
1 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO – PPC 
 
 

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

 

 

 

 

FRANCISCO BELTRÃO 

2016 

ALTERADO EM 2017 

  



 

2 

 

 

Sumário 
 

1. DADOS DO CURSO E BASE LEGAL ..................................................... 3 

2. PERFIL DO CURSO, OBJETIVOS E CONTEXTO EDUCACIONAL .......... 4 

3. PERFIL DO EGRESSO ........................................................................... 8 

4. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES .......................................................... 10 

5. ESTRUTURA CURRICULAR .................................................................... 11 

6. CONTEÚDOS CURRICULARES .............................................................. 15 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO ........................... 16 

8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM .......................................................................................... 17 

9. ATIVIDADES DE CONCLUSÃO DO CURSO ........................................... 19 

10. ATIVIDADES COMPLEMENTARES ....................................................... 20 

11. ESTÁGIO SUPERVISIONADO ............................................................... 21 

12. PROJETO INTEGRADOR ....................................................................... 23 

13. METODOLOGIA ...................................................................................... 24 

14. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS E TEMAS TRANSVERSAIS

 ...................................................................................................................... 25 

15. INOVAÇÕES CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS, ESPECIALMENTE 

QUANTO À FLEXIBILIDADE DOS COMPONENTES CURRICULARES ...... 27 

16. FORMAS DE ACESSO AO CURSO ....................................................... 28 

17. ATENDIMENTO E APOIO AO DISCENTE .............................................. 28 

ANEXO - EMENTAS E BIBLIOGRAFIA ........................................................ 37 

 
 
 
 

  



 

3 

 

 

1. DADOS DO CURSO E BASE LEGAL 
 

1.1 Denominação do Curso: Curso Superior de Graduação em Administração 

1.2 Modalidade do Curso: Bacharelado 

1.3 Modalidade de Ensino: Presencial 

1.4 Regime: Seriado Semestral 

1.5 Carga horária: 3.420 horas (em hora-aula de 50 minutos) 

4104 horas (em hora relógio de 60 minutos) 

1.6 Vagas: 100 vagas  

1.7 Turno: matutino e noturno 

1.8 Tempo Mínimo de Integralização: O tempo mínimo de integralização 

curricular é de 8 semestres letivos (4 anos), em conformidade com as Diretrizes 

curriculares do curso e com a Resolução CNE/CES nº 2/2007, art. 2º, inciso III, 

alínea “c”.  

1.9 Tempo Máximo de Integralização: o tempo máximo de integralização 

curricular é de 12 semestres (6 anos). 

1.10 Integralização em tempo diverso: para os ingressantes portadores de 

diploma de curso superior de áreas afins, ingressantes por transferência externa 

ou interna, bem como os casos de reingresso por reabertura de matrícula trancada 

ou por processo seletivo após cancelamento da matrícula, é possível integralizar 

o curso em menos tempo, em decorrência da dispensa de disciplinas por 

aproveitamento de estudos e da verificação de conhecimento, de acordo com o § 

2º do artigo 47 da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pois o 

aluno pode antecipar e incluir em seu plano de estudos disciplinas dos semestres 

subsequentes, em decorrência das dispensas concedidas. 

1.11 Diretriz Curricular do Curso: Resolução CNE/CES nº 04, de 13 de julho de 

2005. 
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2. PERFIL DO CURSO, OBJETIVOS ECONTEXTO 
EDUCACIONAL 

 

A Faculdade de Direito Francisco Beltrão, mantida pelo CESUL - Centro 

Sulamericano de Ensino Superior, com sede em Francisco Beltrão, foi autorizada 

pelo Ministério da Educação - MEC, por meio da Portaria Ministerial nº. 765, de 

31 de maio de 2000, publicada no Diário Oficial da União de 02 de junho de 2000. 

 

As atividades em sala de aula iniciaram-se em 09 de agosto de 2000, com o Curso 

de Direito. Em meados de janeiro de 2012, a Faculdade foi recredenciada 

mediante a Portaria do MEC nº 044, de 13 de janeiro de 2012, pelo prazo de mais 

cinco anos. Já a renovação do reconhecimento do curso de Direito se concretizou 

por intermédio da Portaria nº 124, de 9 de julho de 2012, do Ministério da 

Educação.  

 

A Faculdade de Direito Francisco Beltrão vem oferecer às gerações futuras os 

instrumentos de ação numa sociedade globalizada não só para o município, mas 

para o Sudoeste do Paraná e regiões vizinhas. A busca de formação superior nos 

grandes centros traz os inconvenientes típicos, cabendo destacar o alto custo e o 

não retorno dos novos profissionais. Portanto, a implantação da Faculdade em 

Francisco Beltrão tem propósitos sérios e não foi com o intuito de ter apenas mais 

uma faculdade. O compromisso é de oferecer para toda a comunidade uma 

proposta de ensino diferenciado e com qualidade.  

 

Através de convênios e parcerias com outras instituições de ensino superior e 

demais entidades, a Faculdade está buscando ampliar o seu leque de atuação 

para viabilizar cursos, projetos e atividades de extensão e de pós-graduação, 

assim como promover o intercâmbio de acadêmicos e docentes. Até o momento 

já foram firmados convênios com a Universidade Nacional de Catamarca 

(Argentina), Unibrasil (Curitiba) e Universidade Pablo de Olavide (Espanha), além 
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da parceria no desenvolvimento de eventos com a UFPR (Universidade Federal 

do Paraná). 

 
O objetivo é qualificar os acadêmicos para a demanda pública e privada da 

comunidade local, regional, nacional e internacional, através de uma formação 

integradora das relações socioeconômicas, dada a localização geográfica 

privilegiada, no centro do Mercosul.  No âmbito local, a Faculdade visa contribuir 

para o processo de crescimento regional, em sintonia com os padrões de 

desenvolvimento e pautados na valorização da cultura local e relacionados com o 

processo de globalização econômica, capacitando profissionais na área de 

administração tecnicamente e cientificamente. 

 
A Faculdade de Direito Francisco Beltrão está localizada no município de 

Francisco Beltrão, localizado no centro da Mesorregião do Sudoeste do Paraná, 

que conta com aproximadamente 600 mil habitantes, pouco menos que 5% da 

população total do estado. É um dos poucos municípios do Sudoeste que tem 

mantido taxas positivas de crescimento demográfico ao longo das últimas duas 

décadas. De acordo com a estimativa do IBGE, contava com 85.486 habitantes 

em julho de 2014, dos quais cerca de 70 mil vivendo na sua área urbana. 

 
Concentra boa parcela dos serviços públicos, médicos-hospitalares, 

educacionais, comerciais e industriais da região. 

 
A economia beltronense é a segunda maior na mesorregião e a 22.ª do estado, 

com um PIB de R$ 1.409.000.000,00 (2011) o que perfaz um PIB per capita de 

R$ 17.835,00. Por ser o maior município da região, a cidade acaba concentrando 

a maior parte dos serviços e do comércio da região. As atividades econômicas 

que mais geram empregos são a indústria de produtos alimentícios, a indústria 

têxtil, o comércio varejista e a administração pública. Entre os anos de 2000 e 

2007 o PIB do município apresenta uma expansão real de 43,62%, ou uma 

expansão geométrica anual de 5,30%, acima da média do estado e do país, no 

mesmo período. Como um dos resultados diretos do bom momento econômico, o 
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emprego formal cresce velozmente. Entre Janeiro de 2000 e Novembro de 2006, 

de acordo com dados do MTE/CAGED, foram gerados 7657 novos empregos 

formais, um incremento muito significativo para uma População Economicamente 

Ativa estimada em 42 mil habitantes. 

 
Os números mais recentes, de 2013, são os seguintes: 

- Valor adicionado bruto da agropecuária a preços concorrentes: 148.192 mil 

reais; 

- Valor adicionado bruto da indústria a preços concorrentes: 436.918 mil reais; 

- Valor adicionado bruto dos serviços a preços concorrentes, exclusive 

administração, saúde e educação públicas e seguridade social: 1.034.480 mil 

reais; 

- Valor adicionado bruto da administração, saúde e educação públicas e 

seguridade social: 254.344 mil reais; 

- Valor adicionado bruto total, a preços concorrentes: 1.873.934 mil reais; 

- Impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos, a preços concorrentes: 

190.330 mil reais; 

- PIB, a preços concorrentes: 2.064.264 mil reais; 

- PIB per capita: 24.447,39 reais.  

 

São 4.488 empresas atuantes, com 4.598 unidades locais e 25.059 pessoas 

ocupadas assalariadas. Empresas sem fins lucrativos são: 5 na área da saúde, 

54 de educação e pesquisa, 39 de cultura e recreação, 21 de assistência social, 

33 religiosas, 75 partidos políticos, sindicados e associações patronais, 1 de meio 

ambiente, 72 de defesa de direitos, 71 outras e 853 pessoas ocupadas 

assalariadas.  

 
A existência de empresas cooperativas é outro forte de Francisco Beltrão, como 

a Coptrans- Cooperativa de Transportes, o Cresol e o Banco Rodocrédito, além 

de muitas outras. 

 



 

7 

 

 

Segundo dados do PNUD do ano 2000, a taxa de analfabetismo em pessoas com 

mais de 25 anos de Francisco Beltrão neste mesmo ano era 9,4% uma redução 

de 43,5% em relação a 1991, quando a taxa era de 16,7%. A média de anos de 

estudo em pessoas acima de 25 anos subiu de 4,6 para 6,0 anos. O IDH-

Educação da cidade nesta pesquisa é de 0,918, uma melhoria de 13,6% em 

relação a 1991, quando o índice era 0,809. O quesito educação é inclusive, entre 

os três que compõem o IDH, o que mais contribuiu para o incremento do IDH-

Municipal de Francisco Beltrão entre os anos de 1991 e 2000. 

 
O número de matrículas e escolas em 2012 cresceu para: 

- Matrículas no ensino fundamental 11.360; 

- Matrículas no ensino médio: 4.187; 

- Matrículas no ensino pré-escolar: 1.701. 

- Escolas de Ensino Fundamental: 42 

- Escolas de Ensino Médio: 15; 

- Escolas de Ensino Pré-escolar: 46. 

 
Quanto aos dados estatísticos sobre ofertas similares por outras instituições de 

educação superior, há o oferecimento do curso de Administração na UNIOESTE, 

na UNISEP e na UNIPAR, na modalidade presencial, e na UNINTER, UNIPAR e 

SENAC na modalidade a distância.   

 
Portanto, com uma localização privilegiada no centro do Mercosul, poderá 

oferecer o curso não só para o município mas para toda a região do sudoeste do 

Paraná com um ensino diferenciado para a comunidade nacional, regional e 

internacional, em resposta às demandas da sociedade e ao processo de 

crescimento. 

 

Considerando os aspectos referentes a demandas pelo curso na citada região, 

considera-se excelente frente à quantidade de vagas desejadas e a população 

local, além da condição econômica da região e a localização privilegiada da 
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cidade e a abrangência com o Mercosul e outros Estados da Região Sul do País.

  

 

Neste sentido, o curso de Administração da instituição tem por objetivo formar 

alunos com olhar para o cenário interno brasileiro, mas também com 

preocupações na relação do país com seus vizinhos da América do Sul, por meio 

de conteúdos curriculares específicos, bem como o desenvolvimento de certas 

habilidades e competências, que contribuirão para a formação de profissionais 

atentos às especificidades da região em que a Faculdade se localiza. 

 
Vale destacar que a Faculdade de Direito Francisco Beltrão já é referência na 

comunidade local pela sua relevância e, além de promover a inclusão social, a 

Autorização do Curso de Administração corroborará com o desenvolvimento 

científico e tecnológico da Região.  

 
A partir de então, a Faculdade também mudará de nome, a fim de abarcar o curso 

de Administração e tantos outros que vierem a ser oferecidos. 

 
Assim, concluímos que o curso atende plenamente a demanda local e regional, 

que possui uma comunidade economicamente ativa e com condições de atuar em 

um mercado cada vez mais globalizado e competitivo, exigindo profissionais de 

administração com novas ações e este novo olhar. 

 

3. PERFIL DO EGRESSO 
 

O Curso de Administração da Faculdade de Direito Francisco Beltrão tem como 

Perfil do Egresso o desenvolvimento da capacidade e aptidão para compreensão 

das questões científicas, técnicas, econômicas e sociais da produção e seu 

gerenciamento, de maneira qualitativa e com flexibilidade intelectual, que devem 

sempre estar presentes na atuação do Administrador. 
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A Faculdade de Direito de Francisco Beltrão tem por fator norteador formar 

profissionais com desenvolvimento de raciocínio lógico para a solução de 

problemas, com visão global e humanística, com princípios morais e éticos, que 

tenha vivência em organização e habilidades de relacionamento e capacidade de 

atuar em equipe, sabendo planejar, organizar e controlar, com postura ética, 

trazendo suas experiências cotidianas e mostrando-se um profissional adaptável. 

 

O desenvolvimento da capacidade de equacionar problemas, chegar a 

conclusões e ter condições de tomar as decisões, sendo um hábil negociador, 

torna-se muito importante.    

Especificamente o Curso de Administração da Faculdade de Direito Francisco 

Beltrão pretende formar um profissional preparado para o mercado de trabalho 

competitivo, tendo oportunidade de desenvolver projetos práticos, expondo-os e 

discutindo, trazendo realmente as situações fáticas para o dia a dia acadêmico. 

Acredita-se que o egresso do Bacharelado em Administração deva ser um 

profissional de atitude empreendedora pautada na ética e visão global dos 

processos, com foco na sustentabilidade. 

 

Espera-se que o mesmo seja capaz de aprender com a teoria, mas também com 

a experiência, de forma a captar e analisar informações. 

 

O egresso do Curso poderá atuar na gestão de organizações públicas, privadas 

e do terceiro setor, nacionais e/ou internacionais.Importante destacar também a 

preocupação com a integração com outros mercados e principalmente com a 

Região do Mercosul, por isso, o Curso vem estruturado com duas ênfases: a de 

Gestão de Cooperativas e a de Negócios Internacionais. 

 

Estas duas vertentes estão presentes para atender à demanda da região em que 

a Faculdade está inserida, bem como o anseio e necessidades do mercado de 

trabalho. Portanto, o egresso do Curso de Administração da Faculdade de Direito 
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de Francisco Beltrão deve estar preparado para este mercado competitivo e em 

constante mudança. 

 

4. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
 
De acordo com essa proposta curricular, o curso de Bacharelado em 

Administração possui algumas competências e habilidades em sua organização 

didática-pedagógica, que se refletirão no perfil do profissional formado por esta 

instituição: 

 

✓ Compreender o contexto em que a organização se insere, considerando as 

dimensões: social, antropológica, política, econômica, jurídica e ambiental; 

✓ Identificar problemas e propor soluções, de forma estratégica, introduzindo 

alterações no processo produtivo, de forma a prevenir problemas e atuar 

embasadamente em diferentes graus de complexidade, o processo da 

tomada de decisão; 

✓ Aprimorar seu processo comunicativo de forma compatível com o exercício 

profissional, nos diferentes processos, inclusive nos processos de 

negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais; 

✓ Refletir e atuar de forma crítica sobre a esfera da produção, 

compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva sobre seu 

controle e gerenciamento; 

✓ Pensar de forma lógica e crítica para gerenciar processos e operar com 

valores e formulações matemáticas que estejam nas relações formais e 

causais entre fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem 

como expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes 

contextos organizacionais e sociais; 

✓ Atuar de forma empreendedora, desenvolvendo iniciativa, determinação, 

criatividade, desejo de aprendizagem, vontade política e administrativa, 

assim como sua abertura aos diversos processos de mudança, priorizando 

a qualidade nas relações, pautadas na ética em sua atuação profissional. 
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✓ 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 

um profissional adaptável; 

✓ Ser capaz de elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações; 

✓ Desenvolver a capacidade de monitoramento permanentemente do 

ambiente organizacional e as condições do ambiente externo, construindo, 

implementando e monitorando estratégias que possibilitem a viabilização 

da missão, o alcance dos objetivos e a materialização da visão de futuro 

da organização; 

✓ Ser capaz de identificar, analisar e gerir a estrutura de capital das 

organizações, utilizando modelos e técnicas que possibilitem corretas 

decisões de financiamento e investimento, numa perspectiva moderna de 

sustentabilidade e otimização do valor empresarial; 

✓ Ser capaz de trabalhar em consultorias em gestão e administração, dando 

pareceres e atuando em perícias administrativas, gerenciais, 

organizacionais, estratégicos e operacionais.  

 
 
5. ESTRUTURA CURRICULAR 
 

Disciplinas Carga 
Horária 

1º semestre 
INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO 72h 

LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 72h 

MACROECONOMIA 72h 

MATEMÁTICA APLICADA À NEGÓCIOS 72h 

FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO 
SOCIOLÓGICO 

36h 

EMPREENDEDORISMO 72h 

PROJETO INTEGRADOR I: 
EMPREGABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO 

36h 

2º SEMESTRE 

CONTABILIDADE EMPRESARIAL 72h 

ÉTICA E CIDADANIA 72h 

MICROECONOMIA 72h 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 72h 
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PRINCÍPIOS BÁSICOS DO 
COOPERATIVISMO 

72h 

PROJETO INTEGRADOR II: TEORIA DOS 
JOGOS 

36h 

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 36h 

3º SEMESTRE 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE 
MARKETING 

72h 

INTRODUÇÃO AO DIREITO 72h 

ESTATÍSTICA APLICADA À NEGÓCIOS 72h 

ANÁLISE DE CONTEXTOS E DESAFIOS 
CONTEMPORÂNEOS 

36h 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 72h 

GESTÃO DE CUSTOS 72h 

PROJETO INTEGRADOR III: MODELAGEM 
DE STARTUPS 

36h 

4º SEMESTRE 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 72h 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO 
TRABALHO 

72h 

DIREITO TRABALHISTA E COMERCIAL 72h 

PESQUISA DE MERCADO 72h 

MODELOS ORGANIZACIONAIS 36h 

PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO 72h 

PROJETO INTEGRADOR IV – 
INTERNACIONALIZAÇÃO 

36h 
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5º SEMESTRE 

CONTROLADORIA 72h 

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 72h 

GESTÃO DE PESSOAS E 
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

72h 

ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS 72h 

PROJETO INTEGRADOR V: GESTÃO 
SUSTENTÁVEL 

36h 

ELETIVA I 72h 

6º SEMESTRE 

FINANÇAS CORPORATIVAS 72h 

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E 
LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS 

72h 

MARKETING ESTRATÉGICO 72h 

PESQUISA OPERACIONAL 72h 

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA 72h 

ELETIVA II 72h 

7º SEMESTRE 

MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS 72h 

METODOLOGIA DE PESQUISA 72h 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 72h 

GESTÃO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS 72h 

INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 72h 

ELETIVA III 72h 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 120h 

8º SEMESTRE 

JOGOS DE EMPRESAS 72h 

LOGÍSTICA EMPRESARIAL 72h 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 72h 

ECONOMIA INTERNACIONAL 72h 

PRINCÍPIOS DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

36h 

ELETIVA IV 72h 

OPTATIVA 36h 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 120h 

OPTATIVA 
LIBRAS 36h 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 36h 

RACIOCÍNIO ANALÍTICO  36h 

 

Observações: 

* Em todos os semestres será oferecido de forma complementar o curso de inglês 

como disciplina Optativa (Inglês Básico I, II, III – Inglês Intermediário I, II, III – 

Inglês Avançado I, II), respectivamente do 1º ao 8º semestre. O aluno poderá fazer 
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um exame de nivelamento e ser inserido na turma que melhor estiver de acordo 

com seu nível. 

*LIBRAS: Disciplina Optativa oferecida durante um semestre com carga horária 

de 36h 
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Eletivas 
Linha de Formação Específica: 

Gestão de Cooperativas 
Linha de Formação Específica: 

Negócios Internacionais 

Eletiva 1: Direito Cooperativista Eletiva 1: Finanças Internacionais 

Eletiva 2: Administração Cooperativa Eletiva 2: Princípios do Comércio 
Exterior 

Eletiva 3: Governança Corporativa Eletiva 3: Gestão na América do Sul 

Eletiva 4: Intercooperação Eletiva 4: Política Comercial Estratégica 

 

6. CONTEÚDOS CURRICULARES 
 

O Curso de Administração da Faculdade de Direito Francisco Beltrão possui uma 

organização curricular com diversos conteúdos relacionados a realidade local e 

geral, em uma perspectiva filosófica, histórica e cultural, de forma a atender uma 

constante demanda do mercado às organizações. Ele foi estruturado com dois 

eixos de disciplinas eletivas de forma a atender um aperfeiçoamento do 

profissional que aqui se forma, assim como uma lacuna no mercado local. 

 

Em relação à formação geral básica, apresentada nos primeiros semestres do 

curso, o aluno tem uma formação que privilegia as ferramentas de estruturação 

do curso, como a matemática, português, ética e sociologia.  

 

A formação especifica presente ao longo do curso, vai tomando espaço com o 

decorrer do mesmo e aumentando sua carga horária de forma que o aluno, possa 

compreender as principais discussões acerca da administração, proporcionando 

uma base de competências e habilidades necessárias ao administrador para lidar 

com as situações de mercado contemporâneas. 

