serem definidas a cada oferta da disciplina conforme
decisão do colegiado de curso para o semestre.
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ANEXO IV
Manual de Estágio do Curso de Administração
1.0 - APRESENTAÇÃO
Este Manual foi elaborado com o objetivo de normatizar a Prática Profissional no
contexto do Estágio Supervisionado, para os alunos do curso de Administração da
FPM, bem como os currículos escolares instituídos, e as diretrizes de ensino para
cursos de Formação de Bacharéis em Administração do Ministério da Educação
(MEC/SESU).
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO tem como objetivo propiciar a complementação
do processo de ensino-aprendizagem, integrando o conteúdo curricular do curso,
em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e
formação profissional dos acadêmicos. Visa ainda fortalecer os contatos entre a
Instituição de Ensino Superior (IES) e as empresas, privadas e públicas, facilitando
a inclusão dos alunos no mercado profissional em que deverão atuar após a
graduação.
Nele estão reunidas e sistematizadas as diretrizes e os procedimentos
técnicos, pedagógicos e administrativos, visando assegurar a consecução dos
objetivos da Prática Profissional, tais como:


Orientações a respeito da Prática Profissional do seu curso, definindo
carga horária e estabelecendo ações que facilitarão o seu trabalho na
escola-campo (roteiro de trabalho, por exemplo) e na elaboração do
relatório do estágio;



Planejamento de todas as ações e atividades inerentes ao estágio;



Formulários importantes para desenvolver seu trabalho;



Modelo do documento de encaminhamento do aluno à empresa.

As críticas e sugestões de quantos venham a intervir nas relações empresa/campo
relacionadas com estágio/orientador e estagiário/supervisor serão valiosas e são
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bem-vindas por parte da Coordenação, pois permitirão a consolidação de
procedimentos e princípios adequados, que se entende como um processo
dinâmico e passível de modificações.
2.0 - Introdução
O currículo do curso de Administração tem como objetivo geral formar Bacharéis,
profissionais com sólido preparo técnico e teórico, com capacidade de absorver e
desenvolver métodos administrativos tanto para micro e pequenas empresas como
para empresas de grande porte, estimulando a sua atuação crítica e criativa na
identificação e resolução de problemas institucionais, considerando seus aspectos
políticos, econômicos, sociais e culturais, com visão ética e humanística em
atendimento às demandas da sociedade. A prática é valorizada e entendida como
uma atividade indispensável à formação de um profissional flexível, e acontece
desde o início do processo formativo e se estende ao longo de todo o seu curso,
estando presente nas atividades da prática de estágio, atividades acadêmicocientífico-culturais e Estágio Curricular Supervisionado.
2.1 - Lei 11.788/2008
Art. 1o. Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente
de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que
estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de
educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do
ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.
§ 1o. O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o
itinerário formativo do educando.
§ 2º. O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade
profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do
educando para a vida cidadã e para o trabalho.
Lei nº 11.788/2008, de 25 de setembro de 2008 que fala sobre o estágio de
estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977,
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e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de
20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de
agosto de 2001; e dá outras providências.
A Prática Profissional compreende:
1) O Estágio Curricular Supervisionado;
2) As Atividades acadêmico-científico-culturais.
A Prática Profissional, entendida como Formação Profissional possui no total
uma carga horária total de 400 horas destinadas ao Estágio Curricular
Supervisionado de Ensino (no sexto e sétimo períodos do curso).
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO estabelece uma relação pedagógica entre um
profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um
aluno/estagiário, de onde é supervisionado.
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO é um momento de formação profissional
do formando pelo exercício direto de atividades ligadas a responsabilidade de um
profissional já habilitado. É uma atividade indicada à obtenção do bacharelado
(CNE/CP 28/2001).
A realização e a aprovação no ESTÁGIO SUPERVISIONADO são
condições para a graduação e o reconhecimento do título de Administrador.
2.2 - Objetivos
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO tem como objetivos:
a) Oferecer ao aluno a oportunidade de integração entre teoria e prática;
b) Desenvolver as habilidades e conhecimento, no ambiente real da empresa,
dentro da área de interesse do aluno;
c) Possibilitar a avaliação do ensino e da aprendizagem;
d) Iniciar o aluno na atividade profissional;
e) Facilitar o processo de atualização dos conteúdos disciplinares;
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f) Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais, propiciando o
surgimento de profissionais empreendedores, capazes de implantar novas
técnicas de gestão, métodos e processos inovadores;
g) Consolidar o processo ensino-aprendizagem, através da conscientização
das deficiências individuais, e incentivar a busca do aprimoramento pessoal
e profissional.
2.3 - Metodologia
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO, de caráter obrigatório, terá a duração total
mínima de 400 horas, sendo que serão cumpridas em organizações conveniadas à
IES, para orientação e apresentação do andamento do estágio e para seminários
de discussão sobre a prática profissional bem como para aprendizagem de rotinas
administrativas, e será cumprido da seguinte forma:
- ao longo do VI (sexto) período: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I;
- ao longo do VII (sétimo) período: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II.
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO será formalizado através de documentações
específicas.
A IES compreendendo que existem alunos com vasta experiência profissional e
que o estágio pouco agregaria aos mesmos, opta por flexibilizar o relatório final de
estágio para estes casos segundo as condições descritas abaixo:
a) Alunos que sejam proprietários de empresas, diretores ou gestores
poderão desenvolver seus trabalhos na criação e implementação de
Plano Estratégico para o desenvolvimento e melhoria da organização em
questão;
b) Alunos que sejam supervisores em empresas poderão criar e
implementar um plano de melhoria na organização em questão;
c) Alunos que possuem experiência em área administrativa por no mínimo 5
(cinco) anos poderão desenvolver um plano estratégico ou plano de
melhoria da empresa em questão.
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Cabe ressaltar que o (a) aluno (a) que se enquadrar nas condições acima haverá
de comprovar a veracidade das informações por meio de documentação adequada,
tais como:
a) Contrato Social quando proprietário de empresa;
b) Carteira

de

trabalho

devidamente

assinada,

que

comprove

experiência em cargo de gestão ou supervisão;
c) Carteira de trabalho devidamente assinada que comprove experiência
em cargo administrativo por período mínimo de 5 (cinco) anos.
3. Dimensão Operacional
Pessoas envolvidas no estágio supervisionado:
I.

Coordenador do curso de Administração;

II.

Supervisor de estágios do curso de Administração na Faculdade;

III.

Orientador/Supervisor do estagiário na empresa;

IV.

Estagiário.

Competências:
I. Coordenador do curso de Administração


Supervisionar, acompanhar e orientar o desenvolvimento do estágio
supervisionado,

auxiliando

o

supervisor

de

estágios do

curso

de

administração na Faculdade durante todo o período de duração dos
trabalhos.


Distribuir os estagiários aos professores de cada área específica de atuação,
para realização do estágio.

II. Supervisor de estágios do curso de Administração na Faculdade


Orientar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos dos alunos durante
o estágio supervisionado;
46



Indicar bibliografia e outras fontes de consulta para os aspectos analíticos do
estágio;



Avaliar os relatórios entregues pelos alunos e pela empresa, encaminhandoos posteriormente à secretaria da faculdade;



Controlar o relatório de frequência do estagiário nas atividades de
orientação;



Acompanhar e auxiliar o cumprimento das etapas previstas neste regimento;



Avaliar periodicamente o estagiário, indicando, se necessário for, alterações
no cronograma;



Estar atento à postura ética que o trabalho requer.

III. Orientador/Supervisor do estagiário na empresa


Introduzir o aluno estagiário na empresa;



Orientar, acompanhar e organizar as atividades práticas do estagiário na
empresa;



Oferecer os meios necessários à realização de seus trabalhos;



Auxiliar o estagiário em suas dificuldades;



Manter contato com a instituição de ensino, quando necessário;



Encaminhar, no prazo previsto, os relatórios de acompanhamento de
atividades de estágio à IES;
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Encaminhar, ao final do estágio, a Avaliação de Estágio Supervisionado à
IES.

IV. Estagiário


Identificar a empresa onde irá desenvolver o estágio;



Providenciar documentação exigida, acatando as exigências legais da
faculdade;



Comparecer aos encontros e demais eventos organizados e ou agendados
pela Faculdade e pelo Coordenador do curso de Administração com seu
professor orientador de estágio, cumprindo as tarefas que lhe forem
atribuídas;



Cumprir as normas estabelecidas pela supervisão de estágios;

Atividades do aluno/estagiário
No estágio o aluno deverá:
a) Conhecer o ambiente organizacional interno e externo da empresa;
b) Conhecer o funcionamento das diversas áreas da empresa tais como:
Administração, Gestão de Pessoas, Compras, Financeiro, Vendas,
Almoxarifado e outros;
c) Identificar uma situação-problema na empresa e apresentar alternativas
para solução;
d) Ter uma visão crítica e reflexiva sobre todo o funcionamento da empresa,
apresentando ao final do estágio alternativa de gestão inovadora e
moderna para a direção da organização;
e) Assimilar o conteúdo aprendido dentro de sala de aula com a prática
dentro da empresa.
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4. Direitos e Deveres dos Estagiários
4.1 - Dos Direitos:


Receber orientações e apoio para a definição tanto no campo de estágio
como na elaboração, execução e avaliação do estágio;



Ser orientado pelo professor-orientador no planejamento e execução das
atividades previstas, tanto preparatórias como ação propriamente dita;



Ser orientado pelo professor-orientador mediante quaisquer dificuldades ou
problemas de ordem pessoal, que dificultem ou impeçam a realização das
atividades previstas no Plano de Estágio, apresentando por escrito sua
argumentação;



Avaliar e apresentar sugestões inovadoras que possam contribuir com o
crescente desenvolvimento das atividades de estágio, demonstrando
iniciativa, responsabilidade e compromisso com sua formação profissional;



Ser informado, com antecedência necessária, das atividades, encontros,
reuniões ou outras ações que exijam sua participação;



Conhecer antecipadamente os critérios de julgamento/avaliação a serem
utilizados;



Realizar sua auto avaliação.

