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3 PERFIL E MISSÃO DA FANAP
“Desenvolver a Educação Superior, com qualidade, formando profissionais
criativos, críticos e reflexivos, aptos à inserção no mercado de trabalho e à
efetiva participação no crescimento e no desenvolvimento socialmente
sustentáveis do Estado de Goiás, de seus municípios e do país, tendo em vista
a construção da plena cidadania”.
A missão da Faculdade Nossa Senhora Aparecidavisa promover o ensino superior,
contribuindo para o pleno desenvolvimento do aluno, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
formação profissional. A FANAP almeja formar profissionais criativos, críticos e reflexivos, aptos à
inserção no mercado de trabalho e à participação no desenvolvimento da sociedade.
Sua missão evidencia o investimento no processo de ensino–aprendizagem que capacita os
egressos a atenderem às necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com
competência para formular, sistematizar esocializar conhecimentos em suas áreas de atuação.
A Faculdade Nossa Senhora Aparecida desenvolve suas atividades com o objetivo de garantir
uma formação superior voltada para um ensino de qualidade, de acordo com as exigências do
Ministério da Educação, da legislação vigente, do mercado de trabalho e da sociedade. A Faculdade
Nossa Senhora Aparecida visa atender às necessidades do mercado de trabalho, capacitando
profissionais éticos e competentes para o desenvolvimento da região, resgatando a compreensão da
inter–relação humana, na busca sistemática da excelência educacional. Para tanto, torna–se
necessário o compromisso de alcançar o seu objetivo, mediante percepções compartilhadas dos
problemas regionais.
Os projetos pedagógicos dos cursos fixam os objetivos e as metas a serem alcançados
durante a formação dos alunos, os critérios norteadores para a definição do perfil do egresso tomando
por base uma visão humanista, a internalização de valores de responsabilidade social, justiça e ética
profissional. Integram, assim, os conhecimentos, as competências, as habilidades e talentos na
formação do futuro profissional.
A consagrada articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão é fundamental para a
sustentação da Faculdade Nossa Senhora Aparecida. A qualidade do ensino depende da competência
em pesquisa. As atividades de extensão se articulam com as experiências de pesquisa e de ensino.
Em diversos casos, a participação de alunos em atividades de extensão pode-se construir em situação
essencial de formação. A participação discente nos projetos e atividades de pesquisa e de extensão
proporciona formação integral ao estudante.
A Instituição assumiu a missão de produzir conhecimentos e experiências destinados a
propiciar ao ser humano a construção do seu projeto de vida, que lhe dê acesso, segundo suas
necessidades, aos bens e serviços que a civilização oferece. E, também, assegurar–lhe a participação
na construção de uma sociedade mais humana, mais justa, mais cooperativa e mais pluralista.
A Faculdade Nossa Senhora Aparecidatem a convicção de que, atualmente, é mais importante
formar do que transmitir conhecimentos, porque a sociedade contemporânea exige profissionais
polivalentes e com a clara consciência de que terá de se adaptar a quaisquer circunstâncias e
atividades diferentes. Entende que o fundamental é fortalecer a personalidade do aluno, de maneira
harmônica e equilibrada, dentro de um contexto de liberdade e de profunda responsabilidade e
consciência social, participando na construção de uma sociedade mais justa, solidária e humana.
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Parte do princípio de que o profissional do futuro deverá considerar as necessidades da
população, pensada na sua totalidade e, não apenas, em termos de grupos privilegiados ou
dominantes.
A Faculdade Nossa Senhora Aparecidatem por finalidades principais:


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



formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para à inserção em
setores profissionais e para à participação no desenvolvimento da sociedade e a colaborar
na sua formação contínua;



incentivar o trabalho de pesquisa e de investigação científica, visando ao desenvolvimento
da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o
entendimento do homem e do meio em que vive;



promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber por meio do ensino, de publicações ou de
outras formas de comunicação;



suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente concretização, integrando os conhecimentos adquiridos numa estrutura
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;



estimular o conhecimento dos problemas do mundo atual, em particular os nacionais e
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma
relação de reciprocidade; e



promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição.

4DADOS SOCIOECONÔMICOS DA REGIÃO
4.1 O ESTADO DE GOIÁS
O Estado de Goiás apresentou, ao longo das últimas décadas, um crescimento populacional e
socioeconômico acima da média do país. Parte desse crescimento deve–se à migração de outras
regiões do Brasil, motivada pelo desenvolvimento das atividades agropecuárias e pela abertura de
novas oportunidades no setor industrial.
A população do Estado de Goiás atingiu, em 2010, mais de 6 milhões de habitantes (IBGE,
Censo Demográfico de 2010). Enquanto o a variação 2000/2010 na população do País foi de 12,34%,
Goiás apresentou um índice de 19,99%.
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VARIAÇÃO POPULACIONAL NO BRASIL, NO CENTRO–OESTE E EM GOIÁS (2000–2010)
LOCALIDADE
2000
2010
VARIAÇÃO %
Brasil
169.799.170
190.755.799
12,34
Região Centro–Oeste
11.636.728
14.0580.94
20,81
Estado de Goiás
5.003.228
6.003.788
19,99
Acredita–se que o ritmo de crescimento populacional no Estado de Goiás favoreceu o
crescimento econômico. A seguir a evolução do Produto Interno Bruto em Goiás e no Brasil.

ANO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) – BRASIL E GOIÁS – 2002–2008
VALORES CORRENTES
TAXA DE CRESCIMENTO (%)
(R$ MILHÕES)
GOIÁS
BRASIL
GOIÁS
BRASIL
37.416
1.477.822
–
–
42.836
1.699.948
14,49
15,03
48.021
1.941.498
12,10
14,21
50.536
2.147.239
5,24
10,60
57.057
2.369.483
12,90
10,35
65.210
2.661.344
14,29
12,32
75.275
3.031.864
15,43
13,92