 

Dessa forma, os conteúdos da formação específica proporcionam uma 

compreensão baseadas nos conceitos e diversas teorias da administração e das 

organizações, da administração de recursos humanos, gestão financeira, 

administração da produção e logística, sistema de informações e planejamento 
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estratégico que permitem a atuação do aluno em políticas sustentáveis, tomadas 

de decisão gerenciamento de produtos e serviços e, empreendedorismo. 

O empreendedorismo ganha destaque no decorrer do curso com disciplinas 

voltadas para a aprendizagem empreendedora, principalmente nos primeiros 

semestres do curso, inclusive por projetos integradores.  

Em seus conteúdos matemáticos e tecnológicos, o curso possibilita ao aluno 

trabalhar com pesquisa operacional, modelos matemáticos e estatísticos, gestão 

da inovação, criatividade, teoria dos jogos, a fim de transformar o conhecimento 

de seu dia a dia, da instituição onde trabalhará aplicando em situações reais. 

 

A estrutura curricular do curso de Administração se organiza de forma 

interdisciplinar, transversal e transdisciplinar. O incentivo ao empreendedorismo é 

a ligação principal entre disciplinas que oferecem ferramentas para condução do 

negócio. O conceito de sustentabilidade faz parte de toda a sua dimensão política, 

social, econômica, ambiental e educacional. Os conhecimentos, competências, 

habilidades, valores morais e éticos necessários ao futuro administrador são 

apresentados ao longo de diversos momentos do curso e oportunizam uma 

formação solida. 

 

O estágio curricular permite ao aluno a consolidação dos conhecimentos 

aprendidos em sala de aula, mas também oferece ao mesmo, condições de uma 

interação do aluno com o mercado de trabalho, permitindo a internalização dos 

conhecimentos aprendidos durante o curso em situações vivenciadas na prática. 

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO 
  

O processo de avaliação do curso deverá se iniciar no colegiado de curso e no 

núcleo docente estruturante, discutindo tanto as práticas pedagógicas quanto os 

conteúdos selecionados para melhoria contínua, além do processo de 

autoavaliação que envolverá todos os atores do processo. 
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Na autoavaliação o curso será avaliado, de acordo com os instrumentos a serem 

criados pelos próprios representantes na CPA, levando sempre em consideração 

as dimensões do SINAES, por todos os agentes, chegando-se a um consenso do 

que se quer atingir como missão e objetivos, permitindo desenvolver uma cultura 

avaliativa na comunidade acadêmica, despertando o processo reflexivo. 

 

A autoavaliação será conduzida pela CPA - Comissão Própria de Avaliação da 

Faculdade, na qual contará também representantes do Curso de Administração, 

tão logo tenha iniciado suas atividades. 

 
8. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM 
 
A avaliação do desempenho escolar será feita por disciplina, incidindo sobre a 

frequência e o aproveitamento escolar. A frequência às aulas e demais atividades 

escolares é obrigatória e permitida apenas aos alunos matriculados.  

 

Independente dos demais resultados obtidos é considerado reprovado na 

disciplina, o acadêmico que não obtiver frequência de, no mínimo, 75% (setenta 

e cinco por cento), nas aulas e demais atividades realizadas.  

 

A verificação e o registro de frequência são de responsabilidade do docente de 

cada disciplina e seu controle da Secretaria Acadêmica.  

 

O aproveitamento escolar é avaliado pelo acompanhamento contínuo do 

acadêmico e dos resultados por ele obtidos nas provas, trabalhos, exercícios 

escolares, projetos, seminários, pesquisas bibliográficas e de campo, relatórios e 

outros, cujos resultados devem culminar com a atribuição de uma nota 

representativa de cada avaliação bimestral.  
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Dentre os trabalhos escolares de aplicação, há pelo menos uma avaliação escrita 

por disciplina, que aborde o conteúdo ministrado a cada bimestre. Durante o 

semestre letivo, o docente atribui, para cada disciplina, duas notas bimensais.  

 

O Colegiado da Faculdade de Direito de Francisco Beltrão pode autorizar a 

substituição das avaliações escritas bimensais e da prova final, desde que fique 

comprovada sua impraticabilidade do ponto de vista pedagógico.  

 

A soma das 02 (duas) notas bimestrais dividida por 02 (dois), denomina-se Média 

Semestral de Aprovação (MSA), obedecendo aos critérios do Regimento.  

Em qualquer disciplina, o acadêmico que obtiver Média Semestral de Aprovação 

igual ou superior a 7,0 (sete) e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco 

por cento) é considerado aprovado, conforme a seguinte formula: 

MSA = NB1 + NB2 = 7,0  

                     2  

Sendo: 

MSA = Média Semestral de Aprovação  

NB1 = Nota do 1.º Bimestre  

NB2 = Nota do 2.º Bimestre  

 

 

Os acadêmicos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, 

demonstrado por meio de provas e demais meios de avaliação específicos, 

aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração do 

seu curso, de conformidade com as normas dos sistemas de ensino.  

 

O acompanhamento do rendimento escolar de cada disciplina é feito através de 

02 (duas) notas, uma para cada bimestre, conforme descrito anteriormente, as 

quais deverão ser inteiras de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), permitindo-se a fração de até 

0,5 (cinco décimos) para a Média Semestral de Aprovação. 

 



 

19 

 

 

As frações decimais na média semestral de avaliação deverão variar para cima 

quando, após a vírgula, for 0,25 (vinte e cinco décimos) ou 0,75 (setenta e cinco 

décimos); para baixo quando, após a vírgula, for 0,24 (vinte e quatro décimos) ou 

0,74 (setenta e quatro décimos). 

 

Ficará sujeito à Prova Final (PF) o aluno que obtiver Média Semestral de 

Avaliação (MSA) igual ou superior a 4,0 e inferior a 7,0 (sete) e frequência mínima 

de 75% (setenta e cinco por cento) nas aulas e demais atividades escolares 

previstas. A Prova Final contemplará, obrigatoriamente, todo o conteúdo 

programático da disciplina ministrado no semestre.  

 

A Média Mínima Final (MMF) para aprovação na Prova Final (PF) é 6,0 (seis) e 

resulta da média aritmética entre a Média Semestral de Aprovação (MSA) e a 

Prova Final (PF). 

 
 

9. ATIVIDADES DE CONCLUSÃO DO CURSO 
 

No Curso de Administração de Empresas da Faculdade de Direito de Francisco 

Beltrão a conclusão do Trabalho de Conclusão do Curso é requisito indispensável 

para a formação no curso. 

O aluno deverá desenvolver e aprofundar sua pesquisa, proposta no projeto de 

desenvolvimento, no componente curricular de Metodologia de Pesquisa, levando 

em consideração os desafios propostos no curso e as especificidades do mercado 

de trabalho. 

 

O TCC é regulamentado por Regulamento próprio, cujo objetivo é estabelecer 

critérios e normas para elaboração do mesmo, bem como os parâmetros a serem 

observados por professores e alunos. 

 

Como trabalho acadêmico que é, deverá ser apresentado com estrutura de um 

trabalho cientifico e com linguagem acadêmica aceitável. 
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A estrutura deverá ser composta de três partes fundamentais (segundo as normas 

da ABNT): 

 

• textual (introdução, desenvolvimento e conclusão); 

• pré-textual (capa, folha de rosto, dedicatória, agradecimentos, epígrafe e 

resumo, lista de ilustrações, lista de tabelas, listas de abreviações e siglas, 

sumário); 

• pós-textual(referências, glossário, apêndice, anexos e índice) 

 

As normas gerais e específicas estão dispostas no Regulamento de TCC do 

Curso. 

 

10. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

 

As Atividades Complementares são atividades extracurriculares, obrigatórias para 

conclusão do curso de Administração, que enriquecem e complementam o perfil 

do formando, pois possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades, 

conhecimento e competências do aluno, inclusive adquirida fora do ambiente 

acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com 

o mercado do trabalho e com as ações de extensão e cidadania junto à 

comunidade. 

 

Estas atividades são concebidas para propiciar ao aluno a oportunidade de 

realizar uma parte de sua trajetória no curso de forma autônoma, incluindo por 

sua própria vontade e interesse, conteúdos diversos que lhe permitam enriquecer 

o conhecimento propiciado pelo curso de graduação. 

 

De acordo com o Regulamento das Atividades Complementares da Faculdade de 

Direito Francisco Beltrão, entende-se como Atividade Complementar toda e 
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qualquer atividade não compreendida nas atividades previstas no 

desenvolvimento regular dos componentes curriculares do curso de 

Administração, desde que adequada à formação acadêmica e ao aprimoramento 

pessoal e profissional do aluno. 

 

Podem ser consideradas como atividades complementares: 

 

- Eventos diversos na área do curso (seminários, conferências, simpósios e 

congressos); 

- Participação em palestras organizadas pela própria Faculdade, ou em outras 

instituições; 

- Participação em eventos culturais, complementares à formação acadêmica; 

- Vivências profissionais complementares; 

- Realizações de estágios não curriculares; 

- Assistência às atividades práticas que envolvam a profissão; 

- Participação em projetos sociais; 

- Cursos de idiomas, fora da matriz curricular; 

- Cursos na área de informática; 

- Disciplinas extracurriculares na Faculdade ou fora dela; 

- Projetos ou atividades desenvolvidas em grupos de estudos; 

- Publicação de artigos acadêmicos e científicos, dentre outras. 

 

O aluno deve desenvolver durante o curso uma programação que totalize a carga 

horária mínima determinada na matriz curricular, estando as formas de 

cumprimento, quantidade de horas, verificação e validação destas horas e demais 

informações pertinentes descritas também em regulamento próprio. 

 

11. ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

O Estágio Supervisionado é componente curricular, obrigatório para conclusão do 

Curso de administração da Faculdade de Direito Francisco Beltrão, que visa 
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proporcionar ao aluno formação prática, com desenvolvimento das competências 

e habilidades necessárias à atuação profissional. 

 

Tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento da habilidade de analisar 

contextos organizacionais, possibilitando ao aluno a propositura de mudanças 

nesses ambientes. Complementar o processo de ensino e aprendizagem através 

de aprimoramento profissional e da conscientização de suas próprias deficiências 

e defasagens. Ajudar nas práticas faz com que o estudante seja capaz de criar 

modelos de gestão e inovação.    

 

O estágio é concebido para propiciar ao aluno a participação em situações 

simuladas e reais de vida e trabalho, vinculadas à sua área de formação.  

 

O Estágio Supervisionado na Faculdade estará em consonância com os 

dispositivos da Lei nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes. 

 

De acordo com o Regulamento do Estágio Supervisionado do Curso de 

Administração da Faculdade de Direito Francisco Beltrão, são objetivos do Estágio 

Supervisionado: 

 

• oportunizar o desenvolvimento de competências e o exercício das aptidões 

necessárias para o desempenho profissional; 

• possibilitar ao aluno vivência real e prática das atividades profissionais, 

complementando seus conhecimentos; 

• assegurar formação prática que permita ao aluno apreender processos 

teórico-críticos e operativo-instrumentais para a formulação de proposições 

e a mobilização de estratégias para o seu desempenho profissional. 

 

O Estágio poderá ser realizado junto a pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devidamente conveniadas com a Faculdade e que apresentem condições 

de proporcionar experiências na área de formação profissional do aluno. 
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A supervisão, acompanhamento e avaliação do estágio serão de competência dos 

Professores Supervisores, que avaliarão o desempenho dos alunos. 

Ao final de cada período de estágio, o estagiário deverá entregar um relatório de 

todas as atividades de acordo com as normas estabelecidas pelo Professor 

Supervisor. 

 

A avaliação do desempenho do estagiário será feita pelo Professor Supervisor, de 

forma contínua e sistemática, por aluno, durante o desenvolvimento do Estágio 

Supervisionado. 

 

O aluno deverá desenvolver durante seu percurso acadêmico, de acordo com a 

matriz curricular do curso, uma programação que totalize a carga horária mínima 

exigida. 

 

Estas e outras informações pertinentes estão disciplinas no Regulamento de 

Estágio Supervisionado do Curso de Administração da Faculdade de Direito 

Francisco Beltrão. 

 

12. PROJETO INTEGRADOR 
 

O projeto integrador funciona como uma estratégia de ensino e aprendizagem que 

visa elaborar por meio da investigação sobre a ótica do empreendedorismo e a 

empregabilidade, com a utilização do fundamento do conhecimento científico e da 

articulação da competência desenvolvidos no período letivo, para a compreensão 

e dos conceitos de empreendedorismo, empregabilidade, cidadania e 

globalização, exercitando a inovação o planejamento e a organização do trabalho 

em equipe. 
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O projeto também enfatiza a relevância do curso para a região, para a 

compreensão do impacto e sua sintonia com a realidade local e oferece vivencia 

profissional. 

 

Ademais, o projeto integrador proporciona a interdisciplinaridade das disciplinas 

do curso e funciona como integração entre ensino, pesquisa e extensão, 

proporcionando ao aluno subsídios para avaliação das competências 

relacionadas ao perfil profissional. 

 

Nesse curso ele é ministrado desde o primeiro semestre do curso e traz a 

introdução ao pensamento científico, diferentes metodologias de pesquisa 

acadêmica, o conceito de empreendedorismo e empregabilidade, noção do 

mercado de trabalho e fundamentos de pesquisa de campo e da análise de dados 

mercado de trabalho da administração e possibilidades de atuação. 

 

13. METODOLOGIA 
 

Vivemos tempos de mudanças e incertezas diante da transformação políticas, 

sociais, econômicas e tecnológicas, que marcam a sociedade contemporânea 

cada dia mais competitiva, com as ambiguidades de um sistema capitalista e a 

cultura neoliberal. Assim, a metodologia de ensino deve objetivar formar cidadãos 

nas diferentes áreas de conhecimento, com formação continua e para que sejam 

habilitados tanto no mercado de trabalho para participarem no desenvolvimento 

da sociedade. 

 

Diante disso, deve ter a preocupação também com um processo de formação dos 

indivíduos e superar um modelo de racionalidade técnica norteador da 

organização de problemas com os saberes plurais e complexos da atualidade. 

 

Objetivamente busca integrar os conteúdos das disciplinas e colaboração entre 

os docentes para viabilizar uma nova maneira de conceber os conhecimentos 

rompendo analiticamente que o gera e buscando fomentar a síntese entre os 
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componentes curriculares visando a integração dos conteúdos, o trabalho 

cooperativo entre professores, ensino baseado em projetos, abordagem 

multidisciplinar e integração com os alunos. 

 

Isso permitirá uma renovação constante das decisões de caráter pedagógico 

formativo e prática crítica reflexiva integrada ao corpo discente, rompendo coma 

visão tradicional de conhecimento estanque, com disciplinas compartimentadas 

sem comunicação. 

 

 

14. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS E TEMAS 
TRANSVERSAIS 
 

Com o objetivo de formar profissionais mais prudentes, proativos e seguros de 

acordo com o perfil desejado, a interdisciplinaridade, a transversalidade e 

transdisciplinaridade se tornam fatores fundamentais. É necessário conciliar às 

diversas abordagens temáticas nas diferentes disciplinas da estrutura curricular, 

haja vista as várias competências e habilidades que se demanda para o futuro 

administrador. Os conceitos e fundamentos organizacionais e de gestão deverão 

ser compreendidos pelos graduandos para que sejam aplicados, pois estarão 

indissociáveis na prática profissional dos egressos da Faculdade CESUL. 

A reflexão histórica cultural possibilita a percepção do processo de ensino e 

aprendizagem, sendo o conhecimento algo em constante evolução, cujas várias 

nuances se descortinarão continuamente. Pretende-se, portanto, formar um 

administrador capaz de desenvolver seus colaboradores nas dimensões física, 

cognitiva, intelectual, política, social, ambiental entre outras, uma vez que esse 

profissional necessita mediar com assertividade a construção do conhecimento, 

dominando conteúdo das diversas áreas do saber, de forma interdisciplinar, 

transversal e transdisciplinar para que os envolvidos no processo percebam as 

inter-relações dos conhecimentos e da sua presença no cotidiano, sobretudo, no 

seu desenvolvimento. 
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A interdisciplinaridade, a transversalidade e a transdisciplinaridade são 

fortalecidas no curso de Bacharelado em Administração nas atividades conjuntas 

das atividades extraclasse previstas nos projetos do curso; nas vivências 

ocorridas no ambiente dos laboratórios; no projeto integrador; pela atuação do 

NDE; na prática aprofundada do estágio curricular supervisionado, nas atividades 

complementares, nas atividades culturais da instituição; na elaboração dos 

projetos e na elaboração dos TCC. Também, a iniciação científica dos alunos 

propicia a investigação dos temas e a base teórica para os resultados da 

pesquisa, formando por meio dos conteúdos curriculares um elo na estrutura 

textual que estabelece relações entre as diversas áreas do saber; dessa forma, a 

relação entre teoria e prática torna-se eficiente e vigorosa. 

Sendo assim, poderão ocorrer projetos voltados para de interdisciplinaridade, de 

transversalidade e transdisciplinaridade; pois, se pretende que a cultura disciplinar 

em sua totalidade seja contínua. 

 

14.1. Proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista 

 

A Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Nela, está 

descrito que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade 

assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em 

sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial 

desde a educação infantil até a educação superior, observando a igualdade de 

oportunidades. 

A Faculdade CESUL objetiva efetivar o princípio da política de inclusão das 

pessoas com necessidades especiais, da qual a finalidade é possibilitar o acesso 

à educação.  

Logo, se faz fundamental para a IES, as iniciativas de inclusão, a fim de que as 

pessoas com transtorno do espectro autista tenham garantido seu direito à 

participação nos ambientes comuns de aprendizagem. O NAP – Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico, sob a responsabilidade psicólogo (a) que realiza trabalho 
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interdisciplinar e multifuncional com os docentes, para o desenvolvimento 

acadêmico das pessoas com necessidades especiais, matriculadas na IES. No 

momento em que surge a necessidade, é disponibilizado um acompanhante 

especializado no ambiente acadêmico. 

 

 

15. INOVAÇÕES CONSIDERADAS SIGNIFICATIVAS, 
ESPECIALMENTE QUANTO À FLEXIBILIDADE DOS 
COMPONENTES CURRICULARES 
 

A Instituição opta pelo regime semestral dentro de um modelo ainda tradicional, 

porém observando inovações que vem ocorrendo no setor educacional sempre 

levado em consideração o processo de ensino e aprendizagem, com uma 

flexibilização curricular que gere condições de possibilidade de oportunizar a 

interlocução dos conteúdos.   

 

As inovações na flexibilidade dos componentes curriculares devem se dar de tal 

forma que formam identidades e subjetividades, formando sujeitos sociais 

envolvidos nas questões culturais produtivas e políticas. 

 

As eletivas, oferecidas ao longo do curso, abrem duas vertentes de formação ao 

aluno do Curso de Administração da Faculdade de Direito Francisco Beltrão: a de 

Gestão de Cooperativas e a de Negócios Internacionais. Esta inovação trazida ao 

curso, inexistente em qualquer curso de Administração oferecido na região, tem 

por objetivo atender, tanto à demanda da região em que a Faculdade está 

inserida, quanto o anseio e necessidades do mercado de trabalho. 

 

O projeto integrador no curso de bacharelado e outra inovação que funciona como 

uma estratégia de ensino e aprendizagem, com a utilização do fundamento do 

conhecimento científico e da articulação da competência desenvolvidos no 

período letivo, para a compreensão e dos conceitos de empreendedorismo, 

empregabilidade, cidadania e globalização, exercitando a inovação o 
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planejamento e a organização do trabalho em equipe, proporcionando a 

interdisciplinaridade das disciplinas do curso e funcionando como integração entre 

ensino, pesquisa e extensão, trazendo ao aluno subsídios para avaliação das 

competências relacionadas ao perfil profissional. 

 

16. FORMAS DE ACESSO AO CURSO 
 

 

O acesso aos cursos de graduação da Instituição dar-se-á mediante processo 

seletivo anual. Cada curso de graduação prevê o número de 100 (cem) vagas, 

distribuídas 50 (cinqüenta) para o período matutino e 50 (cinqüenta) para o 

período noturno. 

Outras formas de ingresso: portador de Diploma, transferência externa e 

transferência interna se atendidos os requisitos previstos no Regimento Geral da 

Faculdade e desde que haja vagas remanescentes. Tem-se ainda a possibilidade 

de ingresso pelo PROUNI e FIES. 

 
 

17. ATENDIMENTO E APOIO AO DISCENTE 
 

 

A Faculdade de Direito Francisco Beltrão oferece o Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico e de atendimento ao discente e docente que conta com uma 

psicóloga para atendimento especializado. 

Quanto ao apoio financeiro, a Faculdade oferece os seguintes programas: 

I) Bolsa de Estudo (Iniciação Científica e Extensão); 

II) Bolsa Trabalho; 

III) Financiamento Próprio Educacional CESUL; 

IV) Convênio com o FIES e PROUNI. 

A preocupação com o processo de formação como um todo, o bem estar dos 

discentes, a melhoria das relações interpessoais, o efetivo processo de ensino e 

aprendizagem e a busca constante pela excelência no ensino levou a criar o 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico em substituição à Coordenação Pedagógica. 
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O profissional da área da psicologia, responsável pelo Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico, tem a missão de ouvir, conversar, orientar e auxiliar os 

acadêmicos com dificuldades de aprendizagem ou dificuldades nas relações 

interpessoais em ambiente de aprendizagem. 

Formas de atendimento do Núcleo: 

I) Por livre iniciativa do discente; 

II) Por encaminhamento do profissional docente; 

III) Por convite do responsável do Núcleo. 