4.2 - Dos Deveres:


Conhecer e cumprir todos os dispositivos legais referentes ao estágio;



Apresentar o plano de ação a ser aprovado pelo professor de estágio dentro
dos prazos e normas estabelecidas;



Cumprir, com exatidão e qualidade, todas as ações previstas no plano
informando ao professor de estágio, quaisquer modificações ocorridas;



Respeitar a hierarquia, normas e regras estabelecidas pela entidadecampo de estágio, demonstrando normas e regras estabelecidas pela
entidade-campo de estágio, demonstrando atitude ética e responsabilidade
na execução das atividades;



Guardar sigilo de tudo que diga respeito ao funcionamento e documentação
de uso interno da Instituição/Empresa;
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Zelar pelo material, equipamentos e bens colocados à sua disposição;



Preparar o material de trabalho e apresentá-lo à aprovação do professor de
estágio, antes da aplicação no campo de estágio;



Elaborar todos os relatórios exigidos no estágio, de acordo com os prazos e
normas estabelecidos;



Buscar aprofundamento das ações a serem desenvolvidas, no estágio,
realizando os estudos e pesquisas que se fizerem necessários;



Comparecer ao estágio e demais atividades nos dias e horários marcados;



Desenvolver

suas

habilidades

técnicas,

humanas

e

pedagógicas,

exercitando também suas potencialidades de liderança e comunicação;


Demonstrar espírito de responsabilidade, pontualidade, colaboração, serviço
e ajuda mútua;



Manter elevado o padrão de comportamento e de relações humanas,
condizentes com as atividades a serem desenvolvidas;



Aplicar a máxima diligência no aproveitamento do estágio, desenvolvendo
todas as atividades em estrita obediência aos preceitos leais.

4.3 – Observações Importantes:


Não é permitido ao aluno manter contatos telefônicos com a Direção das
Instituições/Estabelecimento. Todo contato deverá ser feito pessoalmente.



O aluno estará realizando estágio em uma vaga cedida, portanto deve
assumir uma postura acadêmica e adequada.



Após inscrição efetuada e deferida pelo (a) Coordenador (a) para a
realização do estágio, o aluno não poderá mudar de Instituição/Empresa,
uma vez que o estágio é válido se realizado onde o aluno foi inscrito.



A realização do estágio curricular por parte do estudante, não acarretará
vínculo empregatício de qualquer natureza (Art. 3o LEI Nº 11.788, DE 25
de setembro de 2008).



O limite máximo de horas de estágio permitido por dia é de 6 (seis) h/a.



O professor de estágio não receberá o formulário RELATÓRIO DE
ESTÁGIO CURRICULAR com qualquer rasura e fora do prazo determinado.
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O aluno que não estiver com a documentação completa - Relatório Final de
Estágio, para entregar no prazo limite, não poderá fazê-lo posteriormente,
ficando reprovado na disciplina.



A aluna gestante deverá realizar os estágios antes ou depois da licença
maternidade,

sendo

de

sua

inteira

responsabilidade

procurar

a

Coordenação do Curso com antecedência.


Elaborar, junto ao professor um Cronograma de Estágio. Observar
rigorosamente o cronograma elaborado.



Todas as atividades a serem desenvolvidas serão feitas através de Plano
de ação.



Folha padrão para cópia xerox: A4.



Fonte de Letras 12 – Times New Roman.



Carimbos da empresa no verso com assinatura do responsável.



Só são aceitos relatórios digitados impressos com tinta preta. A caneta
empregada para assinatura do referido relatório deve ser de tinta azul.



Uso obrigatório de crachá.



Na abreviatura correta de horas usa-se h.



Encerre seu estágio na Instituição que o acolheu com “Chave de Ouro”.



Agradeça seus superiores imediatos e colegas pelo tempo de convivência e
aprendizado.



Saiba transformar as possíveis dificuldades em potencialidades para seu
crescimento posterior.



Não desanime se o seu estágio não foi produtivo como você esperava.
Procure definir os pontos de influência positiva e negativa para considerálos em suas atividades posteriores. Prática é contraditória assim como a
vida.

5.0 - Carga Horária Do Estágio Supervisionado
5.1 - Carga horária necessária para finalização do estágio:
Todos os acadêmicos deverão cumprir:
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a) 6º período-200 horas
b) 7º período-200 horas
5.2 - Data de início da contabilização de horas:


A data do início do estágio será preferencialmente nos meses de fevereiro
e agosto respectivamente.



Todos os estagiários deverão entregar Carta de Início e Término de
Estágio informando a data de início e término e o número de horas
dedicadas ao estágio.

6.0 - Compete Ao NIPE


Celebrar convênio com empresas escolhidas pelo aluno.



Disponibilizar Termo de Compromisso para o aluno estagiário.



Orientar e esclarecer dúvidas do aluno.

7.0 - Competem Ao Aluno
Providenciar antes e durante o Estágio Supervisionado os seguintes documentos:


Carta de início do estágio (antes de iniciar o estágio)



Trazer nome de empresas para estabelecer convênio com a IES (antes de
iniciar o estágio)



Solicitar Termo de Compromisso de Estágio (antes de iniciar o estágio)



Carta de término do estágio (no final do estágio)



Plano de Ação (antes de iniciar o estágio)



Relatório de Estágio I (final do VI Período)



Relatório Circunstanciado



Relatório de Estágio II (final do VII Período)



Relatório Circunstanciado

8.0 - Conteúdo Do Estágio Supervisionado
8.1 – Conteúdo a ser cumprido no 6º Período
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Proposta: Apresentação da Organização, Área Estagiada e Descrição Detalhada
das atividades a serem desenvolvidas. Entrega após cumprimento de 200 horas.
1.0 - Apresentação da organização
1.1 – Razão Social;
1.2 – Origem da Organização;
1.3 – Evolução da Organização;
1.4 – Endereço;
1.5 – Ramo de Atividade;
1.6 – Filiais (se existirem);
1.7 – Missão, Visão e Valores;
1.8 – Objetivos da Empresa;
1.9 – Principais Produtos;
1.10 – Principais Concorrentes;
1.11 – Organograma Geral da Organização.
2.0 - Apresentação da área em que serão realizadas as atividades (área
estagiada)
2.1 –Descrição do departamento ou setor;
2.2 –Organograma do departamento ou setor;
2.3 –Descrição resumida das funções do departamento ou setor.
3.0 - Descrição detalhada das atividades realizadas na função exercida
3.1 - Descrever as atividades realizadas na função exercida por aluno
do estágio na empresa, ou seja, as características e detalhamento
acerca das atividades, processos ou rotinas desenvolvidas.
3.2 - Apresentar fluxogramação do processo escolhido
8.1.2 – Da avaliação
1. Apresentação da Organização - até 2,0 (dois pontos)
2. Apresentação da área em que serão realizadas as atividades (área
Estagiada) – até 4,0 (quatro pontos)
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3. Descrição detalhada das atividades realizadas na função exercida até 4,0 (quatro pontos)
A nota final do aluno neste período de estágio será o somatório das notas
alcançadas nos itens 1.0, 2.0 e 3.0. O aluno deverá alcançar o mínimo de 7,0 (sete
pontos), o equivalente a 70% (setenta por cento) para ser aprovado.
8.3 – Conteúdo a ser cumprido no 7º- período
Proposta: Contextualização teórica e prática, Identificação do problema de
pesquisa; Apresentação das considerações finais; Preparação da versão final para
entrega após cumprimento de 400 horas.
1. - Contextualização prática e teórica (problema de pesquisa)
1.1 Identificação de problema na empresa (identificar somente um problema
dentro da organização, departamento ou setor que deverá ser feito em forma de
pergunta (Deverá apresentar possíveis soluções para o problema encontrado).
1.2 A solução do problema deve ser fundamentada em referencial teórico com
no mínimo 5 autores de livros e ou artigos que retratem o problema em questão.
1.3 As referências bibliográficas poderão ter citações diretas ou indiretas de
acordo com as normas da ABNT
2.

- Considerações finais;

Devem apresentar os resultados obtidos junto ao problema abordado em comum
acordo com as soluções apresentadas. O texto deve apresentar coesão e
coerência com os tópicos apresentados durante o processo do estágio.
3- Referências Bibliográficas
1. – Devem constar nas referências, livros textos, artigos, sites oficiais
pesquisados, no mínimo cinco citações em referencial teórico.
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2. - As referências bibliográficas devem seguir rigorosamente as
normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.
4 – Anexos
4.1 - Vide final deste manual
4.1.1 – Lista de check list
4.1.2 – Carta de aceite de início de estágio
4.1.3 – Carta de finalização de estágio
5 – Da avaliação
5.1 – Contextualização Prática e teórica até 5,0 (cinco pontos)
5.2 – Considerações Finais até 3,0 (três pontos)
5.3 – Referências Bibliográficas até 2,0 (dois pontos)
A nota final do aluno neste período de estágio será o somatório das notas
alcançadas nos itens 5.1, 5.2 e 5.3. O aluno deverá alcançar o mínimo de 7,0 (sete
pontos), ou seja, o equivalente a 70% (setenta por cento) para ser aprovado.
Observações


O Plano de Ação e os Relatórios de Estágio cujos conteúdos se
encontram no item 8.0 deverão ser entregues ao professor coordenador
para avaliação e atribuição de notas.



Após avaliação o professor encaminhará os mesmos à secretaria.



A apresentação mecanográfica deverá respeitar as normas técnicas
constantes neste Manual.

Cronograma de entrega dos relatórios
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Os relatórios deverão ser elaborados conforme quadro acima cujas
datas de entrega deverão estar explicitadas no Plano de Ação, de
conformidade com o estabelecido pelo professor coordenador.



Ao final do estágio deverão ser totalizadas as 300 horas exigidas;



O estudante, após o início do estágio, deverá estar atento às datas de
entrega dos relatórios. Terá que se organizar de tal forma que os prazos
possam ser cumpridos dentro do ano letivo.

9.0 - ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DAS ATIVIDADES.
Relatórios são documentos descritivos de resultados obtidos em pesquisas,
eventos, atividades, experiências ou serviços. Elaborados com a finalidade de
serem apresentados para apreciação de pessoas ou órgãos, devendo ser
sistemáticos e dirigidos ao especialista da área com conclusões e recomendações
do assunto.
Estrutura
1.

Capa: consta o nome da instituição, curso, disciplina, nome do professor,

título do trabalho, nome do aluno e série, local e data.
2.

Agradecimentos

3.

Sumário

4.

Capítulo 1- Apresentação da Organização

5.

Capítulo 2- Apresentação da área em que serão realizadas as tarefas

(área estagiada)
6.

Capítulo 3- Descrição detalhada das atividades realizadas na função

exercida
7.

Capítulo 4- Contextualização teórica e prática

8.

Considerações finais

9.

Referências bibliográficas

10.

Anexos – Somente se houver

11.

Termos
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Anexos: São documentos auxiliares tais como: tabelas, gráficos, mapas,
organogramas, formulários, fotos, documentos, etc. A função dos mesmos é de
enriquecer e/ou elucidar as informações contidas no corpo do relatório.
O anexo não é elemento necessário ao relatório, mas quando utilizado, deve estar
citado no texto do relatório, entre parênteses. Os anexos também são enumerados
e postos em folha separada do corpo do relatório.