Fonte: SEPLAN/GO, 2010.
Em 2008, Goiás atingiu o 9º lugar no ranking econômico dos Estados do país. Apesar do setor
de serviços destacar–se na economia estadual, a agropecuária ocupa importantes posições no ranking
nacional de produção. Em 2007, Goiás esteve entre os dez maiores produtores nacionais de sorgo (1º),
tomate (1º), algodão (3º), alho (4º), soja (4º), feijão (5º), milho (5º), cana–de–açúcar (6º), arroz (7º),
trigo (7º), laranja (9º) e abacaxi (10º). Na pecuária, Goiás ocupa o 4º lugar na produção leiteira e no
rebanho bovino de corte, o 6º lugar na produção de aves e o 8º lugar na produção de suínos,conforme
dados da Secretaria de Planejamento do Estado de Goiás.
A mineração também é um importante setor produtivo do Estado, que ocupa o 1º lugar
nacional na produção de amianto, níquel e vermiculita e o 2º lugar na produção de fosfato, ouro e
nióbio.
O setor industrial destaca–se pela produção de vestuário e de produtos alimentícios, setores
responsáveis por mais de 50% do número de empresas instaladas em Goiás. Nos últimos anos, o
Governo do Estado criou polos regionais de desenvolvimento industrial, com o incentivo à consolidação
de 13 distritos agroindustriais. Em Anápolis, cidade situada a 50 km da capital, já se encontra em
funcionamento a Plataforma Logística Multimodal, que oferecerá importante apoio para a
movimentação de cargas da Região Centro–Oeste para o país e para o exterior, contando, inclusive,
com porto seco para despachos aduaneiros e centros de transporte integrados com terminais terrestre,
aéreo e ferroviário.
Entre 2001 e 2010, as exportações goianas apresentaram um crescimento nominal de
579,47%, atingindo a marca de US$ 4 bilhões de receita, resultado influenciado,principalmente, pela
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abertura de novas empresas e pelo aumento da produtividade do setor primário. Os principais países
compradores dos produtos goianos são: Holanda, China, Itália, Alemanha e EUA. Em 2010, as
importações totalizaram US$ 4,2 bilhões, destacando–se matérias–primas para a fabricação de
medicamentos e fertilizantes, máquinas para a modernização de indústrias e automóveis.
Entre 1999 e 2009, o número de empregos formais quase dobrou, subindo de 610 mil para 1,2
milhões de postos de trabalho. O rendimento médio, por trabalhador, subiu 145%, passando de R$ 492
para R$ 1.206.
Os projetos de gestão e proteção ambiental, com destaque para a criação dos Comitês de
Bacias, para proteção dos mananciais fluviais e recuperação das matas ciliares, são iniciativas que se
somam à proposta de implantação do ICMS ecológico, que incentivará ações municipais de proteção e
gestão ambiental. Essas ações, em conjunto com os demais programas de saúde, saneamento e
distribuição de renda, permitem ao Estado de Goiás apresentar uma taxa de mortalidade infantil de
20‰ e esperança de vida de 73,1 anos, índices superiores aos nacionais (25,1‰ e 72,1 anos,
respectivamente).
O Município de Aparecida de Goiânia está inserido na Região Metropolitana de Goiânia –
RMG, criada pela Lei Complementar do Governo do Estado de Goiás nº 27, de 30 de dezembro de
1999, e alterada pela Lei Complementar No. 78, de 25 de março de 2010. Os municípios que
atualmente compõem a Região Metropolitana de Goiânia – GRANDE GOIÂNIA, são: Goiânia, Abadia
de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes,
Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza,
Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.
A mesma Lei Complementar instituiu a Região de Desenvolvimento Integrado de Goiânia,
composta pelos seguintes municípios: Aragoiânia, Bela Vista, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha,
Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás,
Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.
Todas as cidades da GRANDE GOIÂNIA possuem estreitas ligações com Goiânia, por sua
proximidade. A mais distante fica a 45 km da capital, considerando as distâncias existentes entre as
sedes do município.
Muitas dessas cidades dependem, economicamente, da capital, pois suas atividades principais
não são suficientes para manter as finanças municipais ou para oferecer postos de trabalho suficientes
para a população. Assim, muitos dos moradores terminam se deslocando até Goiânia, todos os dias,
para trabalhar e/ou estudar.
Pode–se afirmar que mais de 90% dos deslocamentos desses municípios se dirigem para o
polo metropolitano. A média de deslocamento na Região Metropolitana, envolvendo todos os 11
municípios é de 80%, ou seja, grande parte da população procura o polo metropolitano para resolver
suas demandas por trabalho e educação, sem contar com outras necessidades tais como:
saúde,assistência social, cultura. Em números absolutos, aproximadamente 100 mil pessoas procuram
a capital do Estado só para trabalhar e estudar.
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MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA
(Área, População, Distância de Goiânia e Deslocamento)
População
Distância de
Município
Área (km2)
% Deslocamento*
2010
Goiânia (km)
Abadia de Goiás
146,458
6.868
10
23,07
Aparecida de Goiânia
288,465
455.735
18
33,11
Aragoiânia
218,755
8,375
22
9,63
Bela Vista de Goiás
1.276,617
24.539
45
3,66
Bonfinópolis
122,257
7.536
33
21,70
Brazabrantes
123,548
3.240
32
22,01
Caldazinha
311,687
3.322
27
5,35
Caturaí
207,154
4.670
39
15,32
Goianápolis
162,380
10.681
33
4,21
Goiânia
739,492
1.301.892
––
2,13
Goianira
200,402
34.061
22
25,69
Guapó
517,005
14.002
24
13,63
Hidrolândia
944,238
17.398
32
9,18
Inhumas
613,349
48.212
42
5,59
Nerópolis
204,216
24.189
28
9,16
Nova Veneza
123,376
8.129
33
12,34
Santo Antônio de Goiás
132,803
4.690
20
17,04
Senador Canedo
244,745
84.399
16
36,46
Terezópolis de Goiás
106,976
6.562
28
12,13
Trindade
713,280
104.506
18
19,12
Fonte: SEPLAN/GO, 2010.
(*) % de deslocamento se refere ao percentual de habitantes que se deslocam para trabalhar ou
estudar em outro município – dados referentes ao Censo de 2010.
Os municípios pertencentes à Região Metropolitana de Goiânia apresentaram um forte
crescimento econômico nos últimos anos, com a abertura de um número significativo de vagas de
trabalho e aumento real da renda média dos salários oferecidos. Esse crescimento se deve ao
aumento da abertura de novas empresas e da demanda por mão de obra mais especializada, elevando
o valor dos rendimentos médios pagos aos funcionários.
Entre 2000 e 2009, o aumento médio no número de vagas de trabalho formais na Região de
Desenvolvimento Integrado de Goiânia foi de 66,07%. Os órgãos governamentais reconhecem que a
Região possui inúmeras vantagens competitivas que atraem os empreendimentos, tais como:


ser centro de influência regional;



ter localização geográfica estratégica;



possuir base econômica diversificada;



capacidade de geração de emprego;



ser pólo universitário;
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ter descentralização industrial;



possuir infraestrutura para transporte de cargas.

O potencial da Região ganha impulso pela vinculação ao eixo econômico
Goiânia/Anápolis/Brasília, que apresenta espaços urbanos dotados de infraestrutura suficiente e outros
fatores de competitividade econômica, sendo o principal deles o de se constituir num dos maiores e
mais dinâmicos centros de consumo do país.
MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA – INDICADORES ECONÔMICOS – 2008/2009
(PIB, Valor Adicionado Bruto, PIB Per Capita e IDH)
PIB PER
PIB
VALOR ADICIONADO BRUTO (EM MIL R$)
IDH–M
CAPITA
MUNICÍPIO
2000
(em mil R$) Agropecuária

Abadia de Goiás
35.169
Aparecida de
3.873.756
Goiânia
Aragoiânia
41.412
Bela Vista de
255.210
Goiás
Bonfinópolis
31.666
Brazabrantes
31.240
Caldazinha
27.181
Caturaí
34.557
Goianápolis
52.833
Goiânia
19.457.328
Goianira
167.724
Guapó
70.277
Hidrolândia
158.324
Inhumas
396.812
Nerópolis
275.789
Nova Veneza
58.654
Santo Antônio de
33.463
Goiás
Senador Canedo 2.304.014
Terezópolis de
40.768
Goiás
Trindade
644.772
TOTAL
27.990.950

Indústria

Serviços

Impostos

(em mil R$)

4.698

6.434

21.668

2.369

5.689

0,742

5.421

792.347

2.643.353

432.635

7.827

0,764

6.103

7.961

24.859

2.489

5.457

0,759

44.191

85.521

103.132

22.366

11.889

0,744

4.424
9.484
8.239
7.449
4.562
15.377
6.540
5.029
10.861
8.524
13.707
8.183

0,723
0,749
0,742
0,728
0,689
0,832
0,74
0,729
0,736
0,765
0,785
0,732

4.685
9.666
12.316
14.343
4.615
19.777
11.156
13.594
26.449
53.429
10.421
9.742

3.778
21.594
1.609
7.382
12.475
1.717
1.878
12.152
835,82
2.754
16.003
1.456
8.016
36.442
3.760
2.811.005 13.529.910 3.096.636
46.035
97.158
13.375
9.349
43.216
4.118
41.694
74.712
15.469
76.290
233.136
33.957
117.052
116.995
31.320
16.496
27.402
5.014

10.267

4.954

16.127

2.115

8.104

0,749

6.841

187.102

1.744.585

365.487

30.599

0,729

4.082

5.247

27.573

3.867

6.939

0,707

6.268
––

0,759
––

35.795
307.592

189.954
361.939
57.084
4.421.249 19.164.430 4.097.678

Fonte: SEPLAN/GO, 2011.
Nas últimas décadas, o Estado desenvolveu políticas de incentivo ao desenvolvimento
industrial, estimulando a descentralização da economia e a diversificação da produção, valorizando o
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potencial de cada região. Essas medidas mostram–se importantes para evitar a concentração
demográfica e econômica da capital, mantendo–a como pólo de apoio para um desenvolvimento mais
uniforme.
MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA
VARIAÇÃO NO NÚMERO DE EMPREGOS FORMAIS E NO RENDIMENTO MÉDIO DOS
TRABALHADORES / 2000 – 2009
MUNICÍPIO
Abadia de Goiás
Aparecida de Goiânia
Aragoiânia
Bela Vista de Goiás
Bonfinópolis
Brazabrantes
Caldazinha
Caturaí
Goianápolis
Goiânia
Goianira
Guapó
Hidrolândia
Inhumas
Nerópolis
Nova Veneza
Santo Antônio de
Goiás
Senador Canedo
Terezópolis de Goiás
Trindade
TOTAL
Goiás
% Goiás