Além do atendimento ao discente, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico atende os 

docentes no sentido de ouvir e, quando possível, orientá-los em situações 

pedagógicas ou, então, encaminhá-los para profissionais competentes.  

 
 
 

18. COORDENAÇÃO DO CURSO 

 

O Coordenador de Curso de Administração é o professor Robson de Faria Silva 

designado pelo Diretor da instituição sendo o responsável pelo curso, proativo 

estimula o comprometimento com uma visão de futuro, bem como envolve-se na 

busca vigorosa desta, envolvendo todo o corpo docente e corpo discente de seu 

curso na busca de padrões mais elevados de desempenho. 

O professor Robson de Faria Silva busca uma atuação ampla voltada para 

necessidades do envolvidos no processo de aprendizagem, priorizando aspectos 

de inovação, gestão do curso, metodologias modernas de aprendizagem, relação 

com os docentes e discentes e representatividade nos colegiados superiores. 

 

Quadro 18.1: Perfil do coordenador do curso 

Formação 

Acadêmica 

Especialização Titulação 

Máxima 

Tempo de 

exercício na 

IES 

Tempo de 

Exercício na 

Função 

(portaria de 

designação) 
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Administração Finanças e 

Controladoria 

Mestrado em 

Administração 

01/12/2016 01/03/2018 

 

O coordenador do curso possui quinze anos de experiência profissional, sendo 

sete anos de experiência no magistério superior, destes cinco em funções de 

gestão acadêmica, coordenação de pós-graduação e projetos de extensão. 

Como militar do exército atuou como instrutor de corpo de tropa e coordenador 

pedagógico do ensino militar. Atua em pós-graduações pelo Brasil e realiza 

consultorias na área financeira. Em Francisco Beltrão possui uma coluna de 

finanças no principal veículo de comunicação impresso e mantém um programa 

de economia e finanças na rádio educadora. Atua na linha de pesquisa de 

finanças, com foco em empresas e bolsa de valores, possui um livro sobre 

Governança Corporativa. Atualmente é aluno regular do programa de doutorado 

em Administração. 

O regime de trabalho do coordenador é de tempo integral, sendo 8 horas de aula, 

12 horas de pesquisa e extensão e 20 horas dedicadas à coordenação. 

 

19. NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) da Faculdade CESUL é composto por cinco 

professores do curso, conforme determina a Resolução do CONAES nº 1, de 17 

de junho de 2010, e tem a atribuição de zelar pela melhoria do Projeto Pedagógico 

do Curso de Graduação, seguindo as diretrizes curriculares nacionais e 

contribuindo para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso, para 

a integração curricular interdisciplinar, desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, entre outras funções. 

O núcleo docente estruturante do curso de Administração foi constituído pela 

coordenação aos dois dias do mês de fevereiro de 2017 por meio da portaria 

001/2017.  

São integrantes: 

Nome Representante 
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Me. Robson de Faria Silva Coordenação 
Dr. Gustavo Calovi Docente 
Me. Romeu Carletto  Docente 
Me. Douglas Baldoino Pereira  Docente 
Me. Hélio de Lara Dias Docente 

 

 

20. CORPO DOCENTE 

O curso de Administração possui seis docentes, sendo um doutor e cinco mestres, 

destes dois doutorandos. Dessa forma o curso possuir 100% dos professores com 

titulação stricto sensu conforme documentos anexados nos currículos 

profissionais. 

 

 Nome Titulação máxima 

1. Andréa Carla Guimarães de Meira Mestre 

2. Dionisio Raony de Souza Ribeiro Mestre 

3. Douglas Baldoino Pereira Mestre 

4. Gustavo Calovi Doutor 

5. Hélio de Lara Dia  Mestre 

6. Marco Aurélio Meireles  Mestre 

7. Robson de Faria Silva Mestre 

8. Romeu Carleto Mestre 

 

O regime de trabalho dos docentes do curso de administração é 100% parcial ou 

integral, conforme contratos de trabalho e arquivo individual de cada professor. 

  

21. COLEGIADO DE CURSO 

O Colegiado de Curso de Graduação em Administração da Faculdade 

CESUL, exerce suas atividades no âmbito das competências deliberativa, 

normativa, consultiva, de supervisão e recursal, no âmbito de sua competência, 

atendidas as respectivas atribuições no Regimento Geral, sendo integrado por: 

• Coordenador do Curso, como seu Presidente. 
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• Docentes que ministram disciplinas no curso. 

• Representantes do corpo discente do Curso, indicado pelos seus pares, na 

proporção máxima de 1/5 (um quinto) dos membros do Colegiado, para 

mandato de 01 (um) ano, permitida uma recondução imediata. 

O Colegiado de Curso possui autonomia significativa no sentido de deliberar 

demandas inerentes ao desenvolvimento operacional, curricular e estratégico do 

Curso. É responsável por acompanhar a implementação do Projeto do Curso, 

propondo as alterações necessárias e discutindo os temas ligados ao 

desenvolvimento do currículo. 

Quando convocados pelo Coordenador, os membros do colegiado devem 

participar do processo de seleção de docentes, mediante a composição da banca 

examinadora, emitindo pareceres sobre os devidos encaminhamentos 

necessários à contratação. Assim sendo, referente ao desenvolvimento do Curso, 

o Colegiado deve conhecer a proposta operacional do curso, auxiliando com as 

sugestões e considerações que se façam necessárias à operação técnica e 

curricular do curso. 

 Ainda no âmbito de suas atividades, o Colegiado deve julgar os atos 

disciplinares e, quando for o caso, remeter as punições aos órgãos competentes 

para a adoção das medidas cabíveis, sempre na proposta referendada pelo 

Regimento Geral da Instituição. São competências do colegiado do Curso de 

Administração: 

a) Aprovar as atividades didático-pedagógicas do curso. 

b) Aprovar o projeto pedagógico do curso. 

c) Colaborar com a CPA no processo de avaliação do curso. 

d) Zelar pelo cumprimento do Projeto Pedagógico, a partir do acompanhamento 

dos planos de ensino e conteúdos programáticos. 

e) Aprovar a organização da oferta de disciplinas do curso, em acordo com a 

direção da Faculdade. 

f) Definir as atividades complementares do curso e a forma pela qual serão 

regulamentadas. 

g) Sugerir projetos de ensino, pesquisa e extensão. 
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h) Propor melhorias da qualidade do curso. 

i) Propor normas de orientação, coordenação e execução do ensino, no âmbito do 

curso. 

j) Observar questões regulatórias quando das modificações na matriz curricular 

do curso. 

k) Reunir-se, no mínimo, duas vezes por semestre, em sessões ordinárias, 

convocadas pelo seu Presidente. 

Integrantes do Colegiado do Curso de Administração nomeados pela portaria nº 

005/2017: 

Nome Representante 
Me. Robson de Faria Silva Presidente 
Me. Romeu Carletto  Representante do corpo docente 
Me. Douglas Baldoino Pereira  Representante do corpo docente 
Me. Dionisio Raony de Souza Ribeiro  Representante do corpo docente 
Guilherme Fernando Rodrigues Kempa  Representante do corpo discente 

 

22. INFRAESTRUTURA 

 

22.1 Infraestrutura Física 

 

Período 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
  

2020       
                     

                     

Descrição Qtd.   *Área  Qtd.  *Área Qtd.   *Área Qtd.   *Área  Qtd.  *Área 
                     

Área de lazer 8   702,50  8  702,50 10   841,51 10   841,51  10  841,51 
                     

Auditório 1   709,97  1  709,97 1   709,97 1   709,97  1  709,97 
                     

 

Banheiros 13 207,69 13 207,69 13 207,69 13 207,69 13 207,69 
           

Biblioteca 1 234,85 1 234,85 1 342,95 1 342,95 1 342,95 
           

Inst. 
Administrativas 10 327,47 12 327,47 12 327,47 12 327,47 12 327,47 

           

Laboratórios 1 92,42 1 92,42 1 92,42 1 92,42 1 92,42 
           

Sala de 
Coordenações de 

1 38,50 2 93,00 2 93,00 2 93,00 3 140,00 
Curso           

           

Salas de aula 11 994,33 11 994,33 18 1760,60 18 1760,60 18 1760,60 
           

Salas de 
Coordenações 

1 91,84 1 91,84 1 91,84 1 91,84 1 91,84 
de Núcleos           
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Salas de Docentes 1 84,91 1 84,91 1 84,91 1 84,91 1 84,91 
           

Outros/ 
miniauditório 2 316,20 2 316,20 3 536,51 3 536,51 3 536,51 

           

Livraria 1 81,93 1 81,93 1 81,93 1 81,93 1 81,93 
           

Cantina 1 230,24 1 230,24 1 230,24 1 230,24 1 230,24 
           

Júri Simulado 1 97,34 1 97,34 1 97,34 1 97,34 1 97,34 
           

 

  22.2 Infraestrutura de informática     

                          
 

 Equipamento 
 

2016 

  

2017 2018 

 

2019 

 

2020 

       

             

  
(quantidade) 

            
 
 

                       
                        

                          

  Computadores  41   43  45   47   48        
                          

  Impressoras  15   16  17   18   18        
                          

  Projetores  8   10  12   12   13        
                          

  Televisores  1   2  2   2   2        
                         

  22.3 Laboratório De Informática               

                 

  Equipamento   Especificação Quantidade  2016  2017  2018  2019 2020  
                      

  Computadores   Linjur   25     25  33  33  35 45  
                          

 

22.3.1 Relação equipamento/aluno/curso 
 

 
A  instituição  disponibiliza  41  computadores  com  acesso  aos  estudantes, 

 

 totalizando uma média de 12 alunos por terminal.    

 22.3.2 Acervo da biblioteca      

        

  2016 2017 2018 2019 2020  
        

 Livros 17.117 19.367 20.417 21.467 22.517  
        

 Periódicos 25 30 35 40 45  
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 Revistas 13 14 16 18 18  
        

 Jornais 4 4 5 5 5  
        

 Obras de 
1070 1080 1090 1170 1250 

 
 

referência 
 

       
        

 Multimeios 434 450 490 520 540  
        

 Assinaturas 
17 20 22 25 27 

 
 

eletrônicas 
 

       
        

 
 
 
 

22.3.3 Formas de atualização do acervo 
 

 

O acervo será atualizado sempre que necessário e, em especial, quando 

houver as alteração legislativa. No entanto, a priori a atualização ocorre a cada 

início de semestre. 

 
 

22.3.4 Horário de funcionamento da biblioteca 
 

 

A Biblioteca funciona no período das 7 horas e 30 minutos da manhã às 

12 horas. Retorna ao atendimento às 17 horas até 23 horas. 

 

 

23. ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

 

A IES atende as disposições da CF/88, arts. 205, 206 e 208, na NBR 

9050/2004, da ABNT, na Lei n⁰ 10.098/2000, nos Decretos n⁰ 5.296/2004, n⁰ 

6.949/2009, n⁰ 7.611/2011 e na Portaria n⁰ 3.284/2003. De outra forma foi criado 

o NAEI, Núcleo de Acessibilidade, Especialidade e Inclusão. A instituição segue, 

ademais, o Plano de Acessibilidade Institucional, que estabelece as linhas 

específicas de atendimento às pessoas com deficiência. 
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ANEXO - EMENTAS E BIBLIOGRAFIA 
 

1º SEMESTRE 

INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO 

Objetivos 

Apresenta os principais conceitos das Teorias da Administração a partir de uma 

perspectiva crítica de sua evolução histórica, econômica e social. Desenvolve a 

capacidade de análise com relação aos principais conceitos e práticas que 

caracterizam e influenciam a dinâmica organizacional. Discute a relação entre a 

evolução das teorias administrativas e as modernas formas de gerir uma 

organização.  

Ementa 

Evolução histórica da Administração. Principais conceitos da administração 

moderna. Teoria Clássica. Teoria das Relações Humanas. Teoria da Burocracia 

e os autores neoclássicos.  Teorias Estruturalistas. Abordagem Comportamental. 

Teoria Sistêmica e Teoria da Contingência e seus desdobramentos para 

administração moderna. 

Bibliografia Básica 

CHIAVENATO, I. Iniciação à teoria das organizações. São Paulo: Manole, 2010. 

HALL, R. Sobre a natureza e os tipos de organizações. In: HALL, H. R. 
Organizações: estruturas, processos e resultados. São Paulo: Prentice Hall, 2009 

SILVA, O. Reinaldo. Teoria da administração. São Paulo: Pearson, 2013 
 

Bibliografia Complementar 

CARAVANTES, R. G.; PANNO, C. C.; KLOECKNER, C. M. Administração: teoria 
e processos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 

CHIAVENATO, I. Administração para não administradores. Barueri, SP: Manole, 
2011. 

DECENZO, Robbins. Fundamentos de administração. Conceitos essenciais e 
aplicação. São Paulo: Pearson, 2004. 

ORLICKAS, ELIZENDA. Modelos de gestão: das teorias da administração à 
gestão estratégica. Curitiba: IBPEX, 2012. 

PAIXÃO, Marcia Valéria. Inovação em Produtos e Serviços. Intersaberes: 

Curitiba, 2014.  
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LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS  

 
Ementa: 
 
Noções de gramática: acentuação, pontuação e crase. Regência nominal e verbal. 
Colocação pronominal. Emprego de pronomes relativos. Emprego dos tempos e 
modos verbais do discurso em narrativas, descrições e dissertações. Emprego 
dos verbos haver e ser. Uso de sinais (haspas, hífen, parênteses, travessão). 
Significado e uso de certas palavras e expressões. Emprego do porquê. Produção 
e Estruturação de textos (vocabulário, frase, parágrafo). Coesão e coerência 
textuais. Mecanismos e tipos de coesão textual. Produção de texto administrativo. 
Tipos de atos administrativos (ofício, memorando, edital, ata, certidão, declaração, 
portaria, atestado e requerimento). 
 
Bibliografia Básica 

BARROS, Antônio; DUARTE, Jorge; MARTINEZ, Regina. Comunicação, 
Discursos, Práticas e Tendências. São Paulo: Redeel, 2001. 

GOLD, Miriam. Redação Empresarial. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010 

OLIVEIRA, Pedro & OLIVEIRA, Édula. Correspondência oficial, empresarial e 
conhecimentos de gramática. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1999. 

 
  
Bibliografia Complementar 

BELTRÃO, Odaci& BELTRÃO, Mariúsa. Correspondência: linguagem e 
comunicação: oficial comercial, bancária e particular. 21. ed. São Paulo: Altas, 
2011. 

FIORIN, Jose Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e 
redação. 16. ed. São Paulo: Atica, 2005. 

GARCIA, Luiz. Manual de Redação e Estilo. 29 ed. São Paulo: Globo, 2005. 

MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português instrumental: de 
acordo com as atuais normas da ABNT. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2014 

  
 
MACROECONOMIA 

Objetivos 

Apresenta os conceitos fundamentais da teoria econômica, dando elementos para 

a compreensão do sistema econômico baseado na economia de mercado, 

discutindo os aspectos macroeconômicos que influenciam no ambiente dos 
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negócios e que interferem na tomada de decisão dos agentes econômicos, numa 

perspectiva de desenvolvimento sustentável. 

Ementa 

Introdução à Economia: conceito de economia, tradeoffs, custo de oportunidade. 

Diferença entre Microeconomia e Macroeconomia. Diferentes tipos de bens. 

Metas e instrumentos de política macroeconômica. Evolução  do desemprego e 

taxa de inflação. Conceito de crescimento econômico e distribuição de renda. 

Renda Nacional (PIB, PIB per capita, PIB nominal e PIB real). Setor Externo (Taxa 

de Câmbio, Regimes Cambiais, Balanço de Pagamentos. 

Bibliografia Básica 

BLANCHARD, Olivier. Macroeconomia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.  

Equipe de Professores da Usp. Manual de economia. São Paulo: Saraiva, 2011. 

MANKIW, N. Gregory. Macroeconomia. São Paulo: LTC, 2015. 

 

Bibliografia Complementar 

GREMAUD, A. P.; VASCONCELLOS, M. A. S.; TONETO JUNIOR, R. Economia 
brasileira contemporânea. São Paulo: Atlas, 2007. 

KRUGMAN, Paul.; WELLS, R. Introdução à economia. Rio de Janeiro: Campus, 
2015. 

MOCHÓN, F. Economia. Teoria e política. São Paulo: McGraw Hill, 2006. 

TROSTER, R. L.; MOCHÓN, F. Introdução à economia. São Paulo: Makron 
Books, 2002. 

VASCONCELLOS, Marco. A. S. Economia: micro e macro. São Paulo: Atlas, 
2015. 

 

MATEMÁTICA APLICADA À NEGÓCIOS 

Objetivos 

Aborda os conceitos de matemática elementar, tais como análise de informações 

matemáticas contidas em gráficos e tabelas, estudo de funções matemáticas e 

suas aplicações, por meio do raciocínio lógico-matemático mais elaborado, para 

a tomada de decisão e avaliação consistente dos problemas inerentes a área de 

atuação.  

Ementa 
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Estuda Conjuntos Numéricos, potenciação, frações, funções de 1º grau, 2º grau e 

funções exponenciais. Função composta: gráficos e aplicações. Noções de Limite. 

Derivada: taxa de variação, interpretação geométrica e Técnicas de derivação. 

Mínimos e máximos e funções marginais. 

Bibliografia Básica 

ANTON, H. Cálculo: um novo horizonte. Porto Alegre: Bookman, 2014. V.1. 

GOLDSTEIN, L.; LAY, D.; SCHENEIDER, D. Matemática aplicada para a 
economia, administração e contabilidade. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

HARIKI, Seiji.; ABDOUNUR, Oscar. J. Matemática aplicada: administração, 
economia e contabilidade. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

DEMANA; F.; WAITS, K. B.; FOLEY, D. G.; KENNEDY, D. Pré-cálculo. São Paulo: 
Pearson, 2013. 

IEZZI, Gelson.; DOLCE, Osvaldo.; DEGENSZAJN, David.; ALMEIDA, N.; 
PÉRIGO, R. Matemática, ciência e aplicações. São Paulo: Atual, 2014. 

IEZZI, G.; MACHADO, A. D. O. Matemática e realidade. São Paulo: Atual, 2013. 

THOMAS, G. Cálculo. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. 

STEWART, JAMES. Cálculo. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2013. V. 1. 

 

FUNDAMENTO DO PENSAMENTO SOCIOLÓGICO 

Objetivos 

Apresenta os principais conceitos e problemas da Sociologia como ferramenta 

para a compreensão do mundo atual. Estimular a reflexão sobre o processo de 

organização do trabalho e do tempo frente aos desafios contemporâneos. 

Promover a percepção e análise das transformações econômicas, políticas, 

sociais, culturais e tecnológicas a partir da globalização. Fomentar a reflexão 

sobre a relação entre a  sociedade civil e Estado no viés dos sentidos atribuídos 

à cidadania e da crítica aos discursos que articulam as relações de poder. 

Ementa 

Definição de sociologia e de ciência. Limites e Fronteiras da Ciência. Sociologia 

como a ciência das ações humanas. Construção da sociedade moderna e da 

sociedade em rede. Conceito de sociedade civil e Estado na ótica da cidadania. 

Diferentes relações de poder e desafios contemporâneos 

Bibliografia Básica 
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COSTA, Cristina. Sociologia: Introdução à ciência da Sociedade. São Paulo: 
Moderna, 2011.  

MARTINS. J.S.; FORACCHI, MARIALICE. M. Sociologia e Sociedade: leituras de 
introdução à sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 2012.  

WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 2013 

 

Bibliografia Complementar 

MAUSS, M. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2015. 

DURKHEIM, E. Da divisão do trabalho social. São Paulo: Martins Fontes, 2015. 

QUINTANEIRO, T.; BARBOSA, M. L.; OLIVEIRA, M.G.M. de. Um toque de 

clássicos: Marx, Durkheim e Weber. Belo Horizonte: UFMG, 2002. 

WEBER, M. Conceitos básicos de Sociologia. São Paulo: Moraes, 1987.  

TOURAINE, A. Em defesa da Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976. 

 

EMPREENDEDORISMO 

Objetivos 

Apresenta os conceitos do comportamento empreendedor em suas dimensões 

cognitiva, atitudinal e estratégica, e sua importância para o desenvolvimento 

profissional e social. Discute a relação entre empreendedorismo e processos 

criativos para a difusão da inovação na cultura do fazer científico, tecnológico e 

produtivo. Apresenta o empreendedorismo como base para o desenvolvimento de 

projetos, que respondam às demandas socioeconômicas e ambientais da 

atualidade, contribuindo para a formação de profissionais que promovam as 

transformações requeridas pelas organizações / sociedade. 

Ementa 

Atitude empreendedora. Comportamento empreendedor: cognitivo, atitudinal e 

estratégico. Carreira profissional. Autoconhecimento, criatividade, geração de 

ideias e empreendedorismo. Análise do mercado. Design Thinking. Business 

ModelCanvas. Comprometimento pessoal. Avaliação de oportunidades de 

negócio e Análise do potencial da oportunidade. Planejar, planejamento e Plano 

de negócio em pirâmide 

Bibliografia Básica 

NAKAGAWA, M. Plano de Negócio: teoria geral. Barueri: Manole, 2011. 
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BROWN, T. Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das 
velhas ideias. Rio de Janeiro, Campus. 2011. 

SERTEK PAULO. Empreendedorismo. Curitiba: IBPEX, 2012. 