Formatação:
O Relatório Final deverá ser apresentado em papel A4, digitado em espaço 1,5 e
com fonte Arial tamanho 12. A margem superior deverá ter 2,5 cm, inferior 2,5 cm,
esquerda 3,0 cm e direita 3,0 cm.
10.0 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO

“CHECK LIST”

A – DOCUMENTAÇÃO
1 – Normas Gerais para estágio supervisionado
(

) sim

(

) não

2 – Manual de apresentação gráfica
(

) sim

(

) não

3 – Termo de compromisso de estágio
(

) sim

(

) não

3.1 – Assinaturas
(

) sim

(

) não

(

) não

(

) não

(

) não

Faculdade
(

) sim

Cessionária
(

) sim

Aluno
(

) sim

Coordenador
(

) sim (

) não
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Orientador
(

) sim (

) não

Obs.:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________
4 - Plano de Estágio
( ) sim

(

) não

4.1 - Estrutura
Objetivo
(

) sim

(

) não

(

) não

Justificativa
(

) sim

Área de investigação
(

) sim

(

) não

(

) não

Metodologia
(

) sim

Ações/ Tarefas
(

) sim

(

) não

(

) não

Cronograma
(

) sim

Obs.:______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________
5 – Carta de início de estágio
(

) sim

(

) não

5.1 – Assinatura da empresa
(

) sim

(

) não
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11.0 - Modelo De Cartas De Início E Término Do Estágio
Modelo de carta de Início de Estágio

Papel timbrado da Empresa
Patos de Minas – MG, ______ de ________________ de ____________
À
Faculdade Patos de Minas - FPM
Coordenadoria das Atividades de Estágio Supervisionado
Ref.: Carta de Início de Estágio
Informamos que:
______________________________________________________________
Estudante do ____ período do Curso de Administração iniciou o Estágio
Supervisionado na área de

_______________________________ de nossa

empresa no dia ____/____/____ com dedicação de ______horas diárias.

Atenciosamente
______________________________
Carimbo e assinatura
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12.0 Modelo De Carta De Finalização De Estágio
Papel timbrado da Empresa

João Pinheiro – MG, ______ de ________________ de 2016.
À
Faculdade Patos de Minas – FPM
Coordenadoria das Atividades de Estágio Supervisionado
Ref.: Carta de Finalização de Estágio
Informamos que
_____________________________________________________________
Estudante do ____ período do Curso de Administração Geral finalizou o Estágio
Supervisionado na área de

_______________________________ de nossa

empresa. Informamos também que o referido estágio foi efetuado no período de
____/____/____ a ____/____/____ com dedicação de diária de _______ horas,
completando assim a carga horária exigida pela Legislação Escolar em vigor.
Esperando ter atendido as exigências dessa Instituição de Ensino,
subscrevo-me.
Atenciosamente

(carimbo e assinatura)
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ANEXO V
Faculdade Patos de Minas
Diretoria Geral
Coordenação Acadêmica
Departamento Pedagógico de Professores, Monitores e
Estágio.
Instrução Normativa Institucional Nº. 01/2016, de 01 de agosto
de 2016.

Normatiza o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) previsto na
Reforma Didático-Pedagógica do Núcleo Científico para os Cursos
de Graduação, ofertados pela Faculdade Patos de Minas e
mantidos pela Associação Educacional de Patos de Minas.

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FPM

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS
Art. 1º O presente regulamento tem o propósito de normatizar as Atividades de
Elaboração e Apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) para os
Cursos de Graduação ofertados pela Faculdade Patos de Minas (FPM).
Parágrafo Único: é uma atividade obrigatória, constituída por disciplinas e / ou
unidades curriculares dos currículos dos cursos de Graduação da FPM e possuem
como objetivos:
I. Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias
adquiridas durante o curso de forma integrada, por meio da
execução de um plano de atividade de pesquisa.
II. Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para
resolver problemas dentro das diversas áreas de formação.
III. Despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução
de problemas.
IV. Estimular o espírito empreendedor, por meio da execução de
projetos que levem ao desenvolvimento de produtos, os quais
possam ser patenteados, bem como comercializados.
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V. Intensificar a extensão universitária, por intermédio da resolução de
problemas existentes nos diversos setores da sociedade.
VI. Estimular a construção do conhecimento coletivo, visando à
interdisciplinaridade, à inovação tecnológica, ao espírito crítico e
reflexivo no meio social no qual o acadêmico está inserido a fim de
promover a formação continuada do futuro egresso.

Art. 2º As atividades referentes à elaboração e apresentação do TCC são de
caráter obrigatório e integram a formação nos Cursos de Graduação ofertados pela
FPM.
Parágrafo Primeiro: O TCC poderá ser desenvolvido individualmente ou em equipe,
podendo esse ser multidisciplinar, com participação de alunos de diferentes cursos,
de acordo com normas complementares estabelecidas pelas normativas de cada
curso.
§ 1º. O TCC será caracterizado por uma pesquisa científica e /ou tecnológica
aplicada.
§ 2º. É vedada a convalidação de TCC realizado em outro curso de graduação.
Parágrafo Segundo: Caberá aos Colegiados de Cursos estabelecer os critérios de
desenvolvimento do TCC, sendo fiel cumpridor das disposições gerais, que
compõem as Resoluções CNE/CES ao estabelecer as Diretrizes Curriculares
Nacionais para cada Curso de Graduação ofertado na FPM.

Art. 3º O TCC constitui-se de uma atividade desenvolvida em, no mínimo, duas
etapas, correspondente no ano letivo dividido nos dois semestres que os
compõem.
Parágrafo Primeiro: As disciplinas que contemplam o TCC estabelecer-se-ão por
meio da disposição curricular para cada curso de graduação, conforme sua oferta
na FPM.
§ 1º. Serão denominadas as disciplinas que contemplam o TCC: Iniciação
Científica, TCC I e TCC II e / ou Seminário de TCC.
Parágrafo Segundo: Os cursos ficam liberados para definirem a estrutura de oferta
do TCC mediante a organização didático-pedagógica correspondente às
particularidades de oferta, uma vez que venha a atender as Resoluções CNE/CES
ao estabelecer as Diretrizes Curriculares Nacionais para cada Curso de Graduação
ofertado na FPM.
Art. 4º O TCC deverá ser enquadrado nas seguintes modalidades previstas:
§ 1º. Quanto ao tipo de Estudo/ e Pesquisa:
I. Qualitativa.
II. Quantitativa.
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§ 2º. Quanto à Natureza do Estudo/ e Pesquisa:
I. Básica.
II. Aplicada.
§ 3º. Quanto aos Objetivos do Estudo/ e Pesquisa:
I. Exploratória.
II. Descritiva.
III. Explicativa.
§ 4º. Quanto aos Procedimentos do Estudo e / ou Pesquisa:
I. Experimental.
II. Bibliográfica.
III. Documental.
IV. Pesquisa de Campo.
V. Ex-Post-Facto.
VI. Levantamento.
VII. Com Survey.
VIII. Estudo de Caso.
IX. Participante.
X. Pesquisa-Ação.
XI. Etnográfica.
XII. Etnometodológica.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA E SUAS
ATRIBUIÇÕES
Art. 5º A Estrutura Organizacional Administrativa do TCC para os Cursos de
Graduação da FPM é representada por:
I. Coordenador do Curso e Comissão de TCC.
II. Professor de TCC.
III. Professores Orientadores.
IV. Acadêmicos Orientados.

Seção I - DO COORDENADOR DE CURSO E COMISSÃO DE TCC

Art. 6º Compete ao Coordenador de Curso responsável pelo acompanhamento dos
TCC´s do Curso de Graduação ao qual é responsável, conforme:
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I. Indicar o professor responsável pelo TCC, doravante denominado
Professor Responsável, que se encarregará pelas ações do
processo ensino-aprendizagem do Trabalho de Conclusão de Curso.
II. Providenciar, em consonância com o Professor Responsável, a
homologação dos Professores Orientadores do TCC.
III. Homologar as decisões referentes ao TCC.
IV. Estabelecer, em consonância com o Professor Responsável, normas
e instruções complementares no âmbito do seu curso.
V. Constitui Comissão de TCC, quando necessário, para discutir
particularidades.
Parágrafo Único: As Comissões de TCC serão constituídas mediante a
necessidade de discutir os casos omissos, bem como demais procedências
conforme particularidades de cada curso da FPM que se julgar necessário à
consulta ou decisão.
§ 1º. As Comissões de TCC serão compostas por:
I.
II.
III.
IV.

Coordenador do Curso.
Professor do TCC no Curso.
Dois professores do Colegiado que não o Professor Orientador.
Um acadêmico do Curso correspondente ao período do curso.

§ 2º. A estas comissões caberá decidir e verificar os protocolos que correspondem
ao desenvolvimento do TCC, decidir em relação ao motivo exposto à sua
constituição.
§ 3º. A comissão deverá lavrar Ata e encaminhar decisão ao respectivo Colegiado
de Curso.
§ 4º. Estará assegurado o período de 30 dias a contar a constituição da Comissão,
para que se manifeste ao Colegiado, posição mediante o motivo de constituição.
Seção II - DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO TCC

Art. 7º Compete ao Professor Responsável pelo TCC:
I. Apoiar a Coordenação de Curso no desenvolvimento das atividades
relativas ao TCC, bem como atender as orientações.
II. Garantir que os trabalhos que envolvam seres humanos cumpram os
princípios éticos, segundo Resolução do CNS 196/96 para pesquisa
com seres humanos, a fim de serem submetidos, através de
documentação necessária, à análise ética e acompanhamento do
Comitê de Ética e Pesquisa da FPM.
III. Efetuar a divulgação e o lançamento das avaliações referentes ao
TCC, bem como organizar e informar a Coordenação de Curso e
Secretaria Geral dos documentos finais.
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IV. Definir, juntamente com a Coordenação de Curso, as atividades de
acompanhamento e de avaliação do TCC, bem como a
sistematização do processo estabelecendo a relação direta junto aos
acadêmicos na orientação dos protocolos institucionais, garantindo o
fiel cumprimento deste Regulamento, bem como as normatizações
particulares de cada curso da FPM.
V. Promover, juntamente com a Coordenação de Curso, a integração
com a Pós-Graduação, empresas e organizações, de forma a
levantar possíveis temas de trabalhos e fontes de financiamento.
VI. Organizar e gerir todas as atividades acadêmicas e administrativas
necessárias ao bom andamento dos trabalhos de orientandos e
orientadores de TCC.
VII. Registrar em documentos próprios o nome dos discentes, seus
orientadores e trabalhos em andamento, prestar esclarecimentos e
informações junto às Coordenações de Curso.
VIII. Verificar se todos os alunos habilitados às atividades de TCC estão
em dia com os documentos e registros necessários à oficialização
de seu trabalho, bem como com a Secretaria Geral.
IX. Estabelecer junto à Coordenação de Curso os prazos
correspondentes, entrega de documentos, limites para definição de
bancas e datas reservadas à defesa pública dos trabalhos.
X. Elaborar os documentos de bancas de avaliação dos TCC, conforme
deferimento do Colegiado de Curso, verificando documentos de
protocolos de pedido de defesa emitindo parecer.
XI. Após defesa, encaminhar todos os protocolos correspondentes à
Secretaria Geral.
XII. Auxiliar o discente e o docente na solução de possíveis problemas
relativos às atividades de desenvolvimento do trabalho
correspondente ao Plano, Projeto e Organização da Escrita.
XIII. NÃO compete ao professor de TCC definir caminhos
correspondentes à execução do trabalho; ao professor de TCC
competem apenas as orientações metodológicas correspondentes
ao Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da FPM.