EMPREGOS FORMAIS

RENDIMENTO MÉDIO

2000
217
40.431
347
3.106
265
255
173
148
426
325.547
2.567
425
1.206
4.026
3.821
1.324

2009
828
94.106
801
3.622
636
483
387
371
705
509.775
4.087
1.258
2.500
8.437
5.378
1.493

% Var
281,57
132,76
130,84
16,61
140,00
89,41
123,70
150,68
65,49
56,59
59,21
196,00
107,30
109,56
40,75
12,76

2000
355,04
363,36
239,64
381,11
450,06
316
215,19
225,72
335,89
664,37
408,52
315,98
320,02
352,74
365,15
431,94

2009
790,72
914,39
769,81
940,77
782,26
755,47
759,28
853,51
944,04
1.503,39
833,03
868,74
858,58
821,52
916,26
963,38

% Var
122,71
151,65
221,24
146,85
73,81
139,07
252,84
278,13
181,06
126,29
103,91
174,94
168,29
132,90
150,93
123,04

684

1.116

63,16

1.136,22

1.979,84

74,25

2.498
223
6.280
393.969

6.405
672
11.206
654.266

156,41
201,35
78,44
66,07

426,33
324,03
382,37

1.131,21
798,89
894,98

165,34
146,55
134,06

663.902
59,34

1.209.310
54,10

82,15

524,44

1206,08

129,97

Fonte: SEPLAN/GO, 2011.
O município de Aparecida de Goiânia está entre os que mais apresentam crescimento
significativo dos empregos formais e da renda média dos salários pagos aos trabalhadores na Região
Metropolitana de Goiânia.
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Em pesquisa realizada recentemente, com empresários já instalados no Estado, a consultoria
PricewaterhouseCoopers1 concluiu que o Estado de Goiás continua sendo altamente atraente e
competitivo em relação aos demais estados da federação; uma prova disso tem sido a entrada de
novas empresas no Estado e a expansão de empresas goianas por todo o território Brasileiro.
As expectativas para o futuro empresarial regional são bastante promissoras. Os empresários
goianos apontam a ampliação para novos mercados e produtos como o principal direcionamento
estratégico para 2011. Entretanto, uma das principais preocupações dos empresários goianos é a
capacidade local de geração de mão de obra treinada e qualificada.
Considerando o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Goiás, todos os níveis e
modalidades de ensino devem ser objeto de planejamento dos gestores públicos e das instituições
públicas e privadas, pela sua relação direta com a qualidade da mão de obra dos profissionais
requeridos pelos diversos setores econômicos e sociais.
Segue quadro com a evolução do número de estabelecimentos de ensino da educação básica,
por dependência administrativa, no Estado de Goiás.
ESTADO DE GOIÁS NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
Estabelecimentos
Anos
Total
Federal
Estadual
Municipal
Particular
1995
...
...
...
...
...
2000
5.260
7
1.292
3.045
916
2005
4.643
8
1.114
2.399
1.122
2006
4.591
8
1.109
2.415
1.059
2007
4.398
9
1.108
2.370
911
2008
4.485
9
1.090
2.377
1.009
2009
4.859
11
1.095
2.373
1.380
Fonte: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica – 2010
4.2 O MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Aparecida de Goiânia é um município brasileiro do Estado de Goiás que se localiza na Região
Metropolitana de Goiânia – GRANDE GOIÂNIA, a 70 km de Anápolis e 210 quilômetros de Brasília,
tendo como principal meio de acesso a rodovia BR–153.
De acordo com o Censo Demográfico de 2010, Aparecida de Goiânia possui 455.657
habitantes (IBGE, 2011).

PRICEWATERHOUSECOOPERS. A Força do Estado de Goiás.
Brasília:
PricewaterhouseCoopers, 2010. Disponível em http://www.pwc.com/pt_BR/br/estudos–pesquisas/assets/1–
1

sondagem–go–10.pdf
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APARECIDA DE GOIÂNIA – GO
SINOPSE DO CENSO DEMOGRÁFICO 2010
População Residente
População Residente Urbana
População Residente Rural
Homens
Homens na Área Urbana
Homens na Área Rural
Mulheres
Mulheres na Área Urbana
Mulheres na Área Rural
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

455.657
455.193
464
224.798
224.547
251
230.859
230.646
213

Pessoas
Pessoas
Pessoas
Homens
Homens
Homens
Mulheres
Mulheres
Mulheres

O Município de Aparecida de Goiânia participava com 5,15% do PIB estadual em 2008, contra
4,76% em 2007. O setor de serviços é a atividade mais importante no município, com participação de
76,82% do VA municipal. Em Aparecida de Goiânia concentram–se indústrias ligadas à metalurgia
básica, alimentos e bebidas, artefatos de cimento, medicamentos, gráfica e editoração, distribuição de
mercadorias e atividades de serviços que atendem à capital, Goiânia. Aparecida de Goiânia é o
segundo município mais populoso de Goiás. Vale destacar que este município vem ganhando
participação no PIB goiano nos últimos anos.
APARECIDA DE GOIÂNIA / PIB – PRODUTO INTERNO BRUTO
1999 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2007

2008

Produto Interno
Bruto a Preços
826.759,84 1.064.014,45 1.197.487,34 1.425.571,04 1.639.001,83 1.889.668,27 2.229.711,43 2.670.145,19 3.100.892,18 3.873.756,43
Correntes – PIB
(R$ mil)
Produto Interno
Bruto per Capita 3.069,81
3.069,81
3.289,05
3.734,35
4.101,80
4.527,14
5.121,97
5.893,01
6.524,03
7.827,05
(R$)

Fonte: SEPLAN/GO, 2011.
Segundo o Cadastro Central de Empresas, havia 7.141 empresas atuantes em Aparecida de
Goiânia no ano de 2009 (IBGE, 2011), sendo que:



são 04 polos industriais: o DIMAG – Distrito Industrial Municipal de Aparecida de Goiânia, o
DAIAG – Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia, com 4 milhões de metros
quadrados; Polo Empresarial Goiás; Parque Industrial de Aparecida de Goiânia e a Cidade
Empresarial. Nos polos estão instaladas empresas que fabricam desde peças de veículos,
material de limpeza, alimentação e equipamentos hospitalares. A maioria delas implantou–
se nos últimos 5 anos, quando o município passou a doar terrenos. Algumas empresas da
área de serviços também obtiveram redução de alíquota de 3 para 2% por 10 anos como
incentivo para instalar–se;



segundo a Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia, o DAIAG conta
com 30 empresas em funcionamento; o DIMAG com 50 empresas e o Polo Empresarial
Goiás com 130. O Parque Industrial conta com 60 empresas que receberam terrenos da
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prefeitura e a Cidade Empresarial com 70 empresas com obras em andamento, sendo que
esta já possui, aproximadamente, 250 empresas de serviços e de tecnologia;


em dezembro de 2009 foi assinado termo de cessão de áreas para 30 empresas com
previsão de gerar mais 1,5 mil empregos. As pequenas, médias e grandes empresas são
instaladas em três polos industriais – Dimag, Polo Empresarial Goiás e Parque Industrial. O
investimento previsto é de R$ 200 milhões. Entre as empresas que serão beneficiadas com
a doação de terrenos figuram a Superbola, Ortobom e Boreal;



19 estabelecimentos bancários;



várias cooperativas, entre elas: Cooperativa Industrial de Suinocultura do Estado de Goiás
(COOPERSUÍNOS), Cooperativa Cometa de Locação de Automóveis Ltda. (COMETA),
Cooperativa dos Trabalhadores do Transporte Alternativo de Aparecida (COOTRANSPA),
Cooperativa dos Produtores de Leite (COOPLAGO).

Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Aparecida de Goiânia é 0,764.
Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões consideradas de médio
desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). Em relação aos outros municípios do Brasil, Aparecida
de Goiânia apresenta uma situação boa: ocupa a 1469ª posição, sendo que 1468 municípios (26,7%)
estão em situação melhor e 4038 municípios (73,3%) estão em situação pior ou igual. Em relação aos
outros municípios do Estado, Aparecida de Goiânia apresenta uma situação boa: ocupa a 48ª posição,
sendo que 47 municípios (19,4%) estão em situação melhor e 194 municípios (80,6%) estão em
situação pior ou igual.
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL EM APARECIDA DE GOIÂNIA
Indicadores
1991
2000
IDH–M
0,677
0,764
IDH–M – Renda
0,610
0,659
IDH–M – Educação
0,763
0,880
IDH–M – Longevidade
0,658
0,753
Fonte: SEPLAN/GO, 2011.
A taxa de analfabetismo está entre as menores da região Centro–Oeste. Em 2000, a taxa de
alfabetização chegou a 92,1%.
EVOLUÇÃO DA TAXA DE ALFABETIZAÇÃO / APARECIDA DE GOIÂNIA
1991
2000
Taxa de alfabetização (%)
85,2
92,1
NOTA: Pessoas de 10 anos ou mais de idade.
Fonte: SEPLAN/GO, 2011.
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5 BREVE HISTÓRICO INSTITUCIONAL
A mantenedora, a Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida, foi instituída com o
objetivo de ministrar o ensino fundamental, o ensino médio e cursos de pré–vestibular.
Consolidou–se, adquiriu status de instituição séria e competente, o que levou a comunidade
atendida a solicitar–lhe o empenho em suprir a carência existente no Município de Aparecida de
Goiânia, para os jovens que pretendiam ingressar no ensino superior, expandindo sua atuação
mediante o credenciamento da Faculdade Nossa Senhora Aparecida – FANAP.
A criação da FANAP está baseada em 03 (três) requisitos: a) atender aos reclamos cognitivos
da sociedade no Município de Aparecida de Goiânia e região; b) oferecer uma significativa
oportunidade de conhecimento do universo científico para a comunidade; c) criar uma comunidade
acadêmica capaz de responder aos anseios do mercado empregador, com alto nível de
profissionalização.
Em 1996, foi dado o primeiro passo de uma iniciativa arrojada: implantar uma instituição de
ensino superior no Município de Aparecida de Goiânia, no Estado de Goiás. Para muitos tal ação era
uma utopia, para os diretores um objetivo realizável, desde que houvesse integral dedicação e
empenho para atingi–lo.
Os diretores da Mantenedora estavam imbuídos de enorme espírito empreendedor e tendo por
base sólidos princípios de caráter sócio–culturais no sentido de colaborar, de forma ativa, com a
transformação do perfil educacional de Aparecida de Goiânia.
Dessa forma, a Associação Educacional Nossa Senhora Aparecida tomou para si a tarefa de
ser condutora, por excelência, dos destinos cognitivos e éticos da sociedade na qual está inserida e
iniciou os trabalhos para isso: os diretores dedicavam cada segundo, minuto e hora de seus dias,
sempre objetivando tal realização.
O processo legal de implantação de uma instituição de ensino superior apresentava inúmeros
empecilhos, que foram sendo vencidos, um a um.
Finalmente, em 15 de março de 1999, a FANAP inicia suas atividades com a aula inaugural do
curso de Bacharelado em Ciências Contábeis (autorizado pela Portaria MEC nº 243 de 11/02/1999,
publicada no DOU em 17/02/1999) que proporcionou o ingresso ao nível superior de cem estudantes,
em duas turmas de cinqüenta alunos, no Município de Aparecida de Goiânia.
Assim, o sonho tornou–se realidade: Aparecida de Goiânia contava com sua primeira
instituição de ensino superior: a Faculdade Nossa Senhora Aparecida – FANAP.
Tal foi o entusiasmo da comunidade ao receber a Instituição que logo a seguir à inauguração,
cristalizou–se na direção iniciativa de viabilizar a implantação de novos cursos superiores.
Atualmente, a FANAP ministra, além do curso de Ciências Contábeis, os Cursos de Graduação
em Administração (Bacharelado), Direito (Bacharelado), Pedagogia (Licenciatura) e os Cursos
Superiores de Tecnologia em: Secretariado, Marketing, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e
Logística. Os cursos de Redes de Computadores e de Produção Publicitária foram autorizados, mas
não apresentaram demanda.

16

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO
6 DADOS DO CURSO
6.1 NOME DO CURSO
Curso de Graduação em Administração, bacharelado.
6.2 ENDEREÇO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO
UNIDADE SEDE – Avenida Pedro Luiz Ribeiro, Qd. 01, Lt. 01, Gleba 04, Chácara Santo
Antônio – Cj. Bela Morada – Aparecida de Goiânia/GO. CEP 74.920–760.
6.3 ATO LEGAL DE AUTORIZAÇÃO
O Curso de Graduação em Administração da FANAP foi autorizado pela Portaria Ministerial nº
133, cuja publicação no Diário Oficial da União (D.O.U.) ocorreu em 02 de fevereiro de 2001, o curso foi
reconhecido pela Portaria Ministerial nº 405 de 25 de julho de 2006.
6.4 NÚMERO DE VAGAS AUTORIZADAS
A FANAP foi autorizada a oferecer 300 vagas anuais.
6.5 TURNOS DE FUNCIONAMENTO DO CURSO
Noturno.
6.6 CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
O Curso de Graduação em Administração tem a duração de 3.000 horas.
A carga horária total do curso atende ao que dispõe a Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de
junho de 2007.
6.7 COORDENADOR DO CURSO
Prof.Dr. Rubem José Boff
Coordenação Adjunta: Profa. Ms. Roberta Caiado C. e C. B. Crosara
6.8 TEMPO MÍNIMO E MÁXIMO DE INTEGRALIZAÇÃO
Prazo mínimo de integralização de 08 semestres e máximo de 14 semestres.
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6.9 REGIME DE MATRÍCULA
Semestral.
6.10 DIMENSIONAMENTO DAS TURMAS
Turmas de 60 alunos, sendo que, nas atividades práticas, as turmas têm as dimensões
recomendadas pelo professor, com a aprovação do coordenador do curso.
7 BASE LEGAL DO CURSO
O Curso de Graduação em Administração da FANAP foi autorizado em 01 de fevereiro de 2001 pela
Portaria Ministerial nº 133, cuja publicação no Diário Oficial da União (D.O.U.) ocorreu em 02 de
fevereiro de 2001.O curso foi reconhecido pela Portaria Ministerial nº 405 de 25 de julho de 2006,
publicada no D.O.U. de 26 de julho de 2006.
A base legal para a constituição do curso de Administração e que permeia este Projeto
Pedagógico é a Resolução CNE/CES n° 4 de 13 de julho de 2005;o Decreto nº 5.626, de 22 de
dezembro de 2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras; o Parecer CNE/CES nº
08/2007 e Resolução CNE/CES nº 2, de 18 de junho de 2007, que dispõe sobre carga horária mínima e
procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na
modalidade presencial; o Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta sobre normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida;bem como, a Portaria Normativa MEC nº 40 de 12 de dezembro de 2007.
Adicionalmente, o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Administraçãoestá em
consonância com o Projeto Pedagógico Institucional e com o Plano de Desenvolvimento Institucional
da FANAP.
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ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO–PEDAGÓGICA
8 PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO: ASPECTOS GERAIS
8.1 CONTEXTO EDUCACIONAL
O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Administração da FANAP foi elaborado
considerando as metas do PNE e o atendimento na educação superior, o desenvolvimento econômico
e a demanda do setor produtivo da região, a população do ensino médio e técnico local e a política
institucional de expansão da graduação.
8.1.1 O Desenvolvimento Econômico e a Demanda do Setor Produtivo da Região
Conforme destacado anteriormente, inserida na Região Metropolitana de Goiânia – GRANDE
GOIÂNIA, Aparecida de Goiânia é um polo estratégico para investimentos na industrialização, na
distribuição de produtos e no atendimento de importantes mercados consumidores, sendo Goiânia o
principal centro consumidor de seus produtos industrializados.
Aparecida de Goiânia possui 455.657 habitantes (IBGE, 2011) e é o terceiro maiorPIB estadual
em 2008, possui 04 (quatro) polos industriais e empresas ligadas à metalurgia básica, alimentos e
bebidas, artefatos de cimento, medicamentos, gráfica e editoração, distribuição de mercadorias e
atividades de serviços que atende a toda região.
A partir dos dados do município de Aparecida de Goiânia (IBGE, 2010) observa–se que a
população municipal possui uma estrutura jovem, com uma pirâmide populacional de ápice estreito. Em
2010, Aparecida de Goiânia possuía um total de 206.667 crianças, adolescentes e jovens de até 24
anos (46% do total da população).
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR SEXO, SEGUNDO OS GRUPOS DE IDADE (2010)
TOTAL
FAIXA ETÁRIA
MASCULINO
FEMININO
Mais de 100 anos
4
15
19
95 a 99 anos
31
49
80
90 a 94 anos
109
133
242
85 a 89 anos
291
398
689
80 a 84 anos
745
882
1627
75 a 79 anos
1.293
1.618
2.911
70 a 74 anos
2.271
2.726
4.997
65 a 69 anos
3.243
3.703
6.946
60 a 64 anos
4.718
5.395
10.113
55 a 59 anos
6.926
7.921
14.847
50 a 54 anos
9.553
10.802
20.355
45 a 49 anos
12.310
13.811
26.121
40 a 44 anos
15.570
16.446
32.016
35 a 39 anos
18.237
18.902
37.139
19