Bibliografia Complementar 

CRUZ, R. O desafio da inovação. A revolução do conhecimento nas empresas 
brasileiras. São Paulo: Senac São Paulo, 2011. 

GRIECO, F. de A. O Brasil e a nova economia global. São Paulo: Aduaneiras, 
2001. 

MAXIMIANO, A. C. Amaru. Empreendedorismo. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2012. 

MURRAY, D. A arte de imitar: seis passos para inovar em seus negócios copiando 
as ideias dos outros. Rio de Janeiro: Campus, 2011. 

PESCE, BEL. A menina do vale. Como o empreendedorismo pode mudar a sua 
vida. Rio de Janeiro:  ENKLA, 2015. 

 

PROJETO INTEGRADOR I: EMPREENDEDORISMO E ADMINISTRAÇÃO 

Objetivos 

Elabora um projeto, por meio da investigação sobre a ótica do empreendedorismo 

e a empregabilidade, utilizando-se do fundamento do conhecimento científico e 

da articulação das competências desenvolvidas no período letivo, para 

compreender e aplicar os conceitos de empreendedorismo, empregabilidade, 

cidadania e globalização, exercitando a inovação, o planejamento, a organização 

e o trabalho em equipe. 

Ementa 

Introdução ao pensamento científico. Diferentes metodologias de pesquisa 

acadêmica. Conceito de empreendedorismo e de empregabilidade. Noção de 

mercado de trabalho. Fundamentos da pesquisa de campo e da análise de dados. 

Mercado do trabalho da administração e possibilidades de atuação. 

Bibliografia Básica 

WILDAUER, Egon Walter. Plano de Negócios: Curitiba: Intersaberes, 2013. 

MAXIMIANO, A. C. A. Empreendedorismo. São Paulo: Prentice Hall, 2012. 

NAKAGAWA, M. Plano de negócios: teoria geral. São Paulo: Manole, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 
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NARESH, K. M.; et al. Introdução à pesquisa de marketing. São Paulo: Prentice 
Hall, 2005. 

NEWTON, R. O gestor de projetos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

STEFANO, Nara. E-commerce: Conceitos, Implementação e Gestão. 
Intersaberes: Curitiba, 2016.  

TURBAN, E. Comércio eletrônico: estratégia e gestão. São Paulo: Prentice Hall, 
2004. 

WILDAUER, E. W. Plano de negócios: elementos constitutivos e processos de 
elaboração. Curitiba: IBPEX, 2011. 

 
 

2º SEMESTRE 

 

CONTABILIDADE EMPRESARIAL 

Objetivos 

Discute a estrutura conceitual básica e estudo das variações patrimoniais com a 

finalidade de gerar informações, elaborar demonstrações contábeis e redigir as 

notas explicativas que permitam evidenciar a dimensão patrimonial, econômica, 

financeira e social da organização. 

Ementa 

Introdução da Contabilidade: objetivos, campo de aplicação e funções técnicas 

contábeis. Estrutura do Balanço, Patrimônio e Representação Gráfica. Ingressos 

e saída de recurso patrimonial e de resultado. Gastos e despesas. Noções de 

Contas, Partidas dobradas e lógicas do lançamento contábil. Natureza e 

Classificação de Contas: Patrimoniais, Resultado (Despesas e Receitas), 

Reconhecimento e Regimes Contábeis das Despesas e Receitas. Escrituração 

Contábil. Débitos e Créditos: Ativo, Passivo e no Resultado. Balanço Patrimonial. 

Operações com mercadorias. Noções gerais sobre fluxo de caixa pelo método 

direto e indireto formação e montagem. 

Bibliografia Básica 

GARCIA, A.S. Introdução a controladoria: instrumentos básicos de controle de 
gestão das empresas. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARION, J.C.Contabilidade básica. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

PADOVEZE, CLOVIS.L. Controladoria estratégica e operacional. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012. 
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Bibliografia Complementar 

HORNGREN, C.T.; DATAR, S.M.; FOSTER, G.; TAYLOR, R.B. Contabilidade de 
custos: uma abordagem gerencial. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

OLIVEIRA, L.M. de; PEREZ JUNIOR, J.H.; SILVA, C.A. dos S. Controladoria 
estratégica. São Paulo: Atlas, 2015. 

PADOVEZE, C.L.; BERTOLUCCI, R.G. Gerenciamento do risco corporativo em 
controladoria: Enterprise Risk Management (ERM). São Paulo: Cengage 
Learning, 2013. 

SANTOS, J.L. dos; SCHMIDT, P. Fundamentos de controladoria. São Paulo: 
Atlas, 2006. V.17. (Coleção resumos de contabilidade) 

SCHIER, C.U. da C. Controladoria como instrumento de gestão. Curitiba: Jurua, 
2010 

 
ÉTICA E CIDADANIA 

Objetivos 

Apresenta e problematiza os conceitos de ética e cidadania pautada na Filosofia 

e Sociologia, discutindo temas contemporâneos como discriminação e direito à 

diferença e à diversidade cultural, globalização e mudanças do trabalho, as 

desigualdades sociais, a questão étnico-racial, os  direitos humanos e o respeito 

à diversidade e as consequências da globalização. Colabora para formar cidadãos 

e profissionais com capacidade de compreensão e proposição de soluções aos 

desafios do século XXI. Discute o conceito de diversidade cultural e as principais 

políticas para o atendimento das necessidades especiais (espectro autista, 

dislexia, dislalia, disgrafia e discalculia) 

Ementa 

Conceito de ética em Aristóteles. Outros conceitos de ética e suas aplicações em 

nosso dia a dia. Conceito de sustentabilidade e sua relação com aspectos éticos. 

Conceito de Cidadania. Relações entre ética e cidadania. Pensamento Sistêmico. 

Identidade e Pertencimento. Globalização e identidades e a noção de 

pertencimento. Globalização e desigualdades sociais, nas relações de trabalho e 

na responsabilização sobre os problemas sociais. Crescimento a partir de estudos 

de caso em diversos campos do saber. Diversidade cultural. Ética em politicas de 

atendimento das necessidades especiais (espectro autista, dislexia, dislalia, 

disgrafia e discalculia) e a relação com a cidadania. 

Bibliografia Básica 

LIPOVETSKY, G.; JUVIN, H. Globalização ocidental: Controvérsia sobre a cultura 

planetária. Barueri: Manole, 2012. 

MICHALISZYN, M. S. Educação e diversidade. Curitiba: IBPEX, 2012. 
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PASSOS, E. Ética nas organizações. São Paulo: Atlas, 2009. 

Bibliografia Complementar 

PINSKY, J.; PINSKY, C. B. (Orgs.). História da cidadania. São Paulo: Contexto, 

2014. 

PINSKY, J.; STADLER, A.; MAIOLI, M. R. Organizações e desenvolvimento 

sustentável. Curitiba: IBPEX, 2012. 

SALAINI, C. J. et al. Globalização, cultura e identidade. Curitiba: Intersaberes, 

2012. 

SOUZA, H. Ética e cidadania. São Paulo: MODERNA, 1994.  

WEBER, MAX. A Ética protestante e o espírito do capitalismo. 4. ed. São Paulo: 

Presença, 1996. 

 

MICROECONOMIA 

Objetivos 

Apresenta e discute os principais tópicos da teoria microeconômica, voltados a 

entender as decisões dos consumidores (demanda individual e coletiva) e as 

decisões dos produtores, considerando o ambiente de produção. Abordam 

questões relacionadas ao equilíbrio de mercado, segundo as diferentes estruturas 

de concorrência. Trata da utilização da Teoria dos jogos como ferramenta para 

compreensão das estratégias empresariais, permitindo a compreensão dos 

fatores que afetam as decisões dos agentes econômicos nos mercados 

específicos. 

Ementa 

Pressupostos básicos da Microeconomia. A hipótese teórica CoeterisParibus. 

Papel dos preços relativos x preços absolutos. Objetivos da Empresa. Elasticidade 

de preços. Excedente do consumidor e do empresário. Divisões do estudo 

Microeconômico. A demanda e a oferta. Paradoxo de Giffen. Aplicações da 

análise microeconômica. Análise das estruturas de mercado.  

Bibliografia Básica 

Equipe de Professores da Usp. Manual de economia. São Paulo: Saraiva, 2011 
PINDYCK, R.S.R. Microeconomia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2002. 
VARIAN, HAL.H. Microeconomia: uma abordagem moderna. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2015. 
 
Bibliografia Complementar 
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VASCONCELLOS, Marco. A. S. Economia: micro e macro. São Paulo: Atlas, 

2015. 

HALL, R. E.; LIEBERMAN, M. Microeconomia: princípios e aplicações. São 

Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 

KRUGMAN, P.; WELLS, R. Introdução à economia. Rio de Janeiro: Campus, 

2015. MANKIW, N. Gregory. Princípios de microeconomia. São Paulo: Cengage 

Learning, 2014.  

O’ SULLIVAN, A.; SHEFFRIN, S. Introdução à economia: princípios e 

ferramentas. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

PARKIN, MICHAEL. Economia. São Paulo: PRENTICE HALL BRASIL, 2009 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Objetivos 

Aborda conceitos de cálculosfinanceiro e suas aplicações na resolução de 

problemas na área de administração; resolução de cálculos financeiros visando à 

tomada de decisão para investimento, pautada em resultados quantitativos. 

Introduz as fórmulas de múltiplas variáveis reais, bem como suas aplicações, com 

a finalidade de analisar criticamente as situações-problemas, resoluções e 

resultados.  

Ementa 

O valor do dinheiro no tempo. Conceitos de juros, taxas de juros, principal, 

montante, prazo e regimes de capitalização. Juros simples: cálculo do montante, 

do principal e do rendimento. Períodos não-inteiros. Equivalência de capitais. 

Determinação da data de vencimento e prazo das aplicações. Juros compostos: 

cálculo do montante, do principal e do rendimento. Equivalência de capitais – a 

equação de valor. Taxas de juros: taxa proporcional, taxa efetiva, taxa nominal – 

cálculo da taxa efetiva a partir da taxa nominal, equivalência entre taxas de juros, 

taxa over (por dia útil) – cálculo da taxa efetiva equivalente à taxa over, taxa de 

juros aparente e taxas de juros real – cálculo financeiro em contexto inflacionário, 

taxa de juros contínuos. Desconto simples: racional e comercial. Equivalência 

entre desconto racional simples e juros simples. Desconto composto: racional 

(financeiro) e comercial. Valor do desconto e valor liberado. Valor presente de 

perpetuidades constantes e valor presente e montante de fluxos de caixa 

contínuos. Séries de pagamentos. Sistemas de amortização francês (Sistema 

Price), Constante (SAC), misto (SAM): saldo devedor, amortização e juros. Custo 

efetivo de sistemas de amortização. 

Bibliografia Básica 
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SAMANEZ, C.P., Matemática Financeira-Aplicações à Análise de Investimentos, 
Pearson-Prentice Hall, 3ed. 2002. 

GOLDSTEIN, L.; LAY, D.; SCHENEIDER, D. Matemática aplicada para a 
economia, administração e contabilidade. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

LACHTERMACHER, GERSON. Pesquisa operacional na tomada de decisões. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 

 

Bibliografia Complementar 

ASSAF NETO, A., Matemática Financeira e suas Aplicações, São Paulo, Atlas, 
2006. 

HARIKI, S.; ABDOUNUR, O.J. Matemática aplicada: administração, economia e 
contabilidade. São Paulo: Saraiva, 2010. 

HOFFMANN, L.; BRADLEY, G. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 
Rio de Janeiro: LTC, 2015. 

LEITHOLD, L. Matemática aplicada à economia e administração. São Paulo: 
Harbra, 2001. 

CRESPO, Antônio Arnot. Matemática Comercial e financeira fácil. São Paulo: 
Saraiva, 1996. 

 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DO COOPERATIVISMO 

Objetivos 

Apresenta os conhecimentos fundamentais sobre o cooperativismo, permitindo ao 

aluno conhecer e atuar eficazmente nessa forma de atividade econômica. 

Propiciar conhecimentos sobre a assembleia geral, gestão estratégica do 

Conselho Fiscal e Conselho Administrativo nas sociedades cooperativas, 

fornecendo subsídios para a tomada de decisão e para a segurança do quadro 

social da entidade. Propicia conhecimentos sobre os modernos conceitos 

utilizados em administração e sua aplicação à realidade do empreendimento 

cooperativista, desenvolvendo habilidades de gestão compatíveis com o cenário 

do mercado atual.  

Ementa 

Conceito de cooperativismo. História do Cooperativismo. Símbolos do 

cooperativismo. Diferenças entre cooperativas e empresas. Fundamentos legais. 

Constituição de uma cooperativa. Os princípios do cooperativismo. Direitos e 

deveres dos cooperados. Os ramos do cooperativismo. Organograma de uma 

cooperativa. Cooperativismo no Brasil e no mundo. Sistema de representação do 

cooperativismo. Conceito de assembleia. Tipos de assembleia: ordinária e 



 

48 

 

 

extraordinária. Quorum de instalação e de aprovação. Livros e documentos 

necessários. Voto e Suspensão da assembleia. Atribuições e atuação do 

Conselho Fiscal. Conselho Administrativo e suas funções 

Bibliografia Básica 

OLIVEIRA, Djalma de P. R. Manual de Gestão das Cooperativas: uma abordagem 
prática. Atlas: São Paulo, 2015.  

Pinho, Diva Benevides (Org) . Administração de cooperativas. São Paulo : CNPq, 
1982. 
Alves, Marco Antônio Cooperativismo: Arte e ciência. São Paulo: 2003. 
 
Bibliografia Complementar 

Veras Neto, Francisco. Cooperativismo: Nova Abordagem sócio jurídica. Juruá: 
Curitiba, 2003.  

Cooperative Leagueofthe U.S.A. Administração moderna de empresas e 
cooperativas / CooperativeLeagueofthe U.S.A. São Paulo : Editora Atlas S.A, 
1975. 

Holyoake, George Jacob. Os 28 tecelões de Rochdale. Porto Alegre : Sulina, 
2014. 

Miranda, José Eduardo de. Legislação tributária aplicada à sociedade 
cooperativa / José Eduardo de Miranda, José Henrique da Silva Galhardo, Paulo 
Gonçalves Lins Vieira. Curitiba : Juruá, 2013. 

Sistema OCB. Histórias de cooperação : 366 cooperativas brasileiras que 
constroem um mundo melhor. Brasília : Sistema OCB, 2013. 

 

GESTÃO SOCIOAMBIENTAL 

Objetivos 

Apresenta um panorama histórico da evolução do conceito de sustentabilidade e 

os principais problemas socioambientais contemporâneos. Introduz as principais 

ferramentas de gestão socioambiental (diagnóstico socioambiental, produção 

sustentável, consumo sustentável, ecoeficiência). 

Ementa 

Conceito de sustentabilidade, suas dimensões e a problemática socioambiental. 

Panorama Global da Gestão Socioambiental. Diagnóstico Global da 

Sustentabilidade. Bases da Gestão Ambiental. Prática de Gestão Socioambiental 

Participativa. Problemas e conflitos ambientais. Responsabilidade social. Políticas 

públicas de gestão socioambiental. Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Elaboração, administração e avaliação de projetos socioambientais. Tecnologias 

sociais. Agricultura familiar (empreendedorismo social e meio ambiente) 
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Bibliografia Básica 

LOVELOCK, J. A vingança de Gaia. São Paulo: Intrínseca, 2006. 

VEIGA, JOSE. E. da. Sustentabilidade: a legitimação de um novo valor. São 
Paulo: Senac São Paulo, 2016. 
VILELA JUNIOR, A.; DEMAJOROVIC, J. Modelos e ferramentas de gestão 
ambiental: desafios e perspectivas para as organizações. São Paulo: Senac, 
2013. 
 

Bibliografia Complementar 

GORE, A. Uma verdade inconveniente. O que devemos saber (e fazer) sobre 
aquecimento global. Barureri: Manole, 2006. 

LEFF, E. Saber ambiental. Sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. 

LOPES, IGNES.V.; BASTOS FILHO, G.S.; BILLER, D.; et al. Gestão Ambiental 
no Brasil: experiência e sucesso. Rio de Janeiro: FGV, 2002. 

SACHS, IGNACY. Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2005. 

SENGE, P. A revolução decisiva. Rio de Janeiro: Campus, 2008. 

 

PROJETO INTEGRADOR II:  TEORIA DOS JOGOS 

Objetivos 

Elabora um projeto de investigação pautado na aplicação de conceitos básicos do 

semestre com o foco na teoria dos jogos e aplicação de modelos matemáticos 

para a tomada de decisão. Propõe a criação de ferramentas lúdicas de 

compreensão sobre a teoria dos jogos e possibilidades de intervenção através da 

inovação, criatividade e planejamento em equipe. 

Ementa 

A escrita cientifica. Teoria dos jogos. Modelos matemáticos. Tomada de decisão. 

Ferramentas lúdicas de aplicação da teoria. O processo da leitura e escrita. 

Simulação empresarial. Inovação e Criatividade. Planejamento e gestão. Trabalho 

em equipe. 

Bibliografia Básica 

GOMES, Luiz Flavio Autran Monteiro. Tomada de Decisão Gerencial: um enfoque 
multicritério. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2014 
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FIANI, Ronaldo. Teoria dos Jogos: com aplicações em economia, administração 
e ciências sociais. 4ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.  

LONGENECKER J.G.; et al. Administração de pequenas empresas. São Paulo: 

Cengage Learning, 2007. 

Bibliografia Complementar 

DRUCKER, P.F. Administração de organizações sem fins lucrativos. São Paulo: 
Thomson, 2002. 

HUDSON, M.; COOK, J.F.S. Administrando organizações do terceiro setor: o 
desafio de administrar sem receita. São Paulo: Makron Books, 1999 

LACOMBE, FRANCISCO.; HEILBORN, GILBERTO. Administração. Princípios e 
tendências. São Paulo: Saraiva, 2008. 

FERREIRA, A.A.; REIS, A.C.F.; PEREIRA, M.I. gestão empresarial: de Taylor aos 
nossos dias. São Paulo: Pioneira, 2002. 

VOLTOLINI, RICARDO. (Org.). Terceiro setor: planejamento e gestão. São Paulo: 
Senac, 2009 

 

3º SEMESTRE 

 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE MARKETING 

Objetivos 

Apresenta os principais conceitos mercadológicos, desenvolvendo as conexões 

entre os diferentes estilos de atuação do mercado e as adaptações que se fazem 

necessárias ao Composto de Marketing para que seja empregado como uma 

ferramenta estratégica de gestão. Fornece a base para a elaboração do 

Planejamento Estratégico de Marketing, pautado pela visão holística da 

organização, e aliado a resultados crescentes e contínuos 

Ementa 

Conceitos Fundamentais em Marketing. Motivação e envolvimento do 

consumidor. Processo decisório do consumidor. Ambiente de marketing. Projeção 

de demanda. Segmentação de mercado. Posicionamento. Produto. Preço. 

Comunicação. Canais de Marketing. Plano de Marketing.  

Bibliografia Básica 

HOOLEY, G. Estratégia de marketing e posicionamento competitivo. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2011. 

KOTLER, PHILIP. ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. São Paulo: Pearson 
EDUCATION Hall, 2014. 
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KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de marketing. São Paulo: Pearson, 
2012. 

 

Bibliografia Complementar 

AMBROSIO, V. Plano de marketing: um roteiro para a ação. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2012. 

BOONE, L.; KURTZ, D. Marketing Contemporâneo. São Paulo: Cengage 
Learning, 2009. 

OLIVEIRA, B. (Org.). Gestão de marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2012. 

POPCORN, F. O relatório Popcorn. São Paulo: Campus, 1999. 

ROTHMAN, H. 50 empresas que mudaram o mundo. São Paulo: MANOLE, 2002. 

 

INTRODUÇÃO AO DIREITO 

Objetivos 

Apresenta os principais conceitos, a organização do Estado e dos poderes, o 

processo legislativo e as modalidades de normas existentes no ordenamento 

jurídico brasileiro. Discute os principais ramos do direito público e privado 

abordando princípios jurídicos e normas em vigor permitam a compreensão do 

sistema jurídico em geral, seu vocabulário básico e suas interfaces com o 

ambiente organizacional. 

Ementa 

Introdução ao Direito e sua importância para a Administração. Ramos e fontes do 

Direito. Hierarquia das Leis e dos processos. A cidadania na Democracia. 

Conceito de democracia e os Poderes Republicanos. Organismos da federação: 

suas responsabilidades, obrigações e deveres. Noção de sociedade, empresas e 

empresários. Classificação das sociedades. Tipos de empresas.  

Bibliografia Básica 

BRANCHIER, A. S.; TESOLIN, JULIANA. D. D. Direito e legislação aplicada. 
Curitiba: IBPEX, 2012. 

MEZZOMO, C. Introdução ao direito. Caxias do Sul: Educs, 2011. 

PANTALEÃO, L.; PANTALEÃO, J. Direito civil: parte geral. Barueri, SP: Manole, 
2006. 

 

Bibliografia Complementar 



 

52 

 

 

DINIZ, MARIA. H. Compêndio de introdução à ciência do direito: introdução à 
teoria do direito, à filosofia do direito, à sociologia jurídica. Norma Jurídica e 
aplicação do direito. São Paulo: Saraiva, 2014. 

DOWER, NELSON. G. B. Instituições di direito público e privado. São Paulo: 
Nelpa, 2014. 