Seção III - DO PROFESSOR ORIENTADOR DO TCC

Art. 8º As orientações do TCC serão atribuições dos professores que integram o
quadro funcional permanente, com atividades docentes nos Cursos de Graduação
ofertados pela FPM e designados por seus respectivos Coordenadores de Curso e
Departamentos, podendo figurar como orientadores os professores tanto do ciclo
básico como do profissionalizante dos Cursos e aqueles que estão ou não em
atividade efetiva no Curso.
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§ 1º. O(s) co-orientador(es) terá(ão) por função auxiliar no desenvolvimento do
trabalho, podendo ser qualquer profissional com conhecimento aprofundado e
reconhecido no assunto em questão.
§ 2º. Orientador e Co-orientador deverão assinar Carta de Aceite (Anexo 1).

Art. 9º As designações dos orientadores deverão ser observadas seguindo sempre
a vinculação entre a área de conhecimento na qual serão desenvolvidos o projeto e
a área de atuação do Professor Orientador.
Parágrafo Único: Caberá ao Coordenador do Curso, juntamente com o Professor
Responsável, organizar as áreas de atuação e pesquisa dos professores
correspondentes ao Curso de Graduação ofertado pela FPM, para serem
apresentadas aos alunos no início do núcleo científico de desenvolvimento do TCC.
Art. 10º Será permitida substituição de orientador, que deverá ser solicitada por
escrito, com justificativa(s), e entregue ao Professor Responsável de TCC, até 60
(sessenta) dias após as designações de indicação de orientação.
Parágrafo Único: Caberá ao Coordenador de Curso analisar a justificativa e decidir
sobre a substituição do Professor Orientador, encaminhando a decisão direta ao
Colegiado de Curso ou constituir Comissão de TCC para análise.
§ 2º. Será garantido ao Professor Orientador o pedido de desvínculo de orientação
indicando a substituição de Professor Orientador, solicitado por escrito com
justificativa(s) e entregue ao Professor Responsável de TCC, até 60 (sessenta)
dias após as designações de indicação de orientação.
§ 3º. Após os 60 (sessenta) dias, e/ou decorrer do desenvolvimento do TCC é
garantido a solicitação de desvinculo por ambas as partes (orientador e
orientando). A solicitação deverá ser feita por escrito seguido de justificativa,
entregue ao Professor Responsável de TCC, que encaminhará a solicitação à
Coordenação do Curso. Neste caso, obrigatoriamente, a Coordenação de Curso
deverá constituir Comissão de TCC.
Art. 11º Os professores orientadores deverão ofertar no mínimo 2 (duas) vagas de
orientação por ano / semestre por curso que reside em núcleo básico, e 3 (três)
vagas de orientação por ano / semestre por curso que reside em núcleo
profissionalizante e origem de formação.
§ 1º. O número máximo de orientações simultâneas será de 6 (seis) alunos,
compreendidos entre o 6º (sexto) ao 10º (décimo) período por curso de graduação
que reside ofertado na FPM.
§ 2º. Em situações excepcionais e por solicitação do professor orientador, esse
poderá assumir um número maior de orientandos, desde que submeta pedido à
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análise da Coordenação junto ao Colegiado de Curso com justificativa que esteja
de acordo com os limites do seu plano individual de trabalho.
§ 3º. As orientações dos trabalhos estarão vinculadas ao número de e aula do
docente no curso em que reside, daqueles Cursos de Graduação ofertados pela
IES.
Art. 12º Compete ao Professor Orientador:
I. Apresentar área de pesquisa junto ao Professor Responsável de
TCC e Coordenação do Curso.
II. Decidir a estratégia do Plano de Trabalho do TCC junto ao
acadêmico, uma vez que se deve prevalecer o interesse do
Professor Orientador junto à iniciativa de pesquisa do Orientando.
III. Orientar o(s) aluno(s) na elaboração do TCC em todas as suas
fases, do plano de trabalho, projeto de pesquisa até a defesa e
entrega da versão final.
IV. Realizar reuniões periódicas de orientação com os alunos mesmo
que essas ocorram por e-mail, e emitir relatório de acompanhamento
e avaliações ao Professor Responsável.
V. Participar das reuniões com o Coordenador do Curso e/ou Professor
Responsável, quando necessário.
VI. Participar da banca de avaliação final.
VII. Orientar o aluno na aplicação de conteúdos e normas técnicas para
a elaboração do TCC, conforme metodologia da pesquisa científica.
VIII. Efetuar a revisão dos documentos e componentes do TCC e
autorizar os alunos a fazerem as apresentações previstas e a
entrega de toda a documentação solicitada.
IX. Acompanhar as atividades de TCC desenvolvidas nas empresas ou
em organizações quando o estudo envolver.
X. Indicar, se necessário, ao Professor Responsável a nomeação de
co-orientador.
XI. Comunicar ao Professor Responsável do TCC e encaminhar à
Coordenação do Curso as dificuldades e dúvidas relativas ao
processo de orientação.
XII. Inibir a prática de plágio e recusar a orientação de alunos que não
cumpram com os objetivos, normas e regras deste documento
comunicando imediatamente e por escrito ao Professor Responsável
do TCC e encaminhar à Coordenação do Curso quaisquer
irregularidades.
XIII. Estimular os orientandos a publicar seu TCC, preferencialmente em
periódicos indexados.
XIV. Cumprir fielmente o Cronograma de TCC divulgado pela
Coordenação do Curso junto ao Professor Responsável do TCC.
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Parágrafo Único: Não será aceito nenhum documento pelo Professor Responsável
de TCC que não contemple a assinatura do Professor Orientador.
§ 1º. Caberá ao Professor Orientador assinar documentos com os quais estejam
plenamente de acordo e, se julgar necessário, fazer anotações e observações a fim
de evitar problemas futuros em decorrência de abertura de Comissão de TCC por
conter a assinatura do Professor Orientador que valida a documentação.
Seção IV - DOS ACADÊMICOS ORIENTANDOS

Art. 13º Estarem devidamente matriculados na disciplina que compete à estrutura
didático-pedagógica do respectivo curso de graduação ofertado pela FPM.

Art. 14º São direitos do(s) Aluno(s) Orientado(s):
I. Ser informado quanto às normas constantes nesta Instrução
Normativa.
II. Ter um Professor Orientador e com esse discutir o tema e o
desenvolvimento do trabalho.

Art. 15º São deveres do(s) Aluno(s) Orientado(s):
I. Ter cursado disciplina/unidade curricular ou comprovar a
participação em oficinas sobre metodologia da pesquisa, bem como
as disciplinas de metodologia científica da pesquisa.
II. Elaborar e apresentar o Plano de Trabalho, Projeto de Pesquisa e
Trabalho do TCC em conformidade com este Regulamento.
III. Requerer a sua matrícula na Secretaria Geral nos períodos de
matrícula estabelecidos no Calendário Acadêmico.
IV. Apresentar toda a documentação solicitada pelo Professor
Responsável e pelo Professor Orientador.
V. Participar das reuniões periódicas de orientação com o Professor
Orientador do TCC, seja pessoalmente seja via e-mail, Skype e /
outro meio acordado entre orientador e orientando.
VI. Seguir as recomendações do Professor Orientador concernentes ao
TCC.
VII. Participar das aulas periódicas com o Professor Responsável pelo
TCC.
VIII. Participar de todos os seminários / e ou aulas referentes ao TCC
(quando houver).
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IX. Entregar ao Professor Responsável pelo TCC a monografia corrigida
(de acordo com as recomendações da banca examinadora) nas
versões impressa e eletrônica, incluindo arquivos de resultados
experimentais, tais como: planilhas, gráficos, softwares e outros,
atendendo as exigências especificas.
X. Tomar ciência e cumprir os prazos estabelecidos pela Coordenação
de Curso.
XI. Respeitar os direitos autorais sobre artigos técnicos, artigos
científicos, textos de livros, sítios da Internet, entre outros, evitando
todas as formas e tipos de plágio acadêmico, garantindo a citação
dos autores.
XII. Cumprir fielmente o Cronograma de TCC divulgado pela
Coordenação do Curso junto do Professor Responsável do TCC.
XIII. Responsabilizar-se, juntamente com o Professor Orientador, por
todas as informações descritas no TCC.
XIV. Apresentar o TCC para a banca examinadora, na data estipulada
pelo Colegiado de Curso por meio do deferimento da Coordenação
de Curso divulgada pelo Professor Responsável pelo TCC.