30 a 34 anos
25 a 29 anos
20 a 24 anos
15 a 19 anos
10 a 14 anos
5 a 9 anos
0 a 4 anos
TOTAL

21.719
23.531
23.179
21.412
21.244
19.602
18.810
224.798

22.130
23.508
22.676
21.364
20.896
18.928
18.556
230.859

43.849
47.039
45.855
42.776
42.140
38.530
37.366
455.657

Fonte: IBGE, 2010.
Considerando a expressiva quantidade de jovens com idade até 24 (vinte e quatro) anos e
adultos jovens que têm retornado aos estudos, percebe-se a necessidade de ampliação da oferta de
cursos superiores, no município de Aparecida de Goiânia e região de abrangência. Nesse cenário
ainda está posto o perfil municipal que demonstra elevado crescimento na área da indústria e
comércio.

Fonte: IBGE, 2010.
Segundo a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio a expectativa é que as empresas já
instaladas e as novas indústrias apliquem cerca de R$ 5 bilhões de investimentos até 2012.
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A seguir, evolução do emprego formal em Aparecida de Goiânia no período de 1998 a 2010.
EMPREGO – CAGED / APARECIDA DE GOIÂNIA
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Emprego
Formal –
19.448 17.598 23.275 28.257 24.522 23.651 29.739 30.433 35.750 39.550 53.686 55.285 65.014
Admitidos
(número)
Emprego
Formal –
18.655 17.158 20.115 26.025 24.350 20.943 25.538 29.997 31.330 35.439 46.735 49.577 60.926
Desligados
(número)
Emprego
Formal – Saldo 793
440
3.160 2.232 172 2.708 4.201 436 4.420 4.111 6.951 5.708 4.088
(número)
NOTA: Não inclui os ignorados no período de 1998 a 2003.

Fonte: SEPLAN/GO, 2011.

Número de
Empregos
Formais
(número)
Rendimento
Médio (R$)

1999

2000

EMPREGO – RAIS / APARECIDA DE GOIÂNIA
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008

2009

2010

33.266

40.431

45.688

47.501

54.927

60.492

70.859

69.404

77.271

85.668

94.106

100.012

337,19

363,36

395,98

446,90

504,79

568,12

913,35

693,83

772,94

843,72

914,39

996,47

Fonte: SEPLAN/GO, 2011.
Segundo a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Ranking dos Municípios Goianos – 2009 /
SEGPLAN, 2009) em que pese os diferenciais do município como o dinamismo econômico, a sua
riqueza, infraestrutura econômica, localização estratégica e logística, o município ainda terá que
melhorar seu desempenho em variáveis como vagas ofertadas no ensino superior, matrículas em
cursos de capacitação de mão de obra, matrículas em educação profissional, ou seja, investir no grau
de instrução da mão de obra local. Com certeza isso reforçaria a qualidade do município nos requisitos
de atração de investimentos.
Considerando, portanto, as grandes possibilidades de desenvolvimento econômico e social da
área de inserção da FANAP, a ampliação das possibilidades de qualificação profissional torna–se uma
tarefa prioritária para Aparecida de Goiânia e para a Região Metropolitana de Goiânia.
A FANAP estruturou o Curso de Graduação em Administraçãode forma que seus alunos,
docentes e egressos possam envolver–se nas propostas e problemas regionais, desenvolvendo, por
meio da atuação prática, o espírito crítico–científico que sustenta as soluções alternativas e inovadoras.
Nesse sentido, a decisão da FANAP de oferecer um curso de Administração tem por base um
estudo da situação atual do mercado de trabalho regional; no qual há grande potencial e necessidade
de fomento ao empreendedorismo e ao desenvolvimento, somado a expectativa existente, por parte
das empresas, de obterem recursos humanos qualificados para a atuação específica em Administração
e em suas áreas de abrangência.
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No âmbito demográfico, o curso promove uma formação profissional na área de gestão para
atender as necessidades de sua região.
Assim, o Curso de Graduação em Administração supre uma demanda existente no mercado de
trabalho por profissionais qualificados na área. Por ser uma área dinâmica e em constante
desenvolvimento, a demanda por pessoas com conhecimentos sólidos nesta área é muito grande,
estimulando o crescimento de um mercado de trabalho capaz de absorver um significativo número de
profissionais qualificados.
8.1.2 A População do Ensino Médio e Técnico Local
A universalização progressiva do ensino médio constitui exigência da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação. A necessária expansão deste nível de ensino foi planejada nas metas do Plano Nacional
de Educação (PNE), sendo claramente evidenciada no Estado.
O ingresso na educação superior tem assumido, para o jovem da região, um caráter de tarefa
evolutiva em si mesma, continuidade natural a ser assumida por quem termina o ensino médio e uma
alternativa disponível de inserção no mundo do trabalho, especialmente aquele que exige mão de obra
qualificada.
Conforme dados do Censo Escolar do INEP, em 2010, no município de Aparecida de Goiânia
foram registradas 21.246 matrículas iniciais no ensino médio regular, além de 3.319 na educação de
jovens e adultos presencial e 128 na educação especial. O número de estudantes matriculados no
ensino médio é bastante significativo, o que confirma a existência de uma demanda potencial por
formação superior na região.
Nas últimas décadas o ensino médio apresentou significativo crescimento em Aparecida de
Goiânia, o que pode ser associado à melhoria do Ensino Fundamental, à ampliação do acesso ao
Ensino Médio e a uma maior demanda pela educação superior.
CENSO ESCOLAR DO INEP – MATRÍCULAS
Total (alunos)
Matrículas na Creche –
Total (alunos)
Matrículas na Creche –
Estadual (alunos)
Matrículas na Creche –
Municipal (alunos)
Matrículas na Creche –
Particular (alunos)
Matrículas na
Alfabetização – Total
(alunos)
Matrículas na Pré–
Escola – Total (alunos)
Matrículas na Pré–
escolar – Estadual
(alunos)
Matrículas na Pré–
escolar – Municipal
(alunos)