MARTINS, SERGIO. P. Instituições de direito público e privado. São Paulo: Atlas, 
2014. 

NADER, PAULO. Introdução ao estudo do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

REALE, MIGUEL. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 2013 

 

ESTATÍSTICA APLICADA À NEGÓCIOS 

Objetivos 

Exibe noções elementares de estatística, abordando análise estatística descritiva, 

frequência e histograma, população e amostra, medidas de posição e dispersão 

e probabilidade. Desenvolve conhecimentos básicos para suportar a análise 

estatística de processos e projeções, tendo por base curva de distribuição, 

covariância e coeficiente de correlação, para a tomada de decisão nas 

organizações. 

Ementa 

Organização e resumo dos dados. Medidas de tendência central: média, moda, 

mediana e quartis. Valores discrepantes. Medidas de dispersão: variância, desvio 

padrão e coeficiente de variação. Teoria da Probabilidade. Variáveis aleatórias: 

distribuição de probabilidades, esperança, desvio padrão, tomada de decisão. 

Distribuição binomial; Distribuição de Poisson. Distribuição normal. Amostragem. 

Distribuições amostrais de médias e de proporções. Estimação de médias e de 

proporções. Testes de hipóteses de médias e de proporções. Correlação linear e 

Regressão linear. 

Bibliografia Básica 

ANDERSON, D.; SWEENEY, DENNIS.; WILLIAMS, THOMAS. Estatística 
aplicada à administração e economia. São Paulo:  CENGAGE, 2014. 

DOWING, DOUGLAS; CLARK, JEFFREY. Estatística aplicada. São Paulo: 
Saraiva, 2011 

FREUND, JOHN.; SIMON, GARY. Estatística aplicada para a economia, 
administração e ciências contábeis. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

 

Bibliografia Complementar 
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BUSSAB, WILTON. de O.; MORETTIN, PEDRO. A. Estatística básica. São Paulo: 
Atua SARAIVA EDITORAl, 2013. 

KAZMIER, LEONARD. Estatística aplicada à economia e administração. São 
Paulo: Bookman, 2007. 

LEVIN, J. Estatística aplicada às ciências humanas. São Paulo: Harbra, 2001. 

SILVA, E. M. Estatística para os cursos de economia, administração e ciências 
contábeis. São Paulo: Atlas, 1999. 

STEVENSON, W. Estatística aplicada à administração. São Paulo: Harbra, 2001. 

 

ANÁLISE DE CONTEXTOS E DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

Objetivos 

Abordar a formação do pensamento sociológico clássico através da análise de 

autores centrais para seu desenvolvimento: Comte, Durkheim, Marx e Weber; 

discutir os principais conceitos sociológicos, o que permite compreender as 

relações sociais, políticas e institucionais das organizações. 

Ementa 

A formação da Sociologia em Augusto Comte. A física social. A lei dos três 

estados. Objetividade e neutralidade dos estudos sociológicos. A Explicação da 

Sociologia em Durkheim. O método de estudo da sociologia. A dualidade dos fatos 

morais. Coesão, solidariedade e os dois tipos de consciência. A explicação da 

Sociologia em Karl Marx. O materialismo histórico. Forças produtivas e relações 

sociais de produção. A concepção de lutas de classes. O capitalismo e suas 

contradições em K. Marx. A explicação da Sociologia em Max Weber. Divisão do 

poder na sociedade. Os tipos de dominação. Carisma e o desencantamento do 

mundo. O capitalismo e suas contradições em M. Weber. 

Bibliografia Básica 

DURKHEIM, E. As regras do método sociológico. Lisboa: EDIPRO, 2012. 

QUINTANEIRO, T.; BARBOSA, M. L.; OLIVEIRA, M.G.M. de. Um toque de 

clássicos: Marx, Durkheim e Weber. Belo Horizonte: UFMG, 2002. 

WEBER, M. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 

Bibliografia Complementar 

CASTELLS, M. A teoria marxista das crises econômicas e as transformações do 

capitalismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.  

FERNANDES, F. Elementos de sociologia teórica. São Paulo: COMPANHIA 

EDITORA NACIONAL, 1970.  
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HARVEY, D. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992. 

IANNI, O. Teorias da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 

IANNI, O. Karl Marx: sociologia. 8 ed. São Paulo: Ática, 1999. 

 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

Objetivos 

Discute as principais questões conceituais e práticas de planejamento tributário 

empresarial estratégico e do processo administrativo tributário. Apresenta as 

normas gerais de Direito Tributário, o Sistema Tributário Nacional, os entes 

federativos e seus principais tributos. Aborda a Responsabilidade Tributária, além 

de apresentar o Sistema Simples Nacional e a Lei das Micro e Pequenas 

Empresas, propiciando a compreensão da integração conceitual e sistêmica do 

impacto dos tributos sobre as transações realizadas no ambiente organizacional. 

Ementa 

Sistema tributário Nacional. Tributos: Conceito, Classificação, Espécies e 

Elementos. Princípios Constitucionais Tributários e a hierarquia do Sistema 

Tributário Nacional. Imunidade e Isenção Tributária. Incidência e não incidência 

tributária. Impostos Federais, Estaduais e Municipais. Planejamento Tributário. 

Elisão Fiscal, Evasão Fiscal e Incentivos Fiscais. IRPJ e os diversos regimes de 

tributação. SIMPLES NACIONAL. IPI, ICMS, ISS, COFINS e CSLL. Administração 

Tributária.  

Bibliografia Básica 

CASSONE, VITTORIO. Direito tributário. São Paulo: Atlas, 2016. 

DENARI, ZELMO. Curso de direito tributário. São Paulo: Atlas, 2008. 

ICHIHARA, YOSHIAKI. Direito tributário. São Paulo: Atlas, 2015. 

 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE FILHO, EDMAR.O. Curso de direito penal tributário: crimes contra a 
ordem tributária e contra a previdência social. São Paulo: Atlas, 2015. 

CAMPOS, C.H. de. Planejamento tributário: PIS/Cofins - importação e dispositivos 
legais. São Paulo: Saraiva, 2006. 

Legislação Brasileira: Código Tributário Nacional. São Paulo: Saraiva, 2003. 

MACHADO, HUGO. de B. Comentários ao Código Tributário Nacional. São Paulo: 
Atlas, 2015. 
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TIMM, L.B. (Org.). Direito de empresa e contratos. São Paulo: IOB Thomson, 
2006. 

SCHIER, C.U. da C. Controladoria como instrumento de gestão. Curitiba: Jurua, 
2010 
 

GESTÃO DE CUSTOS  

Objetivos 

Assegurar aos alunos a compreensão dos principais conceitos de custos e sua 

aplicação na gestão de organizações, contemplando os principais métodos de 

custeio e possibilitandoa tomada de decisãodos gestores. 

 

Ementa 

Conceitos básicos. Classificação de Custos. Departamentalização. 

Predeterminação de custos. Os sistemas de custeio: absorção, direto e custeio 

baseado em atividades (ABC). Margem de Contribuição. Ponto de equilíbrio 

relação custo/volume/lucro.Ferramentas de decisão. Formação do preço de 

venda. Planejamento de lucro. Risco na tomada de decisões. Gestão estratégica 

de custos. 

Bibliografia Básica 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9 ed, São Paulo: Atlas, 2008. 

BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Gestão de Custos e Formação de Preços: 

com aplicação nacalculadora HP e no Excel. 3 ed, São Paulo: Atlas, 2004. 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabilidade de Custos. 3 ed, São 

Paulo: Atlas, 2004. 

Bibliografia Complementar 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 10.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

HORNGREN, Charles T.; DATAR, Srikant M.; FOSTER, George. Contabilidade 
de Custos: Uma Abordagem Gerencial. 11 ed, São Paulo : Pearson Prentice Hall, 
2004. 

LEONE, George Sebastião Guerra. Custos: planejamento, implantação e 
controle.3 ed, São Paulo : Atlas, 2000. 

SOUZA, A.; CLEMENTE, A. Gestão de Custos: aplicações operacionais e 
estratégicas: exercícios resolvidos e propostos com utilização do Excel. São 
Paulo:Atlas, 2007 

 

 



 

56 

 

 

PROJETO INTEGRADOR III: MODELAGEM DE STARTUPS 

Objetivos 

Elabora um projeto piloto de criação de uma empresa.Discutir as principais ideias 

e conceitos ligadosà gestão da Inovação e entender o impacto práticode cada 

uma delas no desenvolvimento de novos negócios.Compreender como 

empreendedores de sucesso pensam e agem. Utilizar as ferramentas de Design 

Thinking paraentender as necessidades do cliente.Construir modelos de negócio 

inovadores usando o Business ModelCanvas. Aplicar as ferramentas de Lean 

Startup.Estudar como reduzir incerteza da implementação. 

Ementa 

O que é uma startup afinal. Inovação disruptiva e seus efeitos no mercado;As 

tendências de inovação,crowdsourcing, cauda longa e seus efeitos. 

Effectualreasoning: o mindset do empreendedor. Planejamento sob medida para 

um negócio inovador. Design Thinking. O conceito de modelo de negócio. 

ModelCanvas. CustomerDevelopment. Lean Startup. Mapeamento de hipóteses. 

MVPs (Produtos Mínimos Viáveis)paratestar o negócio. 

 

Bibliografia Básica 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em 

negócios. 4ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.  

BESSANT, John; TIDD, Joe. Inovação eEmpreendedorismo. Porto Alegre: 

Bookman, 2009. 

OSTERWALDER, A. et al. Inovação em modelos de negócios: um manual para 

visionários, inovadores e revolucionários. Rio de Janeiro, Alta Books, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

BROWN, T. Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das 

velhas idéias (Elsevier, Eds.). p.249. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

GLADWELL, Malcolm. Fora de série – Outliers.  Rio de Janeiro, Sextante, 2008. 

MLODINOW, Leonard.  O andar do bêbado: como o acaso determina nossas 

vidas. Rio de Janeiro, Zahar, 2009. 

NEUMEIER, Marty. A empresa orientada pelo Design. Como construir uma cultura 

de inovação permanente. Porto Alegre, Bookman, 2010. 

SEIFFERT, Peter Quadros. Empreendendo novos negócios em corporações: 

estratégias, processo e melhores práticas. São Paulo: Editora Atlas, 2004. 
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4º SEMESTRE 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

Objetivos 

Introduz as funções da administração financeira, instrumentalizando os alunos 

para as diferentes tomadas de decisões financeiras sobre investimentos e 

financiamentos. Aborda os aspectos de risco e retorno, assim como a capacidade 

de geração de caixa da empresa e a sustentabilidade organizacional, 

considerando seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Apresenta alguns 

conceitos básicos ligados à Matemática Financeira como porcentagem, juros 

simples e compostos, descontos, séries uniformes de pagamentos, empréstimos, 

amortizações e câmbio. 

Ementa 

Introdução à Administração financeira: objetivos da administração financeira e 

principais conceitos. Conceitos básicos ligados à Matemática Financeira: 

porcentagem, juros simples e compostos e descontos, séries uniformes de 

pagamentos e câmbio, empréstimos e amortizações. Avaliação de alternativas de 

investimentos: Demonstração de fluxos de Caixa, Métodos de avaliação: Payback 

e Payback descontado, Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno. Risco 

e incerteza dos investimentos. Custo do Capital Próprio, Custo do Capital de 

Terceiros e Custo Médio Ponderado do Capital.  

Bibliografia Básica 

BREALEY, R. A.; MYERS, S.C. Fundamentos da administração financeira. São 
Paulo: McGraw-Hill Interame, 2003.  

BRIGHAM, EUGENE.F., EHRHARDT, M.C. Administração financeira: teoria e 
prática. São Paulo:  CENGAGE, 2016. 

PUCCINI, ABERLADO. de L. Matemática financeira objetiva e aplicada. São 
Paulo:  ELSEVIER ACADEMIC 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

ASSAF NETO, ALEXANDRE.; SILVA, C. A. T. Administração do capital de giro. 
São Paulo: Atlas, 2012. 

BODIE, Z.; MERTON, R.C. Finanças. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

GITMAN, L.J. Princípios de administração financeira. Porto Alegre: ADDISON 
WESLEY BRA 2011. 
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ROSS, S.A., WESTERFIELD, R. W., JAFFE, J. Princípios de administração 
financeira: corporatefinance. São Paulo: Atlas, 2002. 

SILVA, JOSE.P. Análise financeira das empresas. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO 

Objetivos 

Aborda os principais conceitos da psicologia organizacional e do trabalho. Reflete 

sobre o ambiente organizacional pelo olhar da psicologia organizacional propondo 

discussões sobre as relações de trabalho e entroncamentos presentes neste 

contexto. Discute temas transversos em comportamento organizacional presentes 

nas organizações tais como a motivação, a liderança, a comunicação 

organizacional, o assédio moral e sexual, a saúde mental no trabalho dentre 

outros. 

Ementa 

Psicologia Organizacional e do Trabalho. As relações de trabalho e a psicologia 

organizacional. Comportamento Organizacional. Motivação. Liderança. 

Diversidade cultural no ambiente de trabalho. Assédio moral e sexual no trabalho. 

Saúde mental nas organizações. Comunicação organizacional.    

Bibliografia Básica 

BORGES, L.O.; MOURÃO,L. O trabalho e as organizações: atuações a partir da 
psicologia. Porto Alegre: Artmed, 2013.  

GOULART, I. B. Psicologia organizacional e do trabalho: teoria, pesquisa e temas 
correlatos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002. 

ZANELLI, JOSE. C.; BORGES-ANDRADE, JAIRO. E.; BASTOS, A. V. B. 
Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
 

Bibliografia Complementar 

AUBÉ, C.; MORIN, E. M. Psicologia e Gestão. São Paulo: Editora Atlas, 2009. 

CARVALHO, N. G. de. Assédio moral na relação de trabalho. São Paulo: 
Rideel,2009. 

COHEN, A. R. FINK, S. L. Comportamento organizacional: conceitos e estudos 
de casos. Rio de Janeiro: Campus, 2003 

ROBBINS, S. P.; JUDGE, T.; SOBRAL, F. Comportamento organizacional. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2014. 

VECCHIO, ROBERT. P. Comportamento organizacional. São Paulo: Cengage 
Learning, 2015. 
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DIREITO TRABALHISTA E COMERCIAL 

Objetivos 

Apresenta os princípios fundamentais do Direito do Trabalho. Introduz questões 

regulatórias das relações de trabalho. Introduz os conceitos fundamentais do 

regime jurídico comercial, da atividade empresarial e suas principais 

características. Demonstra o conceito de empresa, distinguindo entre sociedade, 

empresa e estabelecimento. Aborda a constituição das sociedades contratuais, 

conferindo destaque para a sociedade limitada e a sociedade anônima, além de 

analisar e contextualizar a Lei de Falências e o processo falimentar. Apresenta o 

Código de Defesa do Consumidor sob o enfoque do empresário e os direitos do 

consumidor, visando fornecer a base para a compreensão dos aspectos legais, 

econômicos e sociais que regem as organizações e a sociedade. 

Ementa 

Princípios fundamentais do Direito do Trabalho. Relações de trabalho e atos 

regulatórios. Regime jurídico e suas características. Relação entre empresa e 

sociedade. As sociedades e sua constituição. Lei das falências. Código de Defesa 

do Consumidor: aspectos do empresário e do consumidor.  

Bibliografia Básica 

NASCIMENTO, AMAURY. M. Iniciação ao direito do trabalho. São Paulo: LTR, 
2013. 

PONTELO, JULIANA.; CRUZ, LUCINEIDE. Gestão de pessoas: manual de rotinas 
trabalhistas. Brasília, DF: Senac, 2013. 

REQUIÃO, RUBENS. E. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 

Bibliografia Complementar 

CAMPINHO, SERGIO. O direito de empresa à luz do novo código civil. São Paulo: 
Renovar, 2014. 

HOOG, W. A. Z. Lei das sociedades por ações: São Paulo: Juruá, 2010. 

LIMA, L. (Coord.). CLT, legislação previdenciária: legislação complementar. 
Barueri: Manole, 2006. 

OLIVEIRA, ARISTEU. de. Manual da prática trabalhista. São Paulo: Atlas, 2015. 

SERRANO, P. J. Introdução ao direito do consumidor. Barueri: Manole, 2003. 

 

PESQUISA DE MERCADO 
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Objetivos 

Instrumentar o (a) aluno (a) a planejar, executar, controlar e apresentar pesquisas 

de mercado. Analisar as estratégias de monitoramento da percepção do 

consumidor, abordando a pesquisa de mercado como ferramenta do processo de 

decisão. 

Ementa 

Público alvo. Fontes primárias, secundárias e terciárias. Perfil de consumo e 
consumidor. Definição dos instrumentos. Métodos de Pesquisa. Quantitativo, 
qualitativo e misto 3 Instrumentos de Pesquisa. Estatística, pesquisa primária, 
análise de discurso, grupo teste. Software de pesquisas. Amostragem, coleta, 
preparação e análise dos dados. Passos de uma pesquisa. Estudo de casos. 
Estudo de Casos de pesquisa mercadológica. Análise e apresentação de 
resultados. Escolha dos instrumentos de apresentação e rastreabilidade. 
Questões legais. 
 

Bibliografia Básica 

AAKER, David A.; KUMAR, V.; DAY, George S. Pesquisa de marketing. São 
Paulo: Atlas, 2004. 

MALHOTRA, NareshK.. Pesquisa de marqueting: uma orientação aplicada.. 
Porto Alegre: Bookman, 2012.  

MATTAR, FauseNajib, Pesquisa de Marketing: edição compacta. São Paulo: 
Atlas, 2014.  

 

Bibliografia Complementar 

COOPER, Donald R.; SCHINDLER, Pamela S. Métodos de pesquisa em 

administração. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

MCDANIEL, Carl D. Pesquisa de Marketing. São Paulo: Atlas 2003. 

HAGUE, Paul N.; JACKSON, Peter (Autor). Faça sua própria pesquisa de 

mercado. São Paulo, SP: Nobel, 1997.  

SAMARA, Beatriz Santos. Pesquisa de marketing: conceitos e metodologia 

[impresso e on-line. 4 ed. São Paulo : Pearson Prentice Hall, 2007. 

SLONGO, Luiz Antônio; LIBERALI, Guilherme. Marketing de relacionamento: 

estudos, cases e proposições de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

MODELOS ORGANIZACIONAIS 
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Objetivos 

Aborda os principais conceitos, ferramentas e modelos de que os gestores 

dispõem para fortalecer a competitividade das organizações em que atuam, a 

partir de uma perspectiva crítica de sua evolução histórica. Apresenta as principais 

dimensões que interferem na dinâmica organizacional, na gestão da mudança, 

cultura e aprendizagem organizacional, além das principais tendências e 

diferenças nos modelos utilizados pelas organizações no Brasil e fora dele. 

Ementa 

Modelos organizacionais: evolução histórica e implicações para a administração 

atual. Dinâmica organizacional. Gestão da mudança e modelos. Cultura 

organizacional. Aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento. 

Tendências nos modelos nacionais e de fora do Brasil.  

Bibliografia Básica 

ASSEN, M.; VAN DER BERG, G.; PIETERSMA, P. Modelos de gestão: os 60 
modelos que todo gestor deve conhecer. São Paulo: Pearson, 2010. 

RIFKIN, J. A era do acesso. A transição de mercados convencionais para 
networks e o nascimento de uma nova economia. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2001. 

SOBRAL, F.; PECI, A. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 
 
Bibliografia Complementar 

CASTELLS, MANUEL Sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

DOWBOR, LADISLAU. O que acontece com o trabalho? São Paulo: Senac, 2002. 

HALL, H. R. Organizações: estruturas processos e resultados. São Paulo: 
Prentice Hall, 2004. 

SENGE, P. A revolução decisiva. Rio de Janeiro: Campus, 2008. 

TACHIZAWA, T.; SCAICO, O. Organização flexível: qualidade na gestão por 
processos. São Paulo: Atlas, 2006 
 

 

PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO 

Objetivos 

Apresenta as diferentes formas de pesquisa em ciências sociais com enfoque 

para a pesquisa empírica em Administração. Identifica os objetos, interesses e 

problemas de pesquisa na área, assim como aprofunda o estudo das variáveis e 
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categorias analíticas. Desenvolve o estudo de hipóteses e perguntas de pesquisa 

pensando nas bases metodológicas do delineamento de pesquisa. Introduz a 

pesquisa quantitativa, qualitativa e mistas. Permite o estudo da localização das 

principais fontes de pesquisa. Oportuniza o conhecimento da análise e 

interpretação de dados, elaboração de projetos de pesquisa, relatos de pesquisa 

e comunicação científica. 

Ementa 

Introdução a pesquisa cientifica e as diferentes possibilidades de pesquisa. 

Pesquisa nas ciências sociais. Pesquisa empírica e suas especificidades em 

Administração. Problema de pesquisa. Categorias de pesquisa e principais 

variáveis. Estudo de hipóteses. Metodologia de pesquisa em administração. 

Pesquisa quantitativa e qualitativa. Fontes de pesquisa. Analise e interpretação 

de dados. Projetos e relatórios científicos.  

Bibliografia Básica 

ANDRADE, MARIA. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2014. 

SEVERINO, ANTONIO. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 
2007. 

SILVA, A. L. R. da. Monografia fácil: ferramentas e exercícios. São Paulo: DVS, 

2004. 

Bibliografia Complementar 

ACEVEDO, CLAUDIA.; NOHARA, JOULIANA. J. Monografia no curso de 
administração. São Paulo: Atlas, 2007. 