CAPÍTULO III
DA MATRICULA, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DO TCC
Seção I - DA MATRÍCULA

Art. 16º A matrícula no TCC será operacionalizada pela Secretaria Geral, conforme
o disposto na instrução de matrícula, divulgada pela Lista de Alunos Oficialmente
Matriculados, a cada período letivo.
§ 1º. A matrícula nas disciplinas que compõem o desenvolvimento do TCC seguirá
o disposto no Regulamento Didático-Pedagógico e conforme previsto no Projeto
Pedagógico de cada Curso de Graduação ofertado pela FPM.
§ 2º. O aluno dará sequência didática nas disciplinas que compõem o
desenvolvimento do TCC, estando aprovado nas disciplinas anteriores conforme a
disposição curricular, especificamente de cada Curso de Graduação ofertado pela
FPM.
§ 3º. Somente apresentará seu trabalho em bancas examinadoras constituídas ou
terão os mesmos avaliados, o aluno efetivamente matriculado no TCC II ou
Seminário de TCC correspondente ao período letivo, ofertado no semestre do ano
letivo.
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Seção II – DO PLANEJAMENTO

Art. 17º Caberão às Coordenações dos Cursos de Graduação ofertado pela FPM,
definir junto ao Professor Responsável pelo TCC os CRONOGRAMAS DE
ATIVIDADE E PRODUTIVIDADE e publicá-lo por meio de EDITAL à comunidade
Docente e Discente do respectivo Curso.
Parágrafo Primeiro: A organização do Cronograma ficará a critério de cada
Coordenação de Curso que é ofertado pela FPM, não havendo obrigatoriedade do
mesmo ser organizado especificamente no semestre que compõe o início das
disciplinas que envolve o desenvolvimento do TCC.
§ 1º. O Cronograma de Atividade e Produtividade deve contemplar no mínimo:
I. Organização de Inicialização (com todos os protocolos específicos).
II. Entrega Oficial do Plano de Trabalho (Anexo 2).
III. Datas de Entregas de Relatórios de Acompanhamento Mensal.
IV. Data da Entrega de Avaliação do Professor Orientador.
V. Data Limite de Pedido de Defesa junto ao Colegiado de Curso.
Parágrafo Segundo: O processo de Inicialização das atividades contemplará os 30
(trinta) primeiros dias do início da disciplina de TCC, conforme organização
didático-pedagógica da estrutura curricular de cada Curso de Graduação ofertado
pela FPM, que deverá contemplar:
I. Apresentação das áreas de pesquisas e os respectivos professores
orientadores.
II. Entrega Prévia do Interesse de Estudo, conforme Plano de Trabalho
(Anexo 2).
III. Organização dos Professores Orientadores e Designações das
Orientações.
IV. Assinatura de Documentos – Carta de Aceite.
Art. 18º O trabalho escrito de TCC deverá enquadrar-se nas modalidades descritas
no artigo 4°.

Seção III – DO ACOMPANHAMENTO DO TCC

Art. 19º O acompanhamento dos trabalhos será feito por meio de reuniões com
periodicidade mínima mensal, previamente agendadas entre orientador e
orientando(s). Podendo ser presencial ou e-mail, Skype e / outro meio acordado
entre orientador e orientando.
Parágrafo Primeiro: Após cada reunião de orientação, deverá ser feito um relatório
de acompanhamento (Anexo 3) dos assuntos tratados na reunião, o qual deverá
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ser assinado pelo(s) aluno(s) e orientador e entregue mensalmente ao Professor
Responsável pelo TCC, somente nas aulas específicas com o professor.
Parágrafo Segundo: Ao final do semestre, o Professor Orientador deverá entregar a
Ficha de Avaliação de Desenvolvimento do TCC (Anexo 4).
Parágrafo Terceiro: Na entrega de etapas do TCC, conforme organização do
trabalho definido entre Professor Orientador e Orientando, o Professor
Responsável somente irá pegar o trabalho mediante Ficha de Aprovação do
Orientador (Anexo 5).
Seção IV – DO DESENVOLVIMENTO DO TCC

Art. 20º O TCC deverá ser elaborado e redigido na forma de artigo científico / e ou
monografia segundo as instruções contidas do Anexo6 e/ou conforme:
I. Norma específica estabelecida pelo Curso de Graduação ofertado
pela FPM.
II. Normas específicas de algum periódico científico indexado em base
de dados científica, selecionada pelo professor orientador.
Parágrafo Único: A utilização das normas de periódico científico para a elaboração
do artigo oriundo do TCC somente será aceita nos casos em que o trabalho já tiver
sido submetido à mesma e, portanto, o artigo deve ser apresentado à banca
avaliadora acompanhado de cópia da carta de submissão, recibo do editor da
revista e as normas do periódico. Nos casos em que o artigo foi aceito para
publicação no periódico, deverá constar a carta de aceite ou a cópia do artigo
publicado.
§ 1º. Para os Cursos de Engenharia prevalecerá a elaboração de Projetos de Ação.
§ 2º. Para os Cursos de Graduação Tecnológicas prevalecerá a elaboração de
Projetos definidos no PPC.
Art. 21º O projeto de TCC que envolva pesquisa com animais ou seres humanos
deverá ter o parecer favorável do respectivo Comitê de Ética em Pesquisa da FPM.

Art. 22º A submissão de trabalhos de TCC às revistas indexadas só poderá ser
realizada com a anuência do orientador e com sua inclusão em co-autoria.

Art. 23º A avaliação das disciplinas que correspondem ao desenvolvimento do TCC
será organizada pelo Professor Responsável, de acordo com o estabelecido em
normas complementares de cada curso ofertado pela FPM.
§ 1º. O procedimento avaliativo estabelecer-se-á por meio da apresentação das
informações contidas no parágrafo segundo do Art. 19, Sessão III, do Capítulo III
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deste Regulamento. Bem como a participação nas aulas da disciplina do Professor
Responsável do TCC, conforme critérios definidos por este.
Art. 24º Os critérios de aprovação nas disciplinas que contemplam o
desenvolvimento do TCC correspondem aos critérios estabelecidos no Regimento
da FPM.
Art. 25º O TCC deverá ser desenvolvido conforme disposição do Art. 3º, parágrafo
primeiro, inciso 1º e parágrafo segundo descrito no Capítulo 1 deste Regulamento.
Parágrafo Único: Será estabelecido o tempo final de protocolo de pedido de Defesa
de Pública de TCC, sendo o trabalho acompanhado pelo Professor Responsável de
TCC.

CAPÍTULO IV
DOS CRITÉRIOS DE DEFESA E AVALIAÇÃO FINAL DO TCC
Art. 26º É de total responsabilidade do aluno solicitar, protocolar e proceder o
Pedido de Defesa Pública do TCC junto ao Colegiado de Curso, bem como
organizar toda a documentação em observância do cumprimento dos artigos
descritos na Seção I deste capítulo.
Seção I – DOS CRITÉRIOS PEDIDO DE DEFESA

Art. 27º A apresentação do trabalho para apreciação da banca examinadora, bem
como a entrega da versão final do trabalho, deve:
§ 1º. Ater-se às Regras Gerais para Formatação de Trabalhos Acadêmicos – Word,
contidas no item 8, página 27-33 do Manual de Elaboração de Trabalhos
Acadêmicos da FPM.
§ 2º. Apresentar em sua composição gráfica os Elementos Pré-Textuais, modelos
contidas no item 9, página 33-44 do Manual de Elaboração de Trabalhos
Acadêmicos da FPM, contendo:
I. Capa.
II. Folha de Rosto.
III. Ficha Catalográfica (verso da folha de rosto, somente na versão
final, após defesa).
IV. Folha de Aprovação.
V. Dedicatória.
VI. Agradecimento.
VII. Epígrafe.
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VIII. Formato do Trabalho (conforme escolha do orientador, de acordo
com o Art. 20º item I e II, da Seção IV, do Capítulo III deste
Regulamento).
IX. Declaração de Autorização (somente na versão final, após defesa,
contida na última página do trabalho; Anexo 7).
§ 3º. O trabalho, quando elaborado de acordo com o item II do Art. 20º, da Seção
IV, do Capítulo III deste Regulamento, deverá estar com formatação que
corresponde ao § 1º deste artigo.
§ 4º. Ater-se aos Elementos Textuais e Pós-Textuais contidos nos itens 10 e 11 da
página 44-46 do Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da FPM.
Art. 28º O pedido de Defesa Pública e Constituição de Banca Examinadora deverá
ser protocolado junto ao Professor Responsável de TCC, que procederá ao
andamento do Deferimento e sistematização da apresentação e composição de
banca junto com a Coordenação do Curso ofertado pela FPM e a aprovação do
Colegiado.
Parágrafo Primeiro: Para os Cursos de Engenharia e de Graduação Tecnológica
será realizada Mostra Técnico Científica de Produção.
§ 1º. A Mostra Técnico Científica de Produção será realizada e organizada
concomitantemente pelo Professor Responsável de TCC e a Coordenação do
Curso ofertado pela FPM.
Parágrafo Segundo: Todos os Acadêmicos da FPM, independente do Curso de
Graduação cursado ofertado pela FPM, deverão cumprir o Art. 28º e apresentar os
documentos listados (Anexo 8):
I.
II.
III.
IV.

Ofício de Solicitação de Defesa de TCC.
Protocolo de Deferimento de Setores Institucionais.
Solicitação de Providencias para Defesa Pública de TCC.
Protocolo de Deferimento para Defesa de TCC, quando publicado
em Periódico Científico.
V. Declaração de Participação Voluntária em Banca, para convidados
externos a IES (quando houver).
VI. 4 (quatro) vias da versão do TCC para defesa encadernado.
Parágrafo Terceiro: O Acadêmico deverá entregar uma versão do trabalho salvo
em formato Word, salvo em CD para verificação de plágio pelo Professor
Responsável de TCC, que irá emitir um parecer de autenticidade.
§ 1º. Fica liberado do cumprimento do Parágrafo Terceiro deste artigo, aqueles
acadêmicos que submeterem o trabalho a periodíco, conforme o item II do Art. 20º,
da Seção IV, do Capítulo III deste Regulamento.
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Art. 29º O aluno que apresentar um dos documentos descritos no parágrafo único
do Art. 20º estará dispensando da apresentação do TCC, sendo apenas constituída
banca examinadora simples para apreciação dos documentos apresentados.
Parágrafo Único: A dispensa da apresentação do TCC não descaracteriza a
composição da Banca Examinadora, devendo o aluno cumprir todas as exigências
contidas no Art. 27º e Art. 28º desta sessão do Capítulo IV.
Art. 30º Além do artigo científico o TCC deverá ser apresentado na forma de
exposição oral.

Art. 31º A exposição oral realizar-se-á em sessão pública, perante banca
examinadora constituída:
I. Pelo professor orientador, que a presidirá.
II. Por mais 2 (dois) professores a serem indicados pelo orientador e
homologados pelo Colegiado de Curso.
Parágrafo Primeiro: São concedidos ao aluno 20 (vinte) minutos para a
apresentação do trabalho e 30 (trinta) minutos para a banca examinadora proceder
a sua arguição.
Parágrafo Segundo: Após a arguição e considerações da Banca Examinadora, com
a divulgação prévia do resultado, o Professor Orientador e o Orientando deverão
assinar o Termo de Compromisso de Ajuste de Trabalho (Anexo 9).