2000
103.066

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

109.881

117.095

118.949

116.583

113.450

118.485

108.985

105.275

103.741

103.685

–

414

256

260

367

440

1.045

607

911

1.011

953

–

–

–

25

–

–

–

–

–

–

–

–

313

157

157

198

230

652

383

737

659

578

–

101

99

78

169

210

393

224

174

352

375

4.481

5.433

5.215

5.547

–

–

–

–

–

–

–

2.702

3.503

3.209

3.826

8.269

4.987

3.733

3.311

3.755

3.486

3.793

977

278

228

128

–

–

–

–

–

–

79

665

834

868

1.541

4.814

1.743

818

1.359

1.708

1.559

909
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Matrículas na Pré–
escolar – Particular
(alunos)
Matrículas no Ensino
Fundamental – Total
(alunos)
Matrículas no Ensino
Fundamental – Estadual
(alunos)
Matrículas no Ensino
Fundamental –
Municipal (alunos)
Matrículas no Ensino
Fundamental –
Particular (alunos)
Matrículas no Ensino
Médio – Total (alunos)
Matrículas no Ensino
Médio – Estadual
(alunos)
Matrículas no Ensino
Médio – Particular
(alunos)
Matrículas na Educação
Profissional – Total
(alunos)
Matrículas na Educação
profissional (nível
técnico) – Particular
(alunos)
Matrículas na Educação
Especial – Total
(alunos)
Matrículas na Educação
Especial – Estadual
(alunos)
Matrículas na Educação
Especial – Municipal
(alunos)
Matrículas na Educação
Especial – Particular
(alunos)
Matrículas na Educação
de Jovens e Adultos –
Total (alunos)
Matrículas na Educação
de Jovens a Adultos –
Estadual (alunos)
Matrículas na Educação
de Jovens a Adultos –
Municipal (alunos)
Matrículas na Educação
de Jovens a Adultos –
Particular (alunos)

1.060

2.391

2.113

2.157

3.455

3.244

65

1.952

2.047

1.927

2.805

79.904

83.034

85.047

82.574

79.589

80.662

82.143

75.475

72.464

71.435

69.679

60.753

54.585

52.061

46.717

43.025

40.398

40.898

37.102

31.619

30.152

28.169

15.609

17.222

19.544

20.531

22.568

26.753

27.049

25.550

27.354

28.449

28.200

3.542

11.227

13.442

15.326

13.996

13.511

14.196

12.823

13.491

12.834

13.310

13.403

14.541

16.656

16.896

18.448

18.501

21.729

21.331

20.537

20.960

21.246

13.144

13.230

15.129

15.057

16.484

16.777

19.819

19.452

18.545

19.005

19.254

259

1.311

1.527

1.839

1.964

1.724

1.910

1.879

1.992

1.955

1.992

–

–

–

–

43

–

46

–

–

177

190

–

–

–

–

43

–

46

–

–

177

190

49

49

49

58

119

97

78

696

937

905

1.088

11

9

–

–

39

25

–

323

538

554

528

–

–

–

–

–

–

–

234

284

308

510

38

40

49

58

80

72

78

139

115

43

50

2.527

2.907

6.663

9.738

9.748

8.763

9.711

7.565

6.671

5.767

6.736

1.731

774

3.427

6.879

7.877

7.700

8.515

6.866

6.051

5.029

5.912

100

157

42

–

–

–

–

–

256

317

336

696

1.976

3.194

2.859

1.871

1.063

1.196

699

364

421

48

Fonte: INEP, 2011.
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8.1.3 Política Institucional de Expansão da Graduação
Sendo uma instituição voltada para a promoçãodo ensino superior, contribuindo para o pleno
desenvolvimento do aluno, seu preparo para o exercício da cidadania e sua formação profissional, a
FANAP, em seu PDI, estabeleceu como um de seus objetivos, oferecer ensino de graduação em
Administração num conjunto de cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológicos.
Paralelamente ao ensino, a FANAP desenvolve importantes atividades de extensão na área do
conhecimento relacionada ao curso oferecido.
A Instituição pretende que os bacharéis por ela formados sejam, em conformidade com a
definição proposta pelo MEC, profissionais de nível superior aptos a desenvolver, de forma plena e
inovadora, as atividades em uma determinadaárea e com capacidade para utilizar, desenvolver ou
adaptar tecnologias com a compreensão crítica das implicações daí decorrentes e das suas relações
com o processo produtivo, o ser humano, o ambiente e a sociedade.
8.1.4 Implementação das Políticas Institucionais do PDI para o Curso
O PDI relaciona, a cada uma das políticas e diretrizes institucionais, ações estratégicas
implantadas num determinado horizonte temporal, para o cumprimento dessas políticas institucionais.
A Instituição implantou todas as práticas previstas para a graduação, na modalidade
presencial, de forma coerente com as políticas constantes dos documentos oficiais – PDI, PPI e PPC.
São documentos que servem de base para as políticas de ensino, extensão, responsabilidade social,
pesquisa e gestão implantadas no Curso.
8.1.5 Atendimento às Metas do Novo Plano Nacional de Educação
O Curso de Graduação em Administração da FANAP está alinhado aos objetivos e metas do
Novo Plano Nacional de Educação (em tramitação) no que tange aos seguintes aspectos:
 elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa liquida para 33% da
população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta;
 contribuir para a redução da desigualdade regionais na oferta de educação superior;
 diversificar regionalmente o sistema superior de ensino, introduzindo um curso de alta
complexidade e grande importância socioeconômica; e
 consolidar a perspectiva de formar profissionais aptos a desenvolver, de forma plena e
inovadora, as atividades em um determinado eixo tecnológico e com capacidade para utilizar,
desenvolver ou adaptar tecnologias com a compreensão crítica das implicações daí
decorrentes e das suas relações com o processo produtivo, o ser humano, o ambiente e a
sociedade.
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A taxa de escolarização líquida e a taxa de escolarização bruta calculadas para o município de
Aparecida de Goiâniademonstram claramente as deficiências do setor de ensino superior em relação
aos jovens que residem na região.
O município de Aparecida de Goiâniateve, no ano de 2009, uma taxa de escolarização líquida
estimada de 3,82%. Esta taxa está muito distante daquela preconizada no Plano Nacional de
Educação.
A taxa de escolarização bruta, que mede, percentualmente, o total de matrículas no ensino
superior em relação à população na faixa etária teoricamente adequada para freqüentar esse nível de
ensino, foi estimada, para o ano de 2009 no município de Aparecida de Goiânia , em 15,61%.
TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO BRUTA E LÍQUIDA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR,
EM APARECIDA DE GOIÂNIA
Município

Aparecida de
Goiânia
Total

Estimativa em 2009
População
na Faixa
População
Etária de 18
a 24 anos

Matrícula
Total

Ensino Superior 2009
Estimativa
Taxa de
Matrícula
Escolarização
de 18 a 24
Bruta
anos

Taxa de
Escolarização
Líquida

510.770

68.954

10.763

2.632

15,61

3,82

510.770

68.954

10.763

2.632

15,61

3,82

Fonte: IBGE, 2009.
8.1.6 Vagas Ofertadas na Educação Superiore Demanda pelo Curso
Segundo Cadastro e–MEC (2011) o município de Aparecida de Goiânia conta com 05 (cinco)
instituições de ensino superior que ofertam cursos na modalidade presencial, a Faculdade Nossa
Senhora Aparecida (credenciada pela Portaria MEC 243 de 11/02/1999), a Faculdade Alfredo Nasser
(credenciada pela Portaria MEC 1.682 de 19/10/2000), a Faculdade Sul da América – SULDAMÉRICA
(credenciada pela Portaria MEC 3.627 de 17/10/2005), a Faculdade Padrão (credenciada pela Portaria
MEC 491 de 10/02/2006) e a Universidade Estadual de Goiás – UEG (credenciada pela Lei 13.456 de
16/04/1999).
Seguem instituições de educação superior, cursos e número de vagas anuais ofertadas
anualmente em Aparecida de Goiânia.
EDUCAÇÃO SUPERIOR
IES, CURSOS E NÚMERO DE VAGAS ANUAIS OFERTADAS EM APARECIDA DE GOIÂNIA
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO
NÚMERO DE VAGAS
CURSOS
SUPERIOR – IES
ANUAIS
Faculdade Nossa Senhora Aparecida