ECO, U. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2010. 

LAKATOS, E.M. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2001. 

MEDEIROS, JOAO. B. Redação científica. A prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. São Paulo: Atlas, 2014 

YIN, ROBERT. Estudo de caso. Planejamento e métodos. São Paulo: Bookman, 
2010. 
 

PROJETO INTEGRADOR IV: INTERNACIONALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS1 

Objetivos 

                                                           
1Propõe-se como resultado final, o envio do trabalho para um congresso de nível 

internacional na forma de apresentação de banner. 
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Elabora um projeto de pesquisa sobre as especificidades necessárias para a 

administração internacional de negócios pautado nas principais diferenças 

administrativas, financeiras, trabalhistas e comerciais e da gestão de pessoas em 

relação a administração nacional, oportunizando o diálogo com as disciplinas do 

semestre e o desenvolvimento de um projeto consistente na área.  

Ementa 

Projeto de Pesquisa: elaboração e implementação de pesquisa. Relatório de 

pesquisa. Analise de dados. Administração internacional de negócios. Aspectos 

administrativos, financeiros, trabalhistas e comerciais da gestão internacional de 

negócios. Artigo científico. Banner acadêmico.  

Bibliografia Básica 

DERESKY, HELEN. Administração global. São Paulo: Bookman, 2014 

LACOMBE, F.; HEILBORN, G. Administração. Princípios e tendências. São Paulo: 
Saraiva, 2014. 

MORAES, Jr. DEVANI. Comércio internacional - blocos econômicos. Curitiba: 
IBPEX, 2005. 

 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE, MARIA. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2014. 

DOWBOR, LADISLAU. O que acontece com o trabalho? São Paulo: Senac, 2002. 

LAKATOS, E.M. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2001. 

MEDEIROS, JOAO. B. Redação científica. A prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. São Paulo: Atlas, 2014 

SEVERINO, ANTONIO. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 
2007. 

 

  



 

64 

 

 

5º SEMESTRE 

CONTROLADORIA 

Objetivos 

Demonstra a controladoria como parte da estrutura organizacional que possui 

papéis e funções específicas voltadas para o controle gerencial, abordando 

conceitos, modelos, processos de gerenciamento, sistema de informações e 

artefatos de gestão. Orienta para interpretação de resultados e avaliação de 

desempenho voltados para maximização do valor da organização. 

Ementa 

Introdução à disciplina e Contabilidade Gerencial. Ambiente da Contabilidade 

Gerencial. Gestão no ambiente organizacional Gestão no ambiente 

organizacional e Planejamento. Divisionalização e Custos. Gerenciamentos 

diversos e ações pré orçamento. Planejamento Estratégico e Orçamento. Controle 

Orçamentário e Avaliação de desempenho 

Bibliografia Básica 

FREZATTI, F.; ROCHA, W.; NASCIMENTO, A. R. do; JUNQUEIRA, E. Controle 
gerencial: uma abordagem da contabilidade gerencial no contexto econômico, 
comportamental e sociológico. São Paulo: Atlas, 2009. 

OLIVEIRA, ANTONIO. B. S. Controladoria: fundamentos do controle empresarial. 
São Paulo: Saraiva, 2014. 

PADOVEZE, CLOVIS. L. Controladoria estratégica e operacional. São Paulo: 
Cengage Learning, 2015. 
 
Bibliografia Complementar 

GARCIA, A. S. Introdução à controladoria: instrumentos básicos de controle de 
gestão das empresas. São Paulo: Atlas, 2010. 

OLIVEIRA, LUIZ. M. de; PEREZ Jr, JOSE. H. SILVA, CARLOS. A. dos S. 
Controladoria estratégica. São Paulo: Atlas, 2015 

PADOVEZE, C.L.; BERTOLUCCI, R.G. Gerenciamento do risco corporativo em 
controladoria: Enterprise Risk Management (ERM). São Paulo: Cengage 
Learning, 2013. 

SANTOS, J. L. dos; SCHMIDT, P. Fundamentos de controladoria. São Paulo: 
Atlas, 2006. (Coleção resumos de contabilidade; v.17). 

SCHIER, C. U. da C. Controladoria como instrumento de gestão. Curitiba: Juruá, 
2010. 
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ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 

Objetivos 

Discute a administração da produção historicamente considerando o contexto de 

mundo globalizado. Reflete sobre as decisões estratégicas dos processos 

produtivos com enfoque nos conceitos de planejamento e projetos de produtos, 

processos, tecnologias e instalações. Discute sobre uma abordagem do controle 

da produção para obtenção de resultados como produtividade, qualidade e 

confiabilidade através do trabalho em equipe. Discute as relações dos processos 

produtivos com a sustentabilidade, as medidas de desempenho e a qualidade total 

ambiental com a finalidade de fortalecer os processos de tomada de decisão nas 

operações produtivas. 

Ementa 

Evolução histórica da Administração da Produção. Planejamento de projetos, 

produtos, processos e tecnologias. Controle da produção e principais processos 

produtivos. Medidas de desempenho. Qualidade total. Tomada de decisão. 

Sustentabilidade no processo produtivo. 

Bibliografia Básica 

DAVIS, M.; AQUILANO, N.; CHASE, R. Fundamentos da administração da 
produção. Porto Alegre: Bookman, 2003. 

GAITHER, N.; FRAIZER, G. Administração da produção e operações. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2005. 

SLACK, N.; et al. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 2002. 
 

Bibliografia Complementar 

CORRÊA, HENRIQUE.; CORRÊA, CARLOS. Administração da produção e 
operações. São Paulo: Atlas, 2012. 

COX, J.; GOLDRATT, E. A meta. Um processo de melhoria continua. São Paulo: 
Nobel, 2003. 

KRAJEWSKI, L. J. Administração da produção e operações. São Paulo: Prentice 
Hall, 2009. 

MOREIRA, DANIEL. A. Administração da produção e operações. São Paulo: 
SARAIVA, 2012 

WOMACK, J.; JONES, D. A máquina que mudou o mundo. São Paulo: Campus, 
2004. 
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GESTÃO DE PESSOAS E RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

Objetivos 

Apresenta os subsistemas de Recursos Humanos de forma a contextualizá-los no 

ambiente organizacional, criando condições para compreensão e aplicação das 

atividades de Gestão de Pessoas nas organizações. Discute o conceito de 

carreira e sua tipologia. Promove espaços de reflexão sobre a importância da 

gestão de pessoas no desenvolvimento organizacional e um conhecimento 

apurado de sua inter-relação com as diversas áreas de Recursos Humanos.  

Ementa 

Administração de Recursos Humanos e Administração de Pessoas: aproximações 

e afastamentos. Gestão de Pessoas e Recursos Humanos. Introdução a 

Administração de Pessoas. Principais processos admissionais e de manutenção 

de pessoas. Recrutamento e Seleção. Treinamento e Desenvolvimento. Avaliação 

de Desempenho. A remuneração tradicional e estratégica de pessoas. Conceito 

de carreira e de gestão de carreira.  

Bibliografia Básica 

BORGES, L.O.; MOURAO,L. O trabalho e as organizações: atuações a partir da 
psicologia. Porto Alegre: Artmed, 2013.  

FRANÇA, ANA. C. L. Práticas de recursos humanos PRH: conceitos, ferramentas 
e procedimentos. São Paulo: Atlas, 2015. 

VERGARA, SYLVIA. C. Gestão de pessoas. São Paulo: Atlas, 2014 

 

Bibliografia Complementar 

BITENCOURT, CLAUDIA. Gestão contemporânea de pessoas: novas práticas, 
conceitos tradicionais. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.  

DUTRA, J. de S. Gestão de carreira na empresa contemporânea. São Paulo: 
Atlas,2010 

IVANCEVICH, J. M. Gestão de recursos humanos. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 

MARRAS, JEAN. P. Administração de recursos humanos: do operacional ao 
estratégico. São Paulo: SARAIVA, 2011. 

PONTELO, JULIANA.; CRUZ, LUCINEIDE. Gestão de pessoas: manual de rotinas 
trabalhistas. Brasília, DF: Senac, 2013. 

 

ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS 

Objetivos 
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Apresenta os principais conceitos de gestão de projetos e suas aplicações, 

implicações e relacionamentos, mostrando o projeto como um empreendimento 

temporário ou uma sequência de atividades, que tem por objetivo um produto, 

serviço ou resultado singular, dentro de restrições orçamentárias e prazos 

definidos. Aborda as principais etapas que contemplam a elaboração e o 

gerenciamento de projetos (iniciação, planejamento, execução, monitoramento e 

controle e encerramento), com o objetivo de introduzir e familiarizar aos conceitos, 

linguagem e aplicações da gestão de projetos. 

Ementa 

Introdução ao Gerenciamento de Projetos. PMI e Guia PMBOK. Definição de 

projetos. Ciclo de vida do Projeto. Premissas e Restrições de um projeto. 

Fundamentos de projetos. Escopo (Requisito, EAP, Dicionário da EAP, Pacote de 

trabalho). Tempo (Custos). Qualidade (Definição de Qualidade, Conceitos básicos 

da qualidade, Qualidade e Grau, Melhoria contínua, Lições aprendidas, Objetivos 

SMART). Riscos (Partes interessadas).  

Bibliografia Básica 

CODAZ, M. M. B. Gerência de projetos: uma reflexão histórica. Revista de 
Administração de Empresas (RAE). São Paulo: FGV, 1987. 

PMI. Project Management Institute. PMBOK, Guia do conjunto de conhecimentos 
em gerenciamento de projetos. São Paulo: SARAIVA 2014. 

VALLE, ANDRE. B.; et al. Fundamentos do gerenciamento de projetos. Rio de 
Janeiro: FGV, 2010. 
 
Bibliografia Complementar 

DINSMORE, P. C. Como se tornar um profissional em gerência de projetos. São 
Paulo: Qualitymark, 2005. 

DINSMORE, P. C. The AMA Handbook of Project Management. EUA: AMACOM, 
2006 

KERZNER, H. Gestão de projetos: as melhores práticas. Porto Alegre: Bookman, 
2006. 

MAXIMIANO, ANTONIO. C. A. Administração de projetos: como transformar 
ideias em resultados. São Paulo: Atlas, 2014. 

VERGARA, S.; MOREIRA, I. Fundamentos do gerenciamento de projetos. Rio de 
Janeiro: FGV, 2008. 
 

PROJETO INTEGRADOR V: GESTÃO SUSTENTÁVEL 

Objetivos 
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Propõe a investigação sobre o desafio Gestão do capital financeiro e do capital 

construído, tendo por base o conhecimento científico e a articulação das 

competências desenvolvidas nos períodos letivos, discutindo problemas 

socioambientais em diferentes escalas - local, regional e global – e de suas 

interfaces. Aborda os fenômenos empresariais, organizacionais, estratégicos, 

ambientais, evidenciado suas relações com a realidade social e estimulando o 

exercício da análise crítica e integrada de uma realidade. Instrumentaliza o 

desenvolvimento de projeto de pesquisa e elaboração de artigo científico nessa 

temática. 

Ementa 

Artigos cientifico e sua construção. Capital financeiro e capital construído. 

Problemas socioambientais nas organizações. Analises empresariais, 

organizacionais, estratégicas e ambientais. Projeto de pesquisa e relatório de 

pesquisa.  

Bibliografia Básica 

BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial. São Paulo: Saraiva, 2004 

GILBERT, M. J. ISO 14001/BS7750: sistema de gerenciamento ambiental. São 
Paulo: Instituto IMAM, 1995. 

SEVERINO, ANTONIO. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 
2007. 
 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE, MARIA. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2014. 

HARRISON, L. Suplementos de manual de auditoria medioambiental: higiene y 
seguridad. Madrid: Magraw, 1998. 

NETO, J. B. M.; TAVARES, J. da C.; HOFFMANN, S. C. Sistemas de gestão 
integrados: qualidade, meio ambiente, responsabilidade social e segurança e no 
trabalho. São Paulo: Senac, 2014. 

REIS, L. F. S. de S. D.; QUEIROZ, S. M. P. de. Gestão ambiental: em pequenas 
e médias empresas. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. 

SANCHEZ, LUIZ. E. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2013 

 

 

6º SEMESTRE 

FINANÇAS CORPORATIVAS 
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Objetivos 

Discute as questões do equilíbrio de caixa e do desempenho financeiro global da 

empresa considerando a interação da área de finanças com as demais áreas 

funcionais (marketing, produção e recursos humanos), e os impactos resultantes 

de investimentos nestas áreas sobre a liquidez agregada e o resultado financeiro 

do negócio.  

Ementa 

Introdução as Finanças Corporativas. Bases conceituais das Finanças 

corporativas. Definição de Finanças. Empresas e suas finanças. Objetivo das 

Finanças corporativas (maximização do valor da empresa). Investimentos e 

Dividendos. Investimentos em ações. Demonstrativos financeiros. Tipos de 

Ativos. Analises de Melhores Investimentos. Governança Corporativa. Mercado 

Financeiro  

Bibliografia Básica 

ASSAF NETO, ALEXANDRE. Finanças corporativas e valor. São Paulo: Atlas, 
2014. 

CARMONA, C.U. de M. Finanças corporativas e mercados. São Paulo: Atlas, 
2009. 

ROSS, S.A.; WESTERFIELD, R. W; JAFFE, J.F. Administração financeira: 
corporatefinance. São Paulo: Atlas, 2007 

 

Bibliografia Complementar 

ASSAF NETO, ALEXANDRE.; SILVA, C. A. T. Administração do capital de giro. 
São Paulo: Atlas, 2012. 

FREZATTI, FABIO. Orçamento empresarial: planejamento e controle gerencial. 
São Paulo: Atlas, 2015. 

GITMAN, L.J. Princípios de administração financeira. São Paulo: Harbra, 2004. 

HIGGINS, R.C. Analysis for financial management. Irwin: McGraw Hill, 2007. 

SALAZAR, G.T. Fundamentos de finanças corporativas: teoria e aplicações 
práticas. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS 

Objetivos 

Planejar e controlar estoque, aquisição de materiais e equipamentos, contratação 

de serviços e obrasApresenta a estratégia de integração de redes, dentre as 

quais, se situa a cadeia de suprimentos, tanto no âmbito local como no global. 
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Discute o desempenho da cadeia envolvendo o compartilhamento de 

informações, investimentos e riscos, que possibilitem a melhoria de produtos e 

serviços e dos seus fluxos. Discute metodologias de custos logísticos, custeio 

baseado em atividades, tempo, restrições e suas implicações e aplicações assim 

como análise de rentabilidade, possibilitando melhorias e redução dos riscos e 

custos envolvidos na tomada de decisão nas operações logísticas. 

Ementa 

Introdução à Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais; Classificação 

de Materiais e de Bens Patrimoniais. Gestão de Compras. Gestão de 

Armazenagem. Gestão de Estoques.Introdução ao conceito de cadeia de 

suprimentos. Desempenho da cadeia de suprimentos: informações, investimentos 

e riscos. Gestão de serviços. Fluxos da produção e dos serviços. Aplicações da 

cadeia de suprimentos. Tomada de decisão em operações logísticas. 

Bibliografia Básica 

FARIA, A. C.; COSTA, M. de F. G. Gestão de custos logísticos. São Paulo: Atlas, 
2005. 

FIGUEIREDO, K. F.; FLEURY, P. F.; WANKE, P. Logística e gerenciamento da 
cadeia de suprimentos. São Paulo: Atlas, 2010. 

PIRES, S. R. I. Gestão da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management): 
conceitos, estratégias, práticas e casos. São Paulo: Atlas, 2011. 

 

Bibliografia Complementar 

BALLOU, R. H. Logística empresarial, transportes, administração de materiais e 
distribuição física. São Paulo: Bookman, 2014 

BOWERSOX, D. J; CLOSS, D. J. Logística empresarial: o processo de integração 
da cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2001. 

CHOPRA, S; MEINDL, P. Gestão da cadeia de suprimentos: estratégia, 
planejamento e operações. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

DAVID, P. Logística internacional. São Paulo, Cengage Learning, 2010. 

TAYLOR, D. A.; FREIRE, C. Logística na cadeia de suprimentos: uma perspectiva 
gerencial. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2005. 

 

MARKETING ESTRATÉGICO 

Objetivos 

Apresenta os principais conhecimentos sobre o mercado consumidor e suas 

tendências de marketing, fomentando o planejamento de marketing das 
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organizações. Aborda os princípios de marketing de relacionamento e gestão de 

marcas em um contexto globalizado. Apresenta princípios básicos sobre a gestão 

do composto mercadológico. 

Ementa 

Conceitos essenciais de Marketing. Segmentação de Mercado. Seleção de 

Mercado (alvo e Posicionamento). O Sistema de Informação de Marketing. 

Composto mercadológico: produto, preço, praça e promoção. Processo de 

elaboração do Planejamento Estratégico. Ciclo de Matriz SWOT e Matriz de 

Ansoff.  Gestão de Marcas. Conceito de marca e construção de marca. Gestão de 

Marcas. Valor da marca. Gestão do relacionamento. Tendências de Marketing: 

Inbound Marketing. 

Bibliografia Básica 

CRAVENS, D. W.; PIERCY, N. F. Marketing estratégico. São Paulo: McGraw Hill, 
2008. 

HOOLEY, G. J.; et al. Estratégia de marketing e posicionamento competitivo. São 
Paulo: Prentice Hall, 2004. 

KARTAJAYA, H.; KOTLER, P.; SETIAWAN, I. Marketing 3.0: as forças que estão 
definindo o novo marketing centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Campus 
2010. 
 

Bibliografia Complementar 

CZINKOTA, M. R. Marketing internacional. Cengage Learning, 2008. 

KOTLER, P. Marketing para o século XXI: como criar, conquistar e dominar 
mercados. São Paulo: EDIOURO, 2009. 

LOVELOCK, C. H., WRIGHT, L. Serviços: marketing e gestão. São Paulo: 
Saraiva, 2005  

PRINGLE, H. Marketing social: marketing para causas sociais e a construção das 
marcas. São Paulo: Makron Books, 2000. 

SILVA, H. H.; et al. Planejamento estratégico de marketing. Rio de Janeiro: FGV, 
2006. 
 

PESQUISA OPERACIONAL 

Objetivos 

Aborda e desenvolve modelos de otimização baseados em programação linear 

em situações determinística, objetivando o domínio de técnicas gráficas, do 

método Simplex, a modelagem de problemas duais e primais, a análise de 

sensibilidade e a análise de grafos.  
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Ementa 

Modelagem. Modelo em programação linear. O método gráfico. O método 

simplex. O problema do transporte: Escala de Produção.Programação Linear e 

Problema de Transporte: utilização do Solver e do programa PO. Análise de 

Sensibilidade. Tomada de Decisão em Ambiente de Risco e Incerteza. Análise de 

Investimento. Teoria das filas. 

Bibliografia Básica 

ARENALES, M.; ARMENTANO, V.; MORABITO, R.; YANASSE, H.H. Pesquisa 
operacional: modelagem e algoritmos. Rio de Janeiro: Campus, 2006. 

HILLIER, FREDERICK. S.; LIEBERMAN, GERALD. J. Introdução à pesquisa 
operacional. MCGRAW HILL - ARTMED, 2013. 

TAHA, H. A. Pesquisa operacional. São Paulo: Prentice Hall, 2008. 
 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE, EDUARDO. L. de. Introdução à pesquisa operacional. São Paulo: 
LTC, 2015. 

LOESCH, C.; HEIN, N. Pesquisa operacional: fundamentos e modelos. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 

MOREIRA, D. A. Pesquisa operacional: curso introdutório. Thomson Heinle, 2010. 

PASSOS, E. J. P. F. dos. Programação linear como instrumento da pesquisa 
operacional. São Paulo: Atlas, 2008. 

SILVA; E. M. da; MUROLO, A. C. Pesquisa operacional para os cursos de 
administração e engenharia. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA 

Objetivos 

Apresenta a evolução histórica do pensamento estratégico, destacando os 

principais elementos que devem ser monitorados e analisados para a elaboração 

da estratégia organizacional e de marketing, como ambiente externo, interno e 

também os incentivos necessários dentro da organização para a implementação 

da estratégia. Além dos conceitos de missão, visão e valores corporativos, busca 

a integração dos objetivos de marketing aos objetivos organizacionais. Discute a 

criação e sustentação de vantagem competitiva nas empresas. Aborda ainda os 

modelos de escolha, implementação e controle de estratégias, com especial 

ênfase ao balancedscorecard.  

Ementa 
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Introdução à administração estratégica. Competitividade estratégica. Definição 

das empresas para proposta estratégica. Visão, Valores e Missão das empresas. 

Análise Ambiental. Diagnóstico organizacional. Formulação de Estratégia. 

Estratégia de Marketing. Estratégia Operacional. Elaboração de Objetivos 

Estratégicos. BSCS. Planejamento Estratégico. 

Bibliografia Básica 

BARNEY, J. B.; HESTERLY, W. S. Administração estratégica e vantagem 
competitiva. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011 

MINTZBERG, H.; et al. Safári de estratégia. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

NORTON, D.; KAPLAN, R. S. A estratégia em ação. Balanced Scorecard. Rio de 
Janeiro: Campus, 1997. 

Bibliografia Complementar 

ANSOFF, I. A nova estratégia empresarial. São Paulo: Atlas, 2001 

HAMEL, G.; PRAHALAD, C. K. Competindo para o futuro. São Paulo:  ELSEVIER 
EDITORA, 2005 

HART, S. L.; MILSTEIN, M. B. Criando valor sustentável. RAE Executivo, 2004. 
V.3. 