Seção II – DOS CRITÉRIOS AVALIAÇÃO DO TCC

Art. 32º A nota final atribuída ao aluno é resultante da média aritmética das
avaliações do trabalho na exposição gráfica e metodológica da escrita e da
exposição oral pelos componentes da banca examinadora do TCC.
Parágrafo Primeiro: Aos trabalhas que forem deferidos a dispensa da Exposição
Oral em função do cumprimento do o item II do Art. 20º, da Seção IV, do Capítulo
III deste Regulamento, o acadêmico será avaliado conforme:
I. A nota da Exposição Oral será substituída pelo valor integral que a
compõe, ou seja, igual à 10 (dez).
Parágrafo Segundo: Fórmula para atribuição da nota na medida aritmética
conforme Regimento da FPM, que compõe a Ficha de Avaliação de Banca
Examinadora (Anexo 10), respectivamente uma atribuição de nota para cada
membro da banca, em concomitantemente as médias dos membros da Banca
Examinadora, somada e dividido por 3 (três) resultante na Nota Final do TCC.
§ 1º. A formula para cálculo da Nota:
I. Do Examinador: NT EGME + NT EO / 2 = NTE.
II. Da Banca Examinadora Final: NTE + NTE + NTE / 3 = NF.
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§ 2º. Onde se lê:
I. NT EGME = Nota da Exposição Gráfica e Metodológica da Escrita.
II. NT EO = Nota da Exposição Oral.
III. NTE = Nota do Examinador.
IV. NF = Nota Final do TCC.
Parágrafo Terceiro: As notas da Avaliação do TCC poderão ser fracionadas sem
arredondamentos, somente com uma casa decimal.
Art.33º No processo de avaliações do trabalho na exposição gráfica e metodológica
da escrita, dever-se-ão ser observados os seguintes critérios, seguidos dos valores
que compõem a nota para cada item totalizando 10 pontos:
I. VALOR acadêmico e possível utilidade e /ou aplicação prática do
trabalho, capacidade de problematização, discussão e síntese = 3,0
pontos.
II. QUALIDADE da redação e adequação entre título, objetivos e
conclusões, originalidade e fidelidade teórica e metodológica = 3,0
pontos.
III. ATENDIMENTO ÀS NORMAS deste regulamento, redação do texto
e correção gramatical e apresentação gráfica / e ou formatação = 2,0
pontos.
IV. REFERÊNCIAS relevantes, justificativa científica e prospecção
social = 2,0 pontos.

Art. 34º No processo de avaliações do trabalho na exposição oral deverão ser
observados os seguintes critérios, seguidos dos valores que compõem a nota para
cada item totalizando 10 pontos:
I. CONDUTA do aluno e esclarecimento de dúvidas = 1,0 ponto.
II. ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO utilização do recurso visual,
comunicação, clareza, e expressão = 1,5 pontos.
III. CAPACIDADE de síntese e clareza na exposição teórica,
metodológica e organização = 4,0 pontos.
IV. DOMÍNIO do conteúdo = 3,0 pontos.
V. Respeito ao tempo estipulado = 0,5 pontos.
Art. 35º A aprovação do trabalho final do TCC compreende a avaliação com nota
de 7,0 (sete) até 10,0 (dez).
Parágrafo Primeiro: O trabalho final de TCC que receber nota inferior a 7,0 (sete)
no mínimo 5,0 (cinco) poderá ser reavaliado uma única vez, com o prazo máximo
para correção e reavaliação de 30 (trinta) dias, protocolado junto ao Professor
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Responsável pelo TCC que encaminhará à Coordenação do Curso ofertado pela
FPM.
§ 1º. Caberá ao Coordenador do Curso ofertado pela FPM proceder a Convocação
da Banca Examinadora para a reavaliação composta pelo: Professor Orientador,
Professor Responsável pelo TCC e Coordenador do Curso Ofertado pela FPM.
Parágrafo Segundo: A aprovação final no TCC dar-se-á mediante encaminhamento
do resultado final à Coordenação do Curso, que lavrará a Ata e demais
documentos dando sequência aos protocolos junto à Secretaria Geral da FPM.

Art. 36º A não aceitação do TCC para apresentação respeitará as seguintes
restrições:
I. Conter plágio comprovado pelo Professor Responsável do TCC ao
examinar.
II. Não cumprimento de todas as etapas e datas previstas no
cronograma de atividades do TCC.
III. Ser elaborado sem o acompanhamento de um Professor Orientador
designado pela Coordenação do Curso ofertado pela FPM, ou
autorizado pela Coordenação do Curso e Colegiado.
IV. Aqueles que não apresentarem todos os documentos exigidos no
Art. 27, Art. 28 da Seção I do Capítulo IV desse Regulamento.
Parágrafo Único: O Acadêmico que se enquadrar no item I deste artigo, será
considerado falta grave sendo REPROVADO diretamente.

CAPÍTULO V
DA DISPONIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS
DESENVOLVIDOS
Art. 37º É de total responsabilidade do aluno cumprir a fase final de encerramento
do TCC após defesa e considerações dessa, junto aos departamentos
institucionais, estando atendo às exigências explicitadas neste Regulamento.
Art. 38º Após a Defesa, será estabelecido o prazo de até 30 (trinta) dias para que o
Acadêmico providencie:
I. As correções apontadas pela Banca Examinadora.
II. Revisão Geral da Formatação e do Português.
III. Revisão do Abstract.
IV. Uma versão encadernada em Capa ‘Dura’ na cor específica do
Curso ofertado pela FPM (Anexo 11).
V. 2 (duas) versões salvas no formato de Word e PDF em CD.
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VI. Cópia da Ata / ou a cópia original da Ata entregue ao aluno após a
folha de aprovação.
Parágrafo Primeiro: A versão final deverá estar organizada conforme o Art. 27º, §
2º e os itens descritos, na Seção I do Capítulo IV deste Regulamento.
Parágrafo Segundo: O item IV e uma versão do item V deverá ser entregue na
Biblioteca do Campus de funcionamento do Curso de Graduação, e a outra versão
do item V para a Coordenação do Curso ofertado pela FPM.
Parágrafo Terceiro: O não cumprimento do Art. 38 e os parágrafos primeiro e
segundo desse implicará o impedimento da Colação de Grau Oficial, ficando o
aluno apto a proceder a cerimônia de colação de grau somente após o deferimento
do cumprimento do Art. 38, oficializado pela Biblioteca. A autorização para a
Colação de Grau que será deferida pela Secretaria Geral.

Art. 39º À FPM reserva-se o direito de disponibilizar os trabalhos concluídos no
TCC em cópia material ou por intermédio de mídias diversas, nas bibliotecas e na
Internet.
Parágrafo Único: Quando da necessidade de sigilo em determinados dados ou
resultados do trabalho, estes não serão divulgados eletronicamente ou via
impressa disponibilizada na biblioteca e na Internet.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 40º Quando o TCC for realizado em parceria com empresas ou outras
organizações deverá ser formatado um termo de compromisso próprio, definindo as
atribuições, direitos e deveres das partes envolvidas, inclusive a autorização da
divulgação do nome da empresa na publicação do trabalho.

Art. 41º Quando o TCC resultar em patente, a propriedade dessa será estabelecida
conforme regulamentação própria, sendo a FPM coautora da produção.

Art. 42º As Coordenações de Cursos ofertados pela FPM poderão estabelecer
Normas Regimentais complementares para as atividades de TCC, conforme
aprovação dos Colegiados de Cursos.

Art. 43º Os casos omissos serão resolvidos primeiramente com o Professor
Responsável de TCC, que encaminhará as Coordenações de Cursos, os quais
convocarão o Colegiado de Curso para decisão.
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§ 1º. As decisões serão encaminhadas à Secretaria Geral, para procedimentos
acadêmicos institucionais.

Art. 44º Este Regulamento será de abrangência a todos os Cursos de Graduação
de formação Tecnológica, Licenciatura e Bacharelados ofertados pela FPM,
garantindo às Coordenações destes Cursos que adotem Normas Regimentais
complementares que garantam o fiel cumprimento deste Regulamento.
Parágrafo Único: Nenhuma Norma Regimental complementar pelos Cursos poderá
ser superior a este Regulamento.

Art. 45º Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
todas as disposições em contrário.
Parágrafo Único: Será garantido o período de 6 (seis) meses da publicação deste
regulamento para que as turmas que estão em fase de conclusão do TCC
cumpram os dispostos no Capítulo III – Seção IV, Capítulo IV e Capítulo V.
§ 1º. As turmas que estiverem iniciando o novo ciclo de desenvolvimento de TCC
deverão tomar ciência imediatamente da publicação deste regulamente e garantir a
sua aplicabilidade.

Faculdade Patos de Minas – Patos de Minas, 01 de agosto de 2016.

Departamento Pedagógico de Professores, Monitores e Estágios
Coordenação Acadêmica
Secretaria Geral
Direção Geral
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FACULDADE PATOS DE MINAS
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de Graduação

CARTA DE ACEITE DE ORIENTADOR

Conforme prerrogativa contida no Regulamento
do Trabalho de Conclusão de Curso para os
Cursos de Graduação da Faculdade Patos de
Minas, tendo em vista a Instrução Normativa
Institucional N. 01/2016, de 01 de agosto de 2016.
Eu ____________________________________________________________, abaixo
assinado, declaro, para fins de formalização, que tenho conhecimento das instruções e
deveres inerentes à orientação do Trabalho de Conclusão de Curso, professor do
Curso de Graduação em ____________________________, ofertado pela Faculdade
Patos de Minas. Declaro também que tenho conhecimento do Regulamento do
Trabalho de Conclusão de Curso para as Graduações da FPM e aceito o aluno
_____________________________________________________________________,
matriculado sob código ____________________, no respectivo Curso de Graduação.
Comprometo-me, na qualidade de orientador, a desenvolver aquilo que me compete
com rigor e compromisso.

Faculdade

Patos

de

Minas

–

Patos

de

Minas,

________________de_______.
______________________________________________
Assinatura do(a) Professor(a) Orientador(a)

______

de

FACULDADE PATOS DE MINAS
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de Graduação

CARTA DE ACEITE DE
CO-ORIENTADOR

Conforme prerrogativa contida no Regulamento
do Trabalho de Conclusão de Curso para os
Cursos de Graduação da Faculdade Patos de
Minas, tendo em vista a Instrução Normativa
Institucional N. 01/2016, de 01 de agosto de 2016.

Orientando(a):
Orientador(a):
Curso de Graduação em

Tendo em vista a solicitação de Co-orientação para o Desenvolvimento do Trabalho de
Conclusão de Curso do aluno acima mencionado com anuência do Professor
Orientador, declaro, para fins de formalização, que tenho conhecimento das instruções
e deveres inerentes à co-orientação de Trabalho de Conclusão de Curso contidas no
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso para as Graduações da FPM.

Faculdade Patos de Minas – Patos de Minas, _______ de ___________de _______.
Por assim ser verdade, assinam todos os envolvidos:
Termo de Ciência de Co-Orientação:

Orientando(a):
Orientador(a):
Termo de Aceite de Co-Orientação:
Co-Orientando(a):

FACULDADE PATOS DE MINAS
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de Graduação

MODELO
PRÉVIA DO INTERESSE DE ESTUDO, CONFORME PLANO DE TRABALHO
Este modelo será disponibilizado em Downloads no Word para preenchimento

Curso de Graduação em
ALUNO:
Nº de Matrícula:
Sugestão de Orientador:
Exposição do Tema do Trabalho:

Descrição da intenção e enquadre das modalidades previstas de pesquisas,
segundo o Regulamento de TCC da FPM:

Faculdade Patos de Minas – Patos de Minas, _____ de ________de _______.