Administração
Ciências Contábeis
Direito
Pedagogia
Secretariado

300
120
200
200
200
25

Faculdade Alfredo Nasser

Faculdade Sul da América –
SULDAMÉRICA
Faculdade Padrão
Universidade Estadual de Goiás – UEG
TOTAL

Marketing
Logística
Análise e Desenvolvimento de
Sistemas
Redes de Computadores
Produção Publicitária
Administração
Biomedicina
Ciências Contábeis

200
100

Ciências Econômicas

300

Direito
Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia
Geografia
História
Letras – Inglês
Matemática
Negócios Imobiliários
Pedagogia
Sistemas para Internet
Administração
História
Administração
Ciências Contábeis
Educação Física
Enfermagem
Administração
Ciências Contábeis

200
200
160
50
200
200
300
200
200
300
200
200
200
300
200
300
100
40
40

100
200
100
500
100
200

6.410

Fonte: Cadastro e–MEC, 2011.
Segundo dados do Censo da Educação Superior (INEP), no ano de 2009 foram realizadas
10.763 matrículas em cursos ofertados pelas instituições de educação superior sediadas em Aparecida
de Goiânia.
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
Faculdade Nossa Senhora Aparecida
Faculdade Alfredo Nasser
Faculdade Sul da América – SULDAMÉRICA
Faculdade Padrão
TOTAL

MATRÍCULAS REALIZADAS NO ANO DE 2009
1.052
3.575
163
5.973
10.763

Fonte: INEP, 2011.
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Atualmente, ainda segundo o Cadastro e–MEC, a FANAP e outras 04 (quatro) instituições de
ensino superior ofertam o Curso de Graduação em Administração em Aparecida de Goiânia:
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO – APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
VAGAS EM ATIVIDADE
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
CC
CPC ENADE
ANUAIS
DESDE
Faculdade Nossa Senhora Aparecida
–
2
1
300
01/03/2001
Faculdade Alfredo Nasser - FAN
–
3
2
500
25/03/2002
Faculdade Sul da América –
–
SC
SC
200
04/02/2006
SULDAMÉRICA
Faculdade Padrão
3
2
2
300
01/04/2006
Universidade Estadual de Goiás - UEG
–
–
–
40
01/08/2010
Fonte: Cadastro e–MEC, 2011.
Tendo sido o primeiro Curso de Graduação em Administração a ser ofertado em Aparecida de
Goiânia, adecisão da FANAP de oferecer um Curso de Graduação em Administração teve por base um
estudo da situação atual do mercado de trabalho regional. Em Goiás e na Região Centro–Oeste há
grande potencial e necessidade de fomentoao empreendedorismo e ao desenvolvimento, somando-se
a expectativa existente, por parte das empresas, de obterem recursos humanos qualificados para a
atuação específica em Gestão.
8.1.7 Justificativa e Relevância Social do Curso
A partir da leitura da realidade regional e do seu potencial, a FANAP expandiu seus cursos de
graduação, considerando o parque empresarial, em franco crescimento e desenvolvimento, no
município de Aparecida de Goiânia. Assim, criou-se num conjunto de cursos, o Curso de Graduação
em Administração que vem como parte desta iniciativa para suprir o mercado goiano e, em especial, o
de Aparecida de Goiânia e região metropolitana da capital de Goiás.
A Faculdade viu nesses cursos uma forma de contribuir, efetivamente, para a qualificação das
pessoas no local onde moram, ao mesmo tempo em que a empregabilidade já se constata, pela
crescente ampliação das empresas.
Os cursos superiores em Gestão, especialmente o Curso de Graduação em Administração,
atraem, não somente os jovens que concluíram o ensino médio, mas também, aqueles que deixaram
de estudar na faixa etária de dezoito a vinte e quatro anos e concluíram a Educação de Jovens e
Adultos-EJA.
A FANAP se propõe a atender a uma necessidade socioeconômica e cultural regional,
oferecendo uma graduação que contempla o município e o seu entorno, gerando profissionais para
atender os anseios da sociedade aparecidense e do mercado de trabalho, com a inclusão de pessoas
aptas a enfrentarem os desafios da gestão das organizações, em diferentes segmentos empresariais e
sociais.
O Curso de Graduação em Administração da FANAP tem por finalidade prover líderes
organizacionais à sociedade, local com capacidade empreendedora, inovadora e criativa, forjada por
meio de robusta formação acadêmica vocacionada para o mercado empresarial e abrangendo as
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potencialidades das organizações dos três setores econômicos e com conhecimentos necessários para
prosseguir em estudos avançados, no campo da Administração e correlatos. A flexibilidade intelectual
adquirida durante a formação acadêmica constitui-se em característica que lhes permitirá o sucesso no
dinâmico ambiente de negócios, além de gerar a possibilidade de estudo autodidata direcionado para o
aperfeiçoamento e a inovação da prática organizacional, sempre objetivando atingir a excelência no
desempenho de suas funções e, por consequência, tornando-se referência localna Administração e
suas aplicações.
Dessa forma, o curso de Curso de Graduação em Administração, promovido pela Faculdade
Nossa Senhora Aparecida, se consolida e fortalece, já tendo graduado 445 alunos até 2010, dos quais
147 em Gestão em Marketing e 87 em Gestão em Sistemas de Informação, distribuídos em nove
turmas de cada habilitação.Há casos relatados de egressos que manifestaram atribuir à sua ascensão
profissional, ao trabalho aqui realizado. Outro importante indicador é o fato de que os novos discentes
têm procurado a FANAP por meio de indicação dos egressos do curso e da instituição.
Assim, a existência do curso de Administração na Faculdade Nossa Senhora Aparecida tornase, cada vez mais, importante e demonstra quão necessária é a formação acadêmica, capaz de
proporcionar uma comunidade local melhor desenvolvida, pois tem à sua disposição profissionais
qualificados para o atendimento de suas demandas atuais e futuras.
Até o momento, foram realizados, na FANAP, diversos eventos, alguns de grande repercussão
regional, alguns de grande importância social e, ainda, outros que elevaram o conceito da profissão
dentro do contexto regional.
Durante seus estudos, os discentes desenvolvem-se em diversas áreas, contemplando tanto a
interdisciplinaridade transversal, quanto o planejamento da integração horizontal dos conteúdos da
matriz curricular. Ocorre, também, a mesclagem planejada e gradual da integração entre teorias e
práticas (inclusive com o uso de laboratórios, eventos, visitas técnicas, planejamento e realização de
eventos, integração com a empresa júnior da FANAP e, também, com os estágios curricular e
extracurricular).
O corpo docente trabalha de forma bastante integrada e os docentes, em sua maioria,
participam do curso desde seu início, demonstrando, dessa forma, o compromisso institucional com o
desenvolvimento continuado do Projeto Pedagógico do Curso e das ações decorrentes da necessidade
de seu cumprimento.
8.2 AUTOAVALIAÇÃO
Quanto à autoavaliação, o Projeto Pedagógico Curso de Graduação em
Administraçãocontempla o previsto na Lei 10.861/2004 e fundamenta–se nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para curso de Graduação – Resolução CNE/CES 01/2004, no Decreto n° 5.773/2006 e no
PDI e PPI da FANAP.
A estruturação avaliativa do curso compreende o especificado no Projeto de Autoavaliação
Institucional e Regulamento da Comissão Própria de Avaliação – CPA, contemplando os aspectos da
organização didático–pedagógica, da avaliação do corpo docente, discente e técnico–administrativo e
das instalações físicas.
Na busca de seu reconhecimento enquanto entidade educacional comprometida com sua
missão e suas políticas institucionais, a FANAP aplica instrumentos avaliativos que contemplam as
dimensões retro–mencionadas. A identificação dos pontos fortes e fracos da FANAP, agrupadas em
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dimensões permite a construção de metas que possibilitem uma constante revisão dos procedimentos
para o alcance de seus objetivos e alcance de suas políticas institucionais.
O processo avaliativo é democrático e garante a participação de todos os segmentos
envolvidos, como forma da construção de uma identidade coletiva. Em específico, os instrumentos
avaliativos destinados aos discentes são organizados de forma a contemplar aspectos didático–
pedagógicos do curso e de cada segmento institucional que lhe sirva de suporte, além da avaliação
individualizada de cada membro do corpo docente.
A avaliação do Curso de Graduação em Administraçãoé encaminhada à Coordenação de
Curso, para que possa propor as medidas necessárias de adequação junto às instâncias superiores. A
obtenção dos resultados avaliativos do curso tem possibilitado um diagnóstico reflexivo sobre o papel
desenvolvido pela FANAP, no âmbito interno e externo, favorecendo a adoção de novas ações e
procedimentos que atendam às demandas do entorno social no qual está inserida, contribuindo para a
construção de uma identidade mais próxima da realidade do ambiente em que se localiza.
A avaliação do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Administração traz em si a
oportunidade de rupturas com a acomodação e o previamente determinado, abre espaço para se
indagar qual a importância do curso para a sociedade, a política adotada em sua implementação e sua
contribuição para a construção de uma sociedade mais justa.
O processo de avaliação é uma forma de prestação de contas à sociedade das atividades
desenvolvidas pela FANAP, que atua comprometida com a responsabilidade social. Projeções e
planejamentos de ações curriculares, assim como, procedimentos de acompanhamento e avaliação do
Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Administração resultam principalmente de interações
entre as áreas do conhecimento, Colegiado de curso, Núcleo Docente Estruturante – NDE,Direção da
FANAP e de avaliações continuadas sobre o processo de construção e reconstrução do conhecimento,
em todas as suas variáveis.
São considerados relevantes os indicadores oriundos de dados originados das demandas da
sociedade, do mercado de trabalho, das avaliações do curso pelo INEP, do ENADE – quando
disponíveis, do Projeto de Autoavaliação Institucional da FANAP e das atividades de pesquisa e de
extensão.
O processo de autoavaliação do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em
Administração foi implantado de acordo com seguintes diretrizes: a autoavaliação do curso se constitui
numa atividade sistemática e que deve ter reflexo imediato na prática curricular; deve estar em sintonia
com Projeto de Autoavaliação Institucional; e deve envolver a participação dos professores e dos
alunos do curso.
Cabe àCoordenação de Curso operacionalizar o processo de autoavaliação junto aos
professores, com apoio do NDE e da CPA, com a produção de relatórios conclusivos.A análise dos
relatórios conclusivos de autoavaliação é realizada pela Coordenação de Curso e pelo NDE. Os
resultados das análises do processo devem ser levados ao conhecimento dos alunos e dos
professores envolvidos, por meio de comunicação institucional, resguardados os casos que envolverem
a necessidade de sigilo ético.
8.3 CONCEPÇÃO DO CURSO
O Curso de Graduação em Administração da FANAP, ministrado em Aparecida de Goiânia, foi
concebido com base na Resolução CNE/CES nº 4/2005 que instituiu as Diretrizes Curriculares
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Nacionais do Curso de Graduação em Administração. Considera, também, as determinações da Lei nº
4.769, de 09 de setembro de 1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de Administrador,
regulamentado pelo Conselho Federal de Administração; e do Código de Ética Profissional de
Administração (CEPA) (Resolução Normativa CFA nº 253/2001).
O Curso de Graduação em Administração da FANAP tem como propósito principal formar
Administradores com visão sistêmica das organizações, aptos a atuar de forma pró-ativa em situações
novas e em contínua mutação, como é o caso das empresas contemporâneas.
As linhas de trabalho estão centradas na valorização do processo de ensino-aprendizagem que
provoque uma postura dinâmica e crítica dos alunos, assim como na utilização de ferramentas de
ensino que contribuam para a implementação de um processo de ensino-aprendizagem emancipatório,
que permita a abertura de espaços para a reflexão e a construção do conhecimento.
A aprendizagem é entendida como processo de construção de conhecimentos, habilidades e
valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são colocadas em uso
capacidades pessoais.
Dessa forma, é abandonada a relação na qual o aluno coloca-se no processo de ensinoaprendizagem numa posição de expectador, limitando-se apenas a captar o conhecimento transmitido
pelo professor.
A figura do professor é alterada no processo de ensino-aprendizagem. Professores
transformam-se em orientadores, em facilitadores; seu papel passa a ser criar condições para a
formação de competências humanas, políticas, instrumentalizadas tecnicamente.
O curso de Curso de Graduação em Administração, promovido pela Faculdade Nossa Senhora
Aparecida - FANAP, se consolida a cada ano, já tendo graduado mais de 445 alunos até 2010. O curso
de Administração torna-se, assim, cada vez mais importante, pois provê à comunidades local e regional
de profissionais qualificados cuja formação acadêmica é motivada pela participação em eventos, pela
oferta de estágio empresarial, pelos contatos profissionais e trocas de experiências com empresários
renomados.
A matriz curricular é flexível e garante a oportunidade diferenciada de conclusão do curso,
possibilitando a construção de uma sequência autônoma das disciplinas, sem a exigência de prérequisitos.
Assim, o curso de Administração na Faculdade Nossa Senhora Aparecida vem destacando-se
no cenário regional e demonstra quão necessária é a formação acadêmica, capaz de proporcionar
melhor desenvolvimento à comunidade local, a partir da contribuição de profissionais qualificados e
éticos para o atendimento às demandas atuais e futuras, com respeito à alteridade e à diversidade
cultural.
Assim, inserido em um mercado de trabalho em franca expansão, como o do município de
Aparecida de Goiânia, carente de profissionais com formação técnica e acadêmica, o Curso de
Graduação em Administração da FANAP vislumbra gerar profissionais com uma formação holística e
humanística, competente e cidadão, apto a exercer seu papel profissional na região com
responsabilidade social e profissional.
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8.4 OBJETIVOS DO CURSO
8.4.1 Objetivo Geral
Formar Administradores com visão sistêmica das organizações, aptos a atuar de forma próativa em situações novas e em contínua mutação, como é o caso das empresas contemporâneas.
8.4.2 Objetivos Específicos