PORTER, E. M. Vantagem competitiva. São Paulo: Campus, 1992. 

WHITTINGTON, R. O que é estratégia? São Paulo: Thomson, 2002. 
 

 

7º SEMESTRE 

MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS 

Objetivos 

Apresentar e discutir os principais conceitos e instrumentos do mercado financeiro 

e do mercado de capitais, sua estrutura e funcionamento. 

Ementa 

Introdução ao Sistema Financeiro Nacional e ao Mercado de Capitais. Títulos do 

Mercado de Capitais: tipos, conceitos e diferenciação. Administração de risco. 

Mercados Organizados e derivativos de ações. Analise Fundamentalista. Análise 

técnica. 

Bibliografia Básica 

ASSAF NETO, A. Mercado financeiro. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 
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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, 2014. 

Bibliografia Complementar 

BERNESTEIN, Peter L. Desafio aos deuses: a fascinante história do risco. Rio 
de Janeiro: Campus. 1997. 

BODIE, KANE, MARCUS. Investimentos. 8ª Ed. São Paulo: Ed. McGraw-Hill 
Artmed, 2010. 

CARMONA, C. U. M.(org.) Finanças Corporativas e Mercados. São Paulo: Atlas, 
2009. 

CAVALCANTE, F. S.; MISUMI, J. Y.; RUDGE, L. F. Mercado de capitais: o que 
é, como funciona. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

ELTON, E. J.; GRUBER, M. J.; BROWN, S. J.; GOETZMANN, W. N. Moderna 
teoria de carteiras e análise de investimentos. São Paulo: Atlas, 2004. 

SECURANO, J. R. Decisões financeiras em condições de risco. 2. ed. São 
Paulo: Saint Paul. 2007. 

SILVA NETO, L. A. Derivativos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

Objetivos 

Propõe a elaboração do projeto de pesquisa, com a sistematização da pesquisa 

bibliográfica e escolha do método de pesquisa, considerando os desafios 

propostos no curso e as especificidades de cada linha de formação específica, 

visando a reflexão e aplicação em situações reais dos conceitos aprendidos. 

Ementa 

Problema de pesquisa. Definição do problema de pesquisa e apresentação dos 

problemas definidos. O que são objetivos. O que são hipóteses. Tipos de 

pesquisa. Metodologias de pesquisa possíveis. Coleta de Dados. Referências 

bibliográficas. Normas técnicas e éticas. Estrutura de um TCC.  

Bibliografia Básica 

ANDRADE, MARIA. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2014. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007. 

SILVA, ANA. L. R. da. Monografia fácil: ferramentas e exercícios. São Paulo: DVS, 
2009. 
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Bibliografia Complementar 

ACEVEDO, C.; NOHARA, J. J. Monografia no curso de administração. São Paulo: 
Atlas, 2007. 

ECO, U. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2010. 

LAKATOS, E.M. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2001. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica. A prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. São Paulo: Atlas, 2014 

YIN, R. Estudo de caso. Planejamento e métodos. São Paulo: Bookman, 2015. 

 

GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 

Objetivos 

Discute a gestão estratégica de pessoas como vantagem competitiva na 

organização. Apresenta o conceito de Gestão por competências e Capital 

intelectual nas organizações como forma de otimizar os processos produtivos. 

Apresenta o conceito de aprendizagem individual e coletiva nas organizações 

dentro da ótica da gestão do conhecimento. Introduz a Educação Corporativa e 

as diferentes tecnologias da informação aplicadas ao RH como variáveis 

intervenientes do processo de gestão.  

Ementa 

Conceito de Gestão Estratégica de Pessoas. Gestão por competências. Capital 

intelectual. Aprendizagem organizacional na gestão do conhecimento. Educação 

corporativa. Tecnologias aplicadas ao RH. A questão do gênero na atualidade. Os 

expatriados. Terceirizações e quarteirizações. Outplacement. Empowerment. 

Coaching.  

Bibliografia Básica 

DUTRA, Joel de S. Gestão de Pessoas. Ed. ATLASBOOKS, 2016.  

SENGE, Peter, M. A quinta disciplina: Arte e prática da organização que aprende. 
21. ed. São Paulo: Best Seller, 2013.  

NOBREGA, Clemente. Empresas de sucesso, pessoas infelizes? : a gestão de 

pessoas e a ciência. Rio de Janeiro: Senac Rio, 2006 

Bibliografia Complementar 

CHANLAT, Jean- François. O Indivíduo na Organização – Dimensões 
Esquecidas. São Paulo: Atlas, 1996.  
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FLEURY, Maria Tereza Leme (org.) As Pessoas na Organização. São Paulo: 
Gente, 2002.  

HARVARD BUSINESS REVIEW BOOK. Gestão de Pessoas, não de pessoal. Rio 
de Janeiro: Campus, 1997.  

SENNET, R. A Corrosão do Caráter. São Paulo: BEST, 2012.  

TEIXEIRA, G. M.; SILVEIRA, A. C.; BASTOS N.; SANTOS C. P. Gestão 
Estratégica de Pessoas. Rio de Janeiro: FGV, 2010 

 

GESTÃO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS 

Objetivos 

Define os aspectos conceituais de operações e serviços e suas características 

básicas no contexto econômico mundial, abordando o processo de histórico de 

desenvolvimento, práticas, princípios, ferramentas voltadas à gestão de serviços. 

Apresenta as etapas que da gestão de serviços, bem como a definição e gestão 

dos padrões de oferta. Alinha a visão estratégica das organizações na área de 

serviços, nos diversos contextos da organização, focalizando o ambiente interno 

e externo para a identificação da posição competitiva da empresa no mercado 

global e o fortalecimento de gestão de serviços como diferencial competitivo. 

Ementa 

Introdução aos serviços: natureza e conceitos. Importância na economia. Gestão 

empresarial. Aspectos estratégicos dos serviços. Fatores de qualidade em 

serviços. Estratégias de gestão de serviços. Marketing de serviços. Criatividade e 

inovação em serviços. Empreendedorismo e oportunidades no setor de serviços: 

novos paradigmas de negócios. Falhas na prestação de serviços.  

Bibliografia Básica 

CORREA, Henrique L.; COAN, Mauro. Gestão de Serviços: Lucratividade por 
Meio de Operações e de Satisfação dos Clientes. São Paulo: Atlas, 2002.  

GIANESI, Irineu; e CORRÊA, Henrique. Administração Estratégica de Serviços. 
São Paulo: Atlas, 2008.  

LOVELOCK, Christopher H., WRIGHT, Lauren. Serviços: Marketing e Gestão. 
São Paulo: Saraiva, 2005.  
 
Bibliografia Complementar 

BARROS, Jorge Pedro Dalledonne de. Gestão de serviços: a chave do sucesso 
nos negócios. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2008.  
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FITZSIMMONS, James A.; FITZSIMMONS, Mona J.; HORBE, Francisco José 
Soares. Administração de serviços: operações, estratégia e tecnologia de 
informação. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. 

HOFFMAN, Douglas; BATESON, John E. G. Princípios de Marketing de Serviços. 
São Paulo:  THOMSON PIONEIRA, 2013. 

SILVA, José Alberto Teixeira da; SANTOS, Roberto Fernandes dos; SANTOS, 
Neusa Maria Bastos F. Criando valor com serviços compartilhados: aplicação do 
Balanced Scorecard. São Paulo: Saraiva, 2006. 

SIQUEIRA, Antonio Carlos Barroso de. Marketing Empresarial Industrial e de 
Serviços. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE 

Objetivos 

Apresenta os tipos de inovação, discutindo a evolução conceitual e teórica da 

relação entre Ciência, Tecnologia e Inovação e Sistemas Nacionais de Inovação. 

Apresenta as principais estratégias de Inovação e Competitividade. Introduz o 

conceito de planejamento e gestão do processo de inovação. Aborda o modelo de 

Inovação Aberta, assim como inovação e suas especificidades setoriais e 

principais indicadores de inovação.  

Ementa 

Capitalismo x Inovação. A inovação como fator de competitividade. A relação dos 

Modelos Mentais com a Criatividade e a Inovação. A inovação como um Processo 

de Destruição Criativa. Inovação Radical e Incremental. Vertentes da Inovação 

Empresarial. Níveis de Intensidade Tecnológica. Taxonomia da (OCDE). A 

Inovação e a Geração de Assimetrias Competitivas. Fatores Condicionantes da 

Inovação Empresarial. Desenvolvimento Tecnológico Próprio. Aquisição de 

Tecnologia Externa. Aspectos legais da inovação e apropriação de seus 

resultados. 

Bibliografia Básica 

CRUZ, Renato. O desafio da inovação. São Paulo: Senac/Gente, 2011.  

KOTLER, Philip; TRÍAS DE BES, Fernando. A bíblia da inovação. São Paulo: 
Leya, 2011. 

KOULOPOULOS, Thomas M. Inovação com resultado: o olhar além do obvio. São 
Paulo: Senac/Gente, 2011 

Bibliografia Complementar 

DAVENPORT, Thomas; et al. Inteligência analítica nos negócios. Rio de Janeiro: 
Campus, 2010.  
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FIGUEIREDO, Paulo N. Gestão da inovação. Rio de Janeiro: LTC, 2015.  

SCHARMER, Claus Otto. Teoria U: como liderar pela percepção e realização do 
futuro emergente. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  

TIDD, Joe, BESSANT, John; PAVITT, Keith. Gestão da inovação. Porto Alegre: 
Bookman, 2008.  

VON OECH, Roger. Tenho uma idéia: como ser mais criativo e ter seus 
melhores insights. Rio de Janeiro: Bestseller, 2011 
 

 

8º SEMESTRE 

JOGOS DE EMPRESAS 

Objetivos 

Colocar o aluno em um conjunto de situações assemelhadas ao universo 

executivo das organizações, possibilitando tomada de decisões em grupo. 

Capacitar o aluno a desenvolver a habilidade crítica e analítica, bem como o 

desenvolvimento da liderança, objetivando a prática na condução de equipes e no 

gerenciamento de pessoas e conflitos, delineando estratégias entre setores e 

ambientes organizacionais, buscando atingir os objetivos e metas da empresa. 

Ementa 

Conceito. Importância. Tipos de jogos empresariais. Visão estratégica. Postura 

competitiva. Visão sistêmica de empresa. Trabalho de equipe. Motivação. 

Liderança. Experiência simulada de gestão de empresa. Negociação. Revisão e 

integração dos conceitos de Contabilidade Gerencial, Finanças, Custos 

Industriais, Marketing, Produção, Princípios de Administração e Engenharia 

Econômica. 

Bibliografia Básica 

FIANI, Ronaldo. Teoria dos jogos: com aplicações em economia, administração e 

ciências sociais. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 

GOLDSTEIN, Maurício; READ, Philips. Jogos políticos nas empresas. Rio de 

Janeiro: Campus, 2009. 

LUPERINI, Roberto. Dinâmicas e jogos na empresa: método, instrumento e 

práticas de treinamento. Rio de Janeiro: Vozes, 2008. 

Bibliografia Complementar 

GRAMIGNA, Maria Rita Miranda. Jogos de empresa e técnicas vivenciais. 2 ed. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 
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KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 12. ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

PASSOS, Alfredo. Inteligência competitiva: como fazer IC acontecer na sua 
empresa. São Paulo: LCTE, 2005. 

ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JAFFE, Jeffrey F. (Colab.). 
Administração financeira. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007 

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, Robert; OLIVEIRA, Maria 
Teresa Corrêa de. Administração da produção. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

Objetivos 

Desenvolver as principais concepções e conceitos logísticos com base na 

integração dos elementos que compõem a cadeia de suprimentos, enfatizando a 

importância do planejamento logístico em conjunto com o marketing da empresa. 

Apresentar as facilidades logísticas que possibilita o estabelecimento dos canais 

de distribuição enfatizando o papel da TI como agente de busca da eficiência dos 

sistemas de distribuição de produtos. 

 

Ementa 

Logística e cadeia de suprimentos. Produto logístico. Nível de serviço logístico. 

Distribuição física. Integração das operações logísticas. Fundamentos de 

transportes. Estratégias de localização de depósitos. Tecnologia da Informação 

(TI) aplicada à Logística de Distribuição de Produtos. Logística reversa e 

adequação ambiental. Projetos de redes de fornecedores. Embalagens.  

Bibliografia Básica 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: logística 

empresarial. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

BALLOU, R.H. Logística Empresarial: Transportes, Administração de Materiais e 

Distribuição Física; São Paulo: Atlas, 2014. 

BOWERSOX, Donald J; COPPER, M. Bixby. Gestão Logística de Cadeias de 

Suprimentos. São Paulo: Bookman, 2005 

Bibliografia Complementar 

BERTAGLIA, Paulo Roberto. Logística e gerenciamento da cadeia de 

abastecimento. São Paulo: Saraiva, 2010. 

LEITE, Paulo Roberto. Logística Reversa: meio ambiente e competitividade. São 

Paulo: Atlas, 2011.  



 

81 

 

 

NOGUEIRA, Amarildo de Souza. Logística Empresarial: Uma Visão Local com 

Pensamento Globalizado. 1ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

NOVAES, Antonio Galvão. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição: 

estratégia, operação e avaliação. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

WANKE, Peter. Estratégia Logística em Empresas Brasileiras: um enfoque em 

produtos acabados. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Objetivos 

Desenvolve e aprofunda a pesquisa proposta no projeto desenvolvido no 

componente curricular de Metodologia de Pesquisa, levando em consideração os 

desafios propostos no curso e as especificidades do mercado de trabalho. 

Apresenta os resultados científicos e/ou profissionais oriundos da pesquisa, 

atendendo as normas para a divulgação de trabalhos científicos. 

Ementa 

Princípios da pesquisa cientifica. Metodologia de pesquisa. Tipos de pesquisa. 

Apresentação e Análise de Resultados. Elementos Pré-textuais, Textuais e Pós-

Textuais. Coleta de Dados. Redação de trabalho cientifico. Normas técnicas de 

divulgação de trabalhos científicos. 

Bibliografia Básica 

ANDRADE, MARIA. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: 
elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: Atlas, 2014. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007. 

SILVA, ANA. L. R. da. Monografia fácil: ferramentas e exercícios. São Paulo: DVS, 
2009. 

 

Bibliografia Complementar 

ACEVEDO, C.; NOHARA, J. J. Monografia no curso de administração. São Paulo: 
Atlas, 2007. 

ECO, U. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2010. 

LAKATOS, E. M. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2001. 

MEDEIROS, J. B. Redação científica. A prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. São Paulo: Atlas, 2014 

YIN, R. Estudo de caso. Planejamento e métodos. São Paulo: Bookman, 2015. 
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ECONOMIA INTERNACIONAL 

Objetivos 

Apresenta a estrutura e as principais características da ordem econômica 

internacional caracterizada pelo avanço do processo de globalização produtiva, 

comercial e financeira. Debate as teorias explicativas do comércio internacional e 

a cooperação internacional. Analisa o funcionamento do mercado cambial e o 

comportamento do balanço de pagamentos. Apresenta a estrutura do sistema 

financeiro internacional e os organismos internacionais de comércio, fornecendo 

subsídios para a análise dos efeitos dos fatores externos que afetam o ambiente 

internacional, regional e nacional, e que influenciam as decisões estratégicas dos 

países e das corporações. 

Ementa 

O Sistema Econômico Internacional. Teorias do Comércio Internacional: 

vantagens absolutas, vantagens comparativas e dotação de fatores de produção 

e desvantagens. Cooperação e Integração Econômica Regional. Estrutura e 

análise do Balanço de Pagamentos. Sites Institucionais: Banco Mundial (Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD) e Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial e Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) 

e United NationsConferenceon Trade andDevelopment (UNCTAD). Estrutura e 

análise do Mercado Cambial: regimes e taxas de câmbio.  

Bibliografia Básica 

DALLA COSTA, A. J; SOUZA-SANTOS, E. R. Economia internacional: teoria e 
prática. Curitiba: IBPEX, 2010. 

DOMINICK, S. Introdução à economia internacional. São Paulo: LTC, 2007. 

KRUGMAN, P. R; OBSTFELD, M. Economia internacional: teoria e política. São 
Paulo: São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

 

Bibliografia Complementar 

CARMO, E. C. do; MARIANO, J. (Org.). Economia internacional. São Paulo: 
Saraiva, 2012. 

KEEGAN, W. J. Marketing global. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 

MAIA, J. M. Economia internacional e comércio exterior. São Paulo, Atlas, 2013 

MORAIS JÚNIOR, D. de; SOUZA, R. F. Comércio internacional: blocos 
econômicos. Curitiba: IBPEX, 2006. 

PACEK, N. O futuro dos negócios nos mercados emergentes. Rio de Janeiro: 
Campus-Elsevier, 2012. 
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PRINCÍPIOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Objetivos 

Apresenta, discute e analisa a administração pública e a construção do Estado 

brasileiro e as teorias da administração pública. Apresenta os conceitos de 

processo governativo e o arranjo das instituições brasileiras, assim como as 

ferramentas de formulação e avaliação de políticas públicas. Apresenta as 

políticas sociais brasileiras, para promover a reflexão sobre a participação dos 

cidadãos na esfera pública e as dificuldades enfrentadas pelos governos locais no 

Brasil e as novas formas de organização dos Estado e os rumos da administração 

pública. 

Ementa 

Sistema Político Brasileiro. A Constituição Federal de 1988. Desenho Institucional 

e Processo Decisório Federalismo: união, estados e municípios. Descentralização 

de políticas públicas. Responsabilidades e Orçamento Público. Formação da 

agenda governamental. Formulação, implementação e avaliação de políticas 

públicas. Conceitos e vertentes analíticas sobre Administração Pública. 

Administração pública direta e indireta: funções e responsabilidades. As principais 

diferenças entre a administração pública burocrática e a gerencial. Planejamento 

Orientado ao Setor Público. Gestão Pública participativa. Sociedade civil e a 

gestão pública. Novos arranjos territoriais da administração pública no Brasil 

Bibliografia Básica 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. SPINK, Peter. Reforma do estado e administração 
pública gerencial. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas (FGV), 2006.  

Brasil, Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Plano Diretor 
da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília: Presidência da República, 1995.  

Abrucio, Fernando e Maria Rita Loureiro (orgs.) O Estado numa Era de Reformas: 
os Anos FHC. Versão eletrônica: Brasília, SEGES-Ministério do Planejamento, 
2002. 

 

Bibliografia Complementar 

Bresser-Pereira, Luiz Carlos. Da administração pública burocrática à gerencial. 
Revista do Serviço Público, 47 (1), janeiro abril, 1996. 

PALERMO, Vicente. Como se Governa o Brasil? O Debate sobre Instituições 
Políticas e Gestão de Governo. Dados, vol.43 (3), 2000. 

SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, n. 16, 
2006. 
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ABRUCIO, Fernando Luiz. Trajetória Recente da gestão pública brasileira: um 
balanço crítico e a renovação da agenda de reformas. RAP, vol. 41, 2007. 

FIGUEIREDO, Argelina Cheibub e LIMONGI, Fernando Incentivos Eleitorais, 
Partidos e Política Orçamentária. Dados, Vol. 45 (2), p. 303-44, 2002. 

 

OPTATIVA – LIBRAS 

LIBRAS 

Objetivos 

Apresenta os fundamentos para comunicação e interação profissional e social 

com surdos, por intermédio da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), contribuindo 

para um processo natural (fluido) de interação entre os diversos públicos. 

Apresenta os termos básicos do vocabulário para utilização na comunicação com 

surdos. 

Ementa 

Introdução à administração estratégica. Competitividade estratégica. Definição 

das empresas para proposta estratégica. Visão, Valores e Missão das empresas. 

Análise Ambiental. Diagnóstico organizacional. Formulação de Estratégia. 

Estratégia de Marketing. Estratégia Operacional. Elaboração de Objetivos 

Estratégicos. BSCS. Planejamento Estratégico. 

Bibliografia Básica 

CAPOVILLA, F. C. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais 
brasileira. São Paulo: EDUSP, 2013 

CASTRO, A. R. de; CARVALHO, I. S. de. Comunicação por língua brasileira de 
sinais. Brasília: Senac Distrito Federal, 2005. 

RAPHAEL, W. D.; CAPOVILLA, F. C. Enciclopédia da língua de sinais brasileira: 
o mundo do surdo em Libras. São Paulo: EDUSP; Imprensa Oficial, 2004. 

Bibliografia Complementar 

ALMEIDA, E. C. de. Atividades ilustradas em sinais da Libras. São Paulo: 
Revinter, 2013 

DICIONÁRIO da língua brasileira de Sinais. Disponível em: 
<http://www.acessobrasil.org.br/libras/>. Acesso em: 16 mar 2016. 

DIDEROT, D. Língua de sinais e língua portuguesa: em busca de um diálogo. In: 
LODI, A.; TESKE, O.; LACERDA, C. (Org.). Letramento e minorias. Porto Alegre: 
Mediação, 2002. 

GESSER, A. Libras: que língua é essa. São Paulo: Parábola, 2009. 
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STUMPF, M. Estudos da Língua Brasileira de Sinais. São Paulo: Editora Insular, 
2014. 
 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL  

Objetivos 

Busca oportunizar aos estudantes a compreensão dos principais conceitos sobre 

sistema de informação e as tecnologias atualmente utilizadas por estes sistemas 

nas empresas. Despertar o estudante para a necessidade da gestão da 

informação e tecnologia da informação como ferramentas gerenciais para o 

processo decisório.  