_______________________________________________
Assinatura do(a) Aluno(a)

FACULDADE PATOS DE MINAS
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de Graduação

MODELO
PLANO DE TRABALHO DE TCC
Este modelo será disponibilizado em Downloads no Word para preenchimento

1. Identificação
Matrícula:
Nome do Aluno:

Turma:

Semestre:

Ano:

Checklist para Submissão e Apresentação
Os seguintes itens devem aparecer respondidos Sim ou Não (escrito), na
submissão do plano de Trabalho de Conclusão de Curso.
Componentes do Plano
Confirmação
O Plano de Trabalho TCC contempla todas as etapas
preenchidas
O Plano está escrito em letraBaskervilleOld Face, tamanho 10,
espaçamento 1,15, justificado
O tema de interesse está de acordo com a proposta que se
pretende desenvolvê-lo
A formulação do problema contempla conceito(s) que o(s)
define(m)
A formulação do problema consiste em originalidade na
proposta a ser desenvolvida
A formulação do problema termina com uma pergunta no final
O Objetivo Geral contempla fielmente a temática de interesse,
bem como atende a originalidade do problema
No Estado da Arte contempla-se pelo menos dois estudos
internacionais
No Estado da Arte contempla-se estudos publicados nos
últimos 10 anos
O Estado da Arte a apresenta preenchidos todas as
informações solicitadas
Existe a sugestão de Orientação
O orientador sugerido já foi contatado
A temática foi discutida com o orientador contatado
O orientador sugerido lhe concedeu resposta afirmativa de
orientação

FACULDADE PATOS DE MINAS
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de Graduação

Formulário para Submissão do Plano de Trabalho de TCC
2. Informações do Orientador
Nome:
Área
de
Pesquisa:
3. Área de Temática
3.1 Tema de Estudo/ e ou Pesquisa
3.2 Exposição da Escolha da Temática (Justificativa)
3.3 Tipo de Trabalho

(descrito de acordo com o Art. 4º do Regulamento de Trabalho de

Conclusão de Curso para os Cursos de Graduação da FPM)

4. Síntese do Plano de Trabalho de Estudo/ e ou Pesquisa
4.1 Problema
4.2 Objetivo Geral
4.3 Metodologia de Desenvolvimento
Observação: para cada item do campo 4, deve conter no mínimo 250 palavras.

5. Cronograma de Execução do Trabalho(Elaborar considerando todas as etapas
até sua conclusão / e defesa)

6. Referência Bibliográfica(De acordo com a norma escolhida pelo orientador)

Faculdade Patos de Minas – Patos de Minas, _____ de _________de _______.

Assinatura do(a) Orientando(a)

Assinatura do(a) Orientador(a)

Parecer Colegiado de Curso
Aprovado
Observações:

Revisar

Reprovado

/

/
Data

Assinatura da Coordenação de
Curso

1
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
DE ORIENTAÇÃO

Orientando(a):
Orientador(a):
Curso de Graduação em
Data

Atividades de Orientação

/

Assinatura
Assinatura
Orientando(a) Orientador(a)

/
Data

Assinatura do Professor Responsável de
TCC

FACULDADE PATOS DE MINAS
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de Graduação

FICHA DE AVALIAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Orientando(a):
Orientador(a):
Curso de Graduação em

CRITÉRIOS

PONTUAÇÃO

1. Interesse do aluno nas atividades orientadas
2. Participação nos encontros (presenciais e
virtuais)
3. Pontualidade nas solicitações do orientador
4. Qualidade do material produzido
5. Envolvimento com as atividades

2 pontos

NOTA DO ORIENTADOR

NOTA
ATRIBUIDA

2 pontos
2 pontos
2 pontos
2 pontos
10 pontos

OBSERVAÇÃO DO ORIENTADOR

Faculdade Patos de Minas – Patos de Minas, _____ de _________de _______.

Assinatura do(a) Orientando(a)
/

Assinatura do(a) Orientador(a)

/
Data

Assinatura do Professor Responsável de
TCC

FACULDADE PATOS DE MINAS
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de Graduação

FICHA DE APROVAÇÃO DO
ORIENTADOR

Orientando(a):_________________________________________________________
Orientador(a): _________________________________________________________
Curso de Graduação em:_________________________________________________

PARECER DO ORIENTADOR QUANTO ÀS PARTES DESENVOLVIDAS NO TCC
Como orientador (a) constituído (a) desta instituição, afirmo que recebi o conteúdo
marcado a seguir, do Trabalho de Conclusão de Curso de meu (minha) orientando (a):
CONSIDERAÇÃO DO ELEMENTO A SER ENTREGUE PELO ORIENTANDO

(

PARECER DO ORIENTADOR SOBRE A ENTREGA
) Entrega APROVADA pelo orientador

(

) Entrega NÃO APROVADA pelo orientador

(

) Entrega APROVADA COM PENDÊNCIA pelo orientador

Faculdade Patos de Minas – Patos de Minas, ______ de _____________de _______.

Assinatura do(a) Orientando(a)
/

Assinatura do(a) Orientador(a)

/
Data

Assinatura do Professor Responsável
de TCC

FACULDADE PATOS DE MINAS
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de Graduação

INSTRUÇÃO QUANTO AO TIPO DE
FORMATAÇÃO

Elementos de composição do Artigo
1. Título (Português e Inglês)
2. Autores
3. Resumo
4. Abstract
5. Introdução
6. Metodologia
7. Fundamentação Teórica
8. Discussão
9. Conclusão
10. Referências (iniciando em página separada)
11. Endereço de Correspondência
12. Apêndice e/ou Anexos (opcional seguindo a mesma orientação que para
monografia em folhas separadas)
Elementos de composição da Monografia
1. Resumo
2. Abstract
3. Lista de Abreviatura
4. Lista de Tabela (ou Lista de Gráficos) dependendo da opção de exposição
5. Lista de Quadros
6. Sumário
7. Fundamentação Teórica
8. Objetivos
 Objetivo Geral
 Objetivos Específicos
9. Metodologia
 Natureza da Pesquisa
 Local do Estudo
 Participantes do Estudo
 Instrumentos de Coleta de Dados
 Aspectos Éticos da Pesquisa
 Tratamento dos Dados
10. Resultados
11. Discussão
12. Conclusão
13. Referências
14. Apêndices seguem a apresentação por letra
15. Anexos seguem a apresentação por letra

Observação: quanto às listas de abreviaturas, tabelas e quadros não são obrigatórios, somente
se for necessário pela exposição do trabalho. Para cada item da monografia, inicia-se em uma
página nova.
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MODELO
DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO
Este modelo será disponibilizado em Downloads no Word para preenchimento

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho,
por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa,
desde que citada a fonte.

Faculdade Patos de Minas – Patos de Minas, (dia) de (mês) de (ano).

______________________________________
Nome do Orientando

______________________________________
Nome do Orientador

FACULDADE PATOS DE MINAS
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de Graduação

Ofício Circular
Solicitação de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso
Professor Orientador
Faculdade Patos de Minas – Patos de Minas, _____ de ______________de _______.
Excelentíssimo Senhor(a) Presidente do Colegiado de Curso.

É com grande satisfação e alegria que eu, Professor Orientador do
Trabalho de Conclusão de Curso intitulado como:

Descrever o título

Tendo como autor do trabalho o Acadêmico do Curso de Graduando em
_________________________:

Indicar o nome do Orientando

Apresento a este Colegiado de Curso a indicação dos membros de Banca:

Examinador 1 – Professor Titular do Curso.

Examinador 2 – Convidado (Professor do Curso ou da IES/ Convidado externo mediante
informes.

Para que possa ser deferido por este órgão normativo.

Atenciosamente,
Professor
Orientador:

Nome Completo do Orientador
Assinatura do Orientador

FACULDADE PATOS DE MINAS
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de Graduação

PROTOCOLO DE DEFERIMENTO PARA DEFESA DE TCC
Eu__________________________________________________________,
matriculado

sob

código

__________________,

solicito

aluno

DEFERIMENTO

para

composição de Banca Examinadora para a Defesa do Trabalho de Conclusão de
Curso.
Trabalho de Conclusão de Curso intitulado:

Descrever o título

Tendo como Orientador:
Indicar o nome do Orientador

Faculdade Patos de Minas – Patos de Minas, ______ de _____________de _______.
_____________________________________

Assinatura do Aluno Requerente

PROTOCOLO SECRETARIA GERAL

PROTOCOLO COORDENAÇÃO DO
CURSO

( ) Deferido

(

) Indeferido
( ) Deferido

(

) Indeferido

Data: ________/ _________/ __________.
Data: ________/ _________/ __________.
__________________________________
PROTOCOLO BIBLIOTECA

( ) Deferido

(

) Indeferido

Data: ________/ _________/ __________.

FACULDADE PATOS DE MINAS
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de Graduação

SOLICITAÇÃO DE PROVIDENCIAS PARA DEFESA PÚBLICA DE TCC
Aluno Contato:
e-mail

e-mail

TÍTULO:

MEMBROS TÍTULARES
Examinador 1 – Nome do Avaliador:
Instituição:
Curso:
Contatos:
Examinador 2 – Nome do Avaliador:
Instituição:
Curso:
Contatos:
MEMBROS SUPLENTES
Examinador 1 – Nome do Avaliador:
Instituição:
Curso:
Contatos:
Examinador 2 – Nome do Avaliador:
Instituição:
Curso:
Contatos:
PREVISÃO DA DEFESA
Data: _____/ _____/
_____

Horário:____________ Local: ______________________________

SOLICITAÇÃO DE EQUIPAENTES
( ) TV e Vídeo ( ) Data Show

(

) CPU

( ) Som ( ) Outro: _______________________

Faculdade Patos de Minas – Patos de Minas, _______ de ___________________de _______.
_________________________________
Assinatura do Orientador(a)
(Declaro ter conferido/ aprovado a versão final que está sendo depositada)

FACULDADE PATOS DE MINAS
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de Graduação

PROTOCOLO DE DEFERIMENTO PARA DEFESA DE TCC, QUANDO
PUBLICADO EM PERIÓDICO.
Eu

_______________________________________________________________,

aluno matriculado sob código __________________ solicito DEFERIMENTO do
Colegiado de Curso para liberação da composição de Banca Examinadora para a
Defesa do Trabalho de Conclusão de Curso, em função da produção referente ao
trabalho ter tido o ACEITE para publicação em Periódico.
Trabalho de Conclusão de Curso intitulado:

Descrever o título

Tendo como Orientador:
Indicar o nome do Orientador

Informações do Periódico e Produção:
Título do Artigo no Periódico
Título do Periódico:

Volume:

Página
Inicial:
DOI:

Fascículo/
Número:
Pagina
Final:

Série:

ISSN:

Idioma:

Meio de Publicação*:
* Impresso/ Meio magnético/ Meio digital/ Filme/ Hipertexto/ Outro/ Vários
APRESENTAR CÓPIA DA CARTA DE ACEITE, E ARTIGO ENVIADO PARA PUBLICAÇÃO.

Faculdade Patos de Minas – Patos de Minas, ______ de _____________de _______.
Atenciosamente,
Assinatura do Aluno Requerente
Assinatura do Orientador

FACULDADE PATOS DE MINAS
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de Graduação

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA
MEMBRO EXAMINADOR DA BANCA CONSTITUIDA
Eu _______________________________________________________________,
__________________,

portador

do

RG:

_____________________________

convidado a participar como membro examinador, da Defesa Pública do Trabalho de
Conclusão

de

Curso

do

____________________________________________________,
Professor(a)

Acadêmico
orientado

pelo

_______________________________________________________

DECLARO ESTAR CIENTE DA MINHA PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA, SEM
VÍNCULOS INSTITUCIONAIS, apenas para fins de curriculares, sem nenhum tipo
remuneração pela participação.

Faculdade Patos de Minas – Patos de Minas, _____ de _______de _______.

Atenciosamente.
Por ciência firmo o compromisso,

_______________________________________________________________
Assinatura do Examinador(a) Convidado(a)
(Declaro estar ciente do convite e do não envolvimento Institucional remunerado)

FACULDADE PATOS DE MINAS
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DECLARAÇÃO DAS DEVIDAS MODIFICAÇÕES EXPOSTAS EM DEFESA
PÚBLICA

Eu

_________________________________________________________,

matriculado com código nº. ____________________ da FPM, DECLARO que efetuei
as correções propostas pelos membros da Banca Examinadora de Defesa Pública do
meu TCC intitulado:

E ainda declaro que a mesma contém os elementos obrigatórios exigidos
nas Normas de Elaboração de TCC e também que foi realizada a revisão gramaticas
exigida no Curso de Graduação XXXXX da Faculdade Patos de Minas.

__________________________________________

Assinatura do Aluno Orientando
Graduando Concluinte do Curso

DECLARO, na qualidade de Orientador(a) que o presente trabalho está
AUTORIZADO a ser entregue na Secretaria do DPGPSI, como versão final.
Professor(a) Orientador(a) -__________________________________________________

__________________________________________

Assinatura do Orientador(a)
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FICHA DE AVALIAÇÃO DE EXAMINADOR
TÍTULO:

Acadêmico:
Examinador:
Avaliação da Exposição Gráfica e Metodológica da Escrita
Critérios de Avaliação
I. VALOR acadêmico e possível utilidade e/ou aplicação prática
do trabalho, capacidade de problematização, discussão e síntese.
II. QUALIDADE da redação e adequação entre título, objetivos e
conclusões, originalidade e fidelidade teórica e metodológica.
III. ATENDIMENTO ÀS NORMAS deste regulamento, redação do
texto e correção gramatical e apresentação gráfica/ e ou
formatação.
IV. REFERÊNCIAS relevantes, justificativa científica e
prospecção social.

Valor
10 pontos

Nota

3,0 pontos
3,0 pontos
2,0 pontos
2,0 pontos
Nota

Avaliação da Exposição Oral
Critérios de Avaliação

Valor
10 pontos
1,0 pontos

Nota

I. CONDUTA do aluno e esclarecimento de dúvidas
II. ESTRUTURA DA APRESENTAÇÃO utilização do recurso
1,5 pontos
visual, comunicação, clareza, e expressão
III. CAPACIDADE de síntese e clareza na exposição teórica,
4,0 pontos
metodológica e organização
IV. DOMÍNIO do conteúdo
3,0 pontos
V. Respeito ao tempo estipulado
0,5 ponto
Nota
MÉDIA GERAL DA AVALIAÇÃO DO(A) EXAMINADOR(A): _________________.

Faculdade Patos de Minas – Patos de Minas, ______/ _______/ ________.

Assinatura do Examinador
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FICHA DE AVALIAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA
TÍTULO:

Acadêmico:
Orientador:
Examinador 1:
Examinador 2:
Consideração da Avaliação Final da Banca Examinadora
Media Geral da Avaliação:

Nota Atribuída = 10 pontos

Orientador
Examinador 1
Examinador 2
Nota Final do TCC

Faculdade Patos de Minas – Patos de Minas, ______/ _______/ ________.

Assinatura do Orientador

Assinatura do Examinador 1

Assinatura do Examinador 2
Protocolo lavrado pelo Professor Responsável do TCC:

Assinatura do Professor
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INDICAÇÃO DAS CORES DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA ‘DURA’
Cor

Azul

Verde

Vermelho

Curso
Administração
Ciências Contábeis
Matemática
Pedagogia
Psicologia
Engenharias
Ciências Biológicas
Biomedicina
Enfermagem
Fisioterapia
Educação Física (Licenciatura e
Bacharelado)
Farmácia
Gastronomia
Odontologia
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MODELO
ATA DE DEFESA DE TCC
Este modelo será disponibilizado para Download
ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CUNCLUSÃO DO CURSO, APRESENTADO POR
NOME DO ACADÊMICO, COMO PARTE DOS REQUISITOS PARA OBTEÇÃO DO TÍTULO
DE INDICAR TÍTULAÇÃO DA FORMAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM NOME DO
CURSO.
Aos dia por extenso de mês por extenso de ano por extenso, reuniu-se, no local de defesa, a
Comissão Examinadora designada pelo Colegiado do Curso de Graduação em Nome do Curso
da Faculdade Patos de Minas, constituída pelos professores: PROF. TILULAÇÃO E NOME
COMPLETO (Orientadora), PROF. TILULAÇÃO E NOME COMPLETO (Titular), PROF.
TILULAÇÃO E NOME COMPLETO (Titular), para examinar o graduando(a)NOME DO
ACADÊMICO na prova de defesa de seu trabalho de conclusão de curso intitulado: TÍTULO
DO TRABALHO. O(A) presidente da Comissão PROF. TILULAÇÃO E NOME COMPLETO
iníciou os trabalhos às xh, solicitou ao graduando(a) que apresentasse, resumidamente, os
principais pontos de seu trabalho. Concluída a exposição, os examinadores arguiram
alternadamente o graduando(a) sobre diversos aspectos da pesquisa e do trabalho. Após a
arguição, que terminou às xh, a Comissão reuniu-se para avaliar o desempenho do(a)
graduando(a), tendo chegado aos seguintes resultados: PROF. TILULAÇÃO E NOME
COMPLETO
(______________),
PROF.
TILULAÇÃO
E
NOME
COMPLETO(______________),
PROF.
TILULAÇÃO
E
NOME
COMPLETO
(______________). Em vistas deste resultado, o(a) graduando(a)NOME DO ACADÊMICO foi
considerado(a) ________________. Sendo verdade, todos assinam e lavram a presente ata,
que assinam, juntamente com o Coordenador(a) do Curso e os Membros da Banca
Examinadora.
Patos de Minas, dia (numeral) de mês por extenso de ano numeral.

Novo título (sugerido pela
banca):

Prof. Titulação e Nome Completo

Prof. Titulação e Nome Completo

Prof. Titulação e Nome Completo

PROF. Titulação e Nome Completo
Coordenador de Graduação

FACULDADE PATOS DE MINAS
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MODELO
FOLHA DE APROVAÇÃO
Este modelo será disponibilizado para Download

FACULDADE PATOS DE MINAS
DEPARTAMENTO DE GRADUAÇÃO EM (indicar o nome se houver)
Curso de (Tecnologia/ Licenciatura/ Bacharelado) em (Indicação do Nome do
Curso)

NOME DO ACADÊMICO

TÍTULO DO TRABALHO
Banca Examinadora do Curso de (Tecnologia/ Licenciatura/ Bacharelado) em
(Indicação do Nome do Curso), composta em (dia) de (mês) de (ano):

Orientador: Prof. Titulação Abreviada Nome Completo
Faculdade Patos de Minas

Examinador 1: Prof. Titulação Abreviada Nome Completo
Faculdade Patos de Minas

Examinador 1: Prof: Titulação Abreviada Nome Completo
Indicação da Instituição Pertencente

FACULDADE PATOS DE MINAS
Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso para os Cursos de Graduação

MODELO
CERTIFICADO DE ORIENTAÇÃO
Este modelo será disponibilizado para Download

CERTIFICADO DE ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
DE GRADUAÇÃO EM INDICAR NOME DO CURSO

O Coordenador de Graduação em indicar nome do Curso
da Faculdade Patos de Minas Professor Titulação Nome Completo,
fazendo uso de suas atribuições legais, CERTIFICA que o
PROFESSOR(A) TITULAÇÃO NOME COMPLETO,ORIENTOU
Trabalho

de

Conclusão

de

Curso

da

Graduação,

do(a)

aluno(a)Nome do Aluno Completo, intitulado Título do Trabalho,
no período de mês/ano à mês/ano.
Faculdade Patos de Minas – Patos de Minas, dia de mês de ano.
Por ser verdade, assina o presente certificado.

Professor Titulação Nome Completo
Coordenador de Graduação em nome do Curso
Faculdade Patos de Minas
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MODELO
CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO DE BANCA EXAMINADORA
Este modelo será disponibilizado para Download

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO DE BANCA EXAMIADORA DE TRABALHO
DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM INDICAR NOME DO
CURSO

O Coordenador de Graduação em indicar nome do Curso
da Faculdade Patos de Minas Professor Titulação Nome
Completo, fazendo uso de suas atribuições legais, CERTIFICA
que o PROFESSOR(A) TITULAÇÃO NOME COMPLETO,
participou da Defesa Pública do Trabalho de Conclusão de Curso
da Graduação, do(a) Nome do Aluno Completo, intitulado Título
do Trabalho. Juntamente com os demais membros da Banca
Examinadora:
COMPLETO

e

PROFESSOR(A)

TITULAÇÃO

NOME

PROFESSOR(A)

TITULAÇÃO

NOME

COMPLETO, no dia do mês do ano.
Faculdade Patos de Minas – Patos de Minas, dia de mês de ano.
Por ser verdade, assina o presente certificado.

Professor Titulação Nome Completo
Coordenador de Graduação em nome do Curso
Faculdade Patos de Minas