Ementa 

Fundamentos da Tecnologia da Informação. Conceitos básicos: Dados, 

Informações, Sistemas. Origem dos sistemas; Conceituação de Sistemas. 

Sistemas de Informações Gerenciais. Como as Empresas Usam os Sistemas de 

Informação. Sistemas de Informação: Desafios e Oportunidades A informação e a 

estratégia da organização Sistemas de Suporte Gerencial MRP, MRP II, ERP: 

enfoque informacional. A informação no processo decisório Sistemas 

Empresariais Básicos e a estratégia empresarial. Trabalho do Conhecimento: 

Sistemas para Escritórios e Profissionais. Inteligência Artificial. Clustering, 

aplicações nas empresas. Sistemas de Suporte Gerencial.  Sistemas de 

Informações Gerenciais SIG. Sistemas de e-business interfuncionais. SIG. 

Sistemas de e-business funcionais. SAD. Sistemas de Apoio a Decisão. SAD. 

Apoio às decisões do e-Business. 

 

Bibliografia Básica 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de informações gerenciais: 

estratégicas, táticas, operacionais. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

LAUDON, Kenneth C. LAUDON, Jane P. Sistemas de Informação Gerenciais: 

administrando a empresa digital. 7 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2007. 

O’BRIEN, James A. Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na Era da 

Internet. São Paulo: Saraiva, 2003. 

Bibliografia Complementar 

GORDON, Steven R. GORDON, Judith, R. Sistemas de Informação: uma 

abordagem gerencial. 3 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

STAIR, Ralph M. REYNOLDS, George W. Princípios de Sistemas de Informação 

9 ed. São Paulo: LTC, 2010. 
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TURBAN, Efrain. Administração da Tecnologia da Informação. 3a. Edição. Editora 

CAMPUS, 2008. 

ODA, Érico. Sistemas de informações gerenciais. Curitiba: IESDE, 2008. 

VICO MAÑAS, Antônio. Administração de sistemas de informação. 3. ed. São 

Paulo: Érica, 2002. 

RACIOCÍNIO ANALÍTICO 

Objetivos 

A disciplina de Raciocínio Analítico objetiva incutir no estudante a habilidade em 

avaliar uma suposição, inferência ou argumento. Compreender suposição como o 

ato ou o efeito de estabelecer ou alegar algo como verdadeiro por hipótese ou 

conjectura. Estudar a inferência por operação intelectual na busca da verdade de 

uma proposição em decorrência de sua ligação com outras já reconhecidas como 

verdadeiras. Apresentar argumentos e a exposição de um raciocínio que conduz 

à indução ou dedução de algo. 

Ementa 

Lógica proposicional. Raciocínio analítico e a argumentação. O uso do senso 

crítico na argumentação. Tipos de Argumentos: argumentos falaciosos e 

apelativos. Comunicação eficiente de argumentos. 

 

Bibliografia Básica 

ALVES, Allaor Caffe. Lógica, pensamento formal e argumentação. 5 ed. São 

Paulo: Quartier Latin, 2011. 

CITELLI, Adilson. O texto argumentativo. São Paulo: Scipione, 1994. 

FERREIRA, Jane Mendes, RAMOS, Simone Cristina & SCHERNER, Maria Luiza 

Trevizan. Raciocínio analítico: construindo e entendendo a argumentação. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar 

FERREIRA, J. M.; RAMOS, S. C.; SCHERNER, M. L. T. Raciocínio Analítico - 

Construindo e Entendendo a Argumentação. São Paulo: Atlas: 2010.  

CABRAL, Ana Lucia Tinoco. A força das palavras: dizer e argumentar. São Paulo: 

Contexto, 2010. 

ISOLA, Regina Lucia Peret. Leitura, inferências e contexto sociocultural. São 

Paulo: Ed. Formato, 2001. 
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SÉRATES, J. Raciocínio lógico: lógico matemático, lógico quantitativo, lógico 

numérico, lógico analítico, lógico crítico. 5ª ed. Brasília: Gráfica e Editora 

Olímpica Ltda, 1997. 

SOARES, Edvaldo. Fundamentos de Lógica. Elementos de Lógica Formal e 

Teoria da Argumentação. São Paulo: Atlas S. A., 2003.  
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ELETIVAS – GESTÃO DE COOPERATIVAS 

 

DIREITO COOPERATIVISTA 

Objetivos 

Aborda dos principais conhecimentos sobre a legislação cooperativista no Brasil 

e suas especificidades. Apresenta as resoluções do CNC (Conselho Nacional do 

Cooperativismo). Aprofunda as caracterizações legais das cooperativas e seus 

órgãos. Discute o conceito, objeto e classificação das cooperativas, assim como 

o sistema trabalhista e formas de regulamentação. Apresenta as diferentes formas 

de fiscalização e controles da gestão estratégica dos conselhos.  

Ementa 

Cooperativismo na constituição federal. Medida provisória e Decreto do 

SESCOOP. Resoluções do CNC (Conselho Nacional do Cooperativismo). 

Recomendação 193 da OIT (Organização Internacional do Trabalho). 

Identificação das cooperativas de trabalho. Conceito, objeto e classificação de 

cooperativas. Constituição e Autorização de funcionamento. Estatuto social, 

livros, capital social e fundos. Assembleia geral. Órgão de administração e 

Conselho fiscal. Ato cooperativo. Distribuições de despesas e prejuízos. Sistema 

trabalhista em cooperativas. Fiscalização e controle. 

Bibliografia Básica 

BECHO, R.L. Elementos de Direito Cooperativo - De Acordo com o Novo Código 
Civil. Rio de Janeiro: Editora Dialética, 2002. 

KRUEGER, Guilherme. Cooperativismo e o Novo Código Civil. Belo Horizonte:  
Editora Mandamentos, 2005 

SIQUEIRA, P.C.A. Direito Cooperativo Brasileiro - Comentários À Lei 5.764/71. 
Rio de Janeiro: Editora Dialética, 2004. 

 

Bibliografia Complementar 

KRUEGER, Guilherme. Cooperativas de trabalho na terceirização. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2003.  

MACEI, D. N. Ato Cooperativo & Tributação - 2ª Edição - Revista e Atualizada. 
Curitiba: Juruá Editora, 2014. 

VEIGA, Sandra Mayrink; FONSECA, Isaque. Cooperativismo: uma alternativa dos 
trabalhadores. Rio de Janeiro: Senac; ARRJ, 1999. 
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YOUNG, Lúcia Helena Briski. Sociedades Cooperativas - Resumo Prático - 
Coleção Prática Contábil - 8ª Edição - Revista e Atualizada. Curitiba: Juruá 
Editora, 2008 

WAUTIER, A. M. A construção identitária e o trabalho nas organizações 
associativas. Rio Grande do Sul: Unijuí, 2001 

 

ADMINISTRAÇÃO COOPERATIVA 

Objetivos 

Apresenta os conhecimentos sobre os modernos conceitos utilizados em 

administração e sua aplicação à realidade do empreendimento cooperativista, 

desenvolvendo habilidades de gestão compatíveis com o cenário do mercado 

atual. Discute as especificidades do setor e como a administração pode contribuir 

para o sucesso do empreendimento cooperativo. Relaciona os principais modelos 

de gestão com o modelo cooperativista de gestão. Ampliar e aprofundar 

conhecimentos sobre a construção e a execução da estratégia empresarial, 

habilitando os participantes para uma melhor condução dos planos estratégicos 

de suas cooperativas. 

Ementa 

A Sociologia da cooperação: A ética nas relações entre cooperativa e cooperados. 

Responsabilidade social na prática da cooperativa. Sustentabilidade. Conceito de 

cooperativa. Aspectos econômicos na administração de cooperativas. Os 

princípios básicos da Cooperação. A economia na cooperação. Nova Economia 

Institucional (NEI) aplicada ao cooperativismo. Modelos organizacionais e a 

administração da cooperativa. Cooperativismo contemporâneo: Tendências, 

Dilemas.  

Bibliografia Básica 

GAWLEK, Albino & TURRA, FabianneRatzke. Cooperativismo - Filosofia de Vida 
para um Mundo Melhor. Curitiba: Editora Linarth, 2001. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Manual de Gestão das Cooperativas: 
uma Abordagem Prática. São Paulo: Editora Atlas, 2015. 

PINHO, Diva Benevides (Org) . Administração de cooperativas. São Paulo : CNPq, 
1982. 
 

Bibliografia Complementar 

CENZI, N. L. Cooperativismo - Desde a Origens ao Projeto de Lei de Reforma do 
Sistema Cooperativo Brasileiro. Curitiba: Juruá Editora, 2009. 
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CRUZIO, H.O. Como organizar e administrar uma cooperativa. São Paulo: FGV 
Editora, 2014 

MACEI, D. N. Ato Cooperativo & Tributação - 2ª Edição - Revista e Atualizada. 
Curitiba: Juruá Editora, 2014. 

SINGER, P. Cooperativas de trabalho. Brasília, DF: MTE. Mímeo, 2004. 

YOUNG, Lúcia Helena Briski. Sociedades Cooperativas - Resumo Prático - 
Coleção Prática Contábil - 8ª Edição - Revista e Atualizada. Curitiba: Juruá 
Editora, 2008 

 

GOVERNANÇA CORPORATIVA  

Objetivos 

Preparar o aluno para o domínio da governança, seja ela no âmbito privado ou 

público, orientando o acesso aos princípios e importância da governança 

corporativa no desenvolvimento da organização, enfatizando-se a transparência, 

equidade, prestação de contas e a responsabilidade social das empresas e dos 

órgãos públicos.  

 

Ementa 

Inserir o aluno aos aspectos básicos da Governança Corporativa; Apresentar as 

principais linhas temáticas que formam a teoria que suporta os principais códigos 

de Boas Práticas de Governança ao redor do mundo; Tendências Teóricas da 

Governança; Governança e Governabilidade; Transparência, Equidade, 

Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa; Conselhos de 

Administração; Governança Pública.  

 

Bibliografia Básica 

SILVA, R. Faria. Governança Corporativa: Um Estudo Sobre Cooperativas 

Agropecuárias. Curitiba: Appris, 2017.   

SILVEIRA, Alexandre Di Miceli da. Governança corporativa - desempenho e valor 

da empresa no Brasil. São Paulo: Editora Saint Paul, 2006. 

SLOMSKI, Valor et al. Governança corporativa e governança na gestão pública. 

São Paulo: Atlas, 2008. 

Bibliografia Complementar 

ANDRADE, A; ROSSETI, J. P. Governança corporativa. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 
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BORNHOLDT, W. Governança na Empresa Familiar. 1ª Ed. São Paulo: Artmed, 

2005. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNAN«A CORPORATIVA. Código das 

Melhores Práticas de Governança Corporativa, 2010. 

ROSSETTI, J.P.;ANDRADE, A. Governança Corporativa, São Paulo : Atlas, 2007. 

VALENTE, P. G. Governança Corporativa - a Capacitação Básica do Conselheiro. 

1ª Ed.       Rio de Janeiro: LTC, 2010. 

 

INTERCOOPERAÇÃO 

Objetivos 

Estimular o desenvolvimento da competência da intercooperação na perspectiva 

de maior sinergia entre cooperativas de um mesmo ramo e aumento da 

competitividade dos negócios no mercado. Discutir os conceitos de cultura 

cooperativista e os diferentes modelos mentais de gestão de cooperativas. 

Promover a discussão sobre intercooperação como uma vantagem estratégica. 

Ampliar a visão de marketing estratégico para cooperativas do mesmo ramo. 

Ementa 

Conceitos avançados de cooperação, cooperativismo e cooperativa. Estrutura e 

funcionamento da cooperativa. Ferramentas para a profissionalização da gestão 

da cooperativa. A relação entre cooperativas. Como desenvolver a cultura da 

cooperação entre cooperativas. Cultura cooperativista atual. Mudança de modelos 

mentais na gestão de cooperativas. Intercooperação como diferencial estratégico. 

Principais desafios da intercooperação. Marketing do cooperativismo. Plano de 

ação e comprometimento. 

Bibliografia Básica 

BIALOSKORSKI NETO, Sigismundo. Economia e Gestão de Organizações 
Cooperativas. São Paulo: Editora Atlas, 2012. 

CRUZIO, H.O. Marketing social e etico nas cooperativas. São Paulo: FGV Editora, 
2007. 

OLIVEIRA, F. Os Sentidos do Cooperativismo: Entre a Autogestão e a 
Precarização do Trabalho. São Paulo: Editora LTR, 2014. 

 

Bibliografia Complementar 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2002. 



 

92 

 

 

BIALOSKORSKI NETO, Sigismundo. Aspectos Econômicos das Cooperativas. 
Belo Horizonte: Editora Mandamentos, 2006. 

NAMORADO, Rui. Os Princípios Cooperativos. Coimbra: Centro de  Estudos 
Cooperativos, 1995. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Manual de Gestão das Cooperativas: 
uma Abordagem Prática. São Paulo: Editora Atlas, 2015. 

SCHNEIDER, J.O. Democracia, Participação e Autonomia Cooperativa. Porto 
Alegre: Editora Unisinos, 2002 

 

ELETIVAS – NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 

 

FINANÇAS INTERNACIONAIS 

Objetivos 

Apresenta noções relativas ao funcionamento do sistema financeiro internacional, 

do comércio internacional, do mercado internacional de câmbio e dos mercados 

internacionais de bônus e de ações, risco e exposição cambial. Aborda as 

relações monetárias internacionais no que se refere às principais modalidades de 

pagamentos utilizadas no comércio internacional, possibilitando a compreensão 

do mercado financeiro internacional, sob a visão e a atuação tanto governamental 

quanto corporativa. 

Ementa 

Introdução sistema financeiro. Mercado internacional: Exportações e importações 

balança comercial, serviços e câmbio. Sistemas de pagamento. Mecanismos de 

transferência de câmbio e tipos de cotações. Arbitragem cambial. Paridade do 

poder aquisitivo e lei do preço único. Mercados emergentes. Efeito Fisher 

internacional. Arbitragem de juros. Paridade da taxa de juros (IRP). Derivativos. 

Exposição cambial e hedge. 

Bibliografia Básica 

CARVALHO, G. de. Introdução às finanças internacionais. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2007. 

MADURA, J. Finanças corporativas internacionais. São Paulo: Cengage Learning, 
2008. 

RATTI, B. Comércio internacional de câmbio. São Paulo: Aduaneiras, 2006. 
 

Bibliografia Complementar 
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CARVALHO, FERNANDO. C. de; et al. Economia monetária e financeira: teoria e 
política. Rio de Janeiro: ELSEVIER ACADEMIC, 2015. 

EICHENGREEN, B. Global imbalances and the lessons of Bretton Woods. 
Cambridge: The MIT Press, 2006. 

EICHENGREEN, B. Globalizing capital: a history of the international monetary 
system. Princeton: Princeton University Press, 2008. 

GERMAIN, R. D. The international organization of credit: states and global finance 
in the world-economy (Cambridge Studies in International Relations). Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997. 

ROBERTS, R. Por dentro das finanças internacionais. Guia prático dos mercados 
e instituições financeiras. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 

 

PRINCÍPIOS DO COMÉRCIO EXTERIOR 

Objetivos 

Apresenta os conceitos fundamentais que envolvem a atividade do comércio 

exterior, os termos de comércio internacional (INCOTERMS), a estrutura 

governamental e os órgãos gestores e anuentes que participam do comércio 

exterior brasileiro. Analisa a evolução do comércio exterior brasileiro 

contemporâneo, capacitando o aluno ao entendimento dos desafios, 

oportunidades e etapas que envolvem as atividades de exportação e importação 

Ementa 

Conceitos fundamentais do comércio exterior. Termos de comércio internacional 

(INCOTERMS). Estrutura governamental e os órgãos gestores do comércio 

exterior brasileiro. Evolução do comércio exterior brasileiro contemporâneo. 

Desafios e oportunidades da exportação e importação. Processos e etapas na 

exportação e importação.  

Bibliografia Básica 

MAIA, JAYME. de M. Economia internacional e comércio exterior. São Paulo: 
Atlas, 2013 

SOARES, C. C. Introdução ao comércio exterior. São Paulo: Saraiva, 2007. 

VASQUEZ, JOSE. L. Comércio exterior brasileiro. São Paulo: Atlas,2013. 

 

Bibliografia Complementar 

BAUMAN, R. (Org.). O Brasil e a economia global. Rio de Janeiro: Campus, 1996. 

GRIECO, F. de A. O Brasil e a nova economia global. São Paulo: Aduaneiras, 
2001. 
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KEEDI, S. ABC do comércio exterior: abrindo as primeiras páginas. São Paulo: 
Aduaneiras, 2015. 

SEGRE, G. Manual prático de comércio exterior. São Paulo: Atlas, 2010. 

SOUZA, N. de A. Economia brasileira contemporânea de Getúlio a Lula. São 
Paulo: Atlas, 2008. 

 

GESTÃO NA AMERICA DO SUL 

Objetivos 

Aborda o contexto econômico, político e mercadológico latino-americano como 

forma de contextualizar a gestão das organizações na América do Sul. Aprofunda 

as especificidades dos principais mercados de trabalho na América. Busca refletir 

sobre o Mercosul e sua relação com outros blocos econômicos mundiais e seus 

principais impactos na gestão das empresas brasileiras. 

Ementa 

Contexto econômico da América Latina. A política na América Latina. O mercosul. 

Transações comerciais internacionais no contexto da américa latina. Mercado de 

trabalho na américa latina. Mercosul x Mercado Comum Europeu. Mercosul x 

BRICS. Brasil e as relações comerciais com a américa latina.  

Bibliografia Básica 

MENDES, JUSSARA. M. R. MERCOSUL em múltiplas perspectivas. Porto Alegre: 
PUCRS, 2009. 

PEREIRA, A. C. P.; AMBOS, K. Mercosul e União Europeia – Perspectivas da 
integração regional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 

SANTOS, T. (Org.). Globalização e integração das Américas. São Paulo: Loyola, 
2005. 

Bibliografia Complementar 

AMARAL Jr., A.(Org.). Relações sul-sul: países da Ásia e o Brasil. São Paulo: 
Aduaneiras, 2004. 

COSTA, D. A. da L. Estratégia nacional: a cooperação sul-americana como 
caminho para a inserção internacional do Brasil. Rio de Janeiro: : L&PM 
EDITORES, 2004. 

MERCADANTE, A. de A.; ARAÚJO, L. R. (Org.). Blocos econômicos e integração 
na América Latina, África e Ásia. Curitiba: Juruá, 2006. 

RODRIGUES, S. B. Competitividade, alianças estratégicas e gerência 
internacional. São Paulo: Atlas, 1999 
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SILVA, J. U. da. Gestão das relações econômicas internacionais e comércio 
exterior. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 

 
 

POLITICA COMERCIAL ESTRATÉGICA 

Objetivos 

Discute as políticas comerciais estratégicas e os instrumentos de política 

comercial (barreiras tarifarias e não tarifárias) utilizados pelos países no contexto 

da concorrência global e analisa seus efeitos sobre os agentes econômicos. 

Aborda as fases do processo de integração e analisa os efeitos da formação dos 

blocos econômicos e dos acordos internacionais sobre os fluxos de comércio, de 

investimentos e dos fatores produtivos. 

Ementa 

Conceito Mercado Internacional e Globalização. As Importações e Exportações / 

Opções Estratégicas. O papel do Governo no comércio Internacional / Política 

Comercial. As políticas comerciais em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Desequilíbrio dos Balanços de Pagamentos: Remessa e proteções. Esquemas 

protecionistas / Salvaguardas no Âmbito do Comércio Exterior. Barreiras do 

Comércio Exterior brasileiro. Acordos Bilaterais e as vantagens competitivas na 

importação e exportação.Integração Internacional Comercial: Liberalismo, 

Protecionismo e Liberalismo Moderno. Globalização, comércio mundial e 

formação de blocos econômicos. União Aduaneira / Mercado Comum  

Bibliografia Básica 

BROGINI, G. D. Medidas de salvaguarda e uniões aduaneiras. São Paulo: 
Aduaneiras, 2003. 

MERCADANTE, A. de A.; ARAÚJO, L. R. (Org.). Blocos econômicos e integração 
na América Latina, África e Ásia. Curitiba: Juruá, 2006. 

OLIVEIRA, R. F. Livre comércio e política comercial brasileira. São Paulo: 
Aduaneiras, 2008. 
 

Bibliografia Complementar 

BAUMANN, R.; CANUTO, O.; GONÇALVES, R. Economia internacional: teoria e 
experiência brasileira. Rio de Janeiro: ELSEVIER EDITORA, 2015. 

COSTA, D. A. da L. Estratégia nacional: a cooperação sul-americana como 
caminho para a inserção internacional do Brasil. Rio de Janeiro:  L&PM 
EDITORES, 2004. 
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GOMES, E. B. Blocos econômicos. Solução de controvérsias. Análise 
comparativa. Curitiba: Juruá, 2010. 

PRAZERES, T. L. Comércio internacional e protecionismo: as barreiras técnicas 
na OMC. São Paulo: Aduaneiras, 2003. 

KRUGMAN, P. R.; OBSTFELD, M. Economia internacional: teoria e política. São 
Paulo: Pearson Brasil, 2014. 

 