Formar os profissionais em Administração, com senso de cidadania, ampliado pelo exercício
acadêmico, voltado para reflexões críticas de natureza humana, social, ambiental e
organizacional;



Formar profissionais com capacidade para propor cenários estratégicos alternativos;



Desenvolver, além da capacidade analítica, executiva e decisória, condições de realizar
pesquisas em busca de soluções para os problemas existentes;



Estimular a busca de novos métodos e técnicas administrativas, ordenando e aplicando,
racionalmente, os recursos, tendo em vistaa execução de fins imediatos e fundamentais das
organizações, qualquer que seja a sua natureza ou porte;



Desenvolver a capacidade de assumir os diversos níveis de responsabilidades diretivas dentro
da organização, promovendo a integração de seus membros;



Formar profissionais com capacidade para planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar
processos técnicos que visem otimizar as áreas de recursos humanos, de finanças, de
produção e de mercadologia com vistas à melhoria das organizações;



Dirigir e coordenar estudos e análises, bem como, implementar programas de racionalização
administrativa;



Dirigir programas de avaliação, políticas, planos e metas, orçamentos, sistemas, métodos e
procedimentos, tendo em vista a eficiência e a eficácia da atividade administrativa, voltados
para a implementação de empreendimentos;



Coordenar, analisar e elaborar planos para o desenvolvimento das organizações, levando em
conta as influências de fatores econômicos, socioculturais, históricos e ambientais, políticos e
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tecnológicos.
8.5 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
O Curso de Graduação em Administração visa a formação de Administradores com visão
sistêmica das organizações, aptos a atuar de forma pró-ativa em situações novas e em contínua
mutação, como é o caso das empresas contemporâneas.
Em um ambiente de alta competitividade, o profissional responsável pela condução das
organizações – sejam elas industriais, comerciais, de serviços ou, mesmo, de caráter público, necessita
desenvolver sua criatividade, espírito crítico e capacidade de absorção de novos conhecimentos.
Aliada a esta personalidade dinâmica e flexível é necessário, ainda, que o profissional possua
uma visão estratégica da área de negócios, alcançável por meio do estudo sistemático das diversas
áreas de ação no campo da Administração e da integração destas áreas em termos de conhecimento
conceitual e analítico.
A FANAP, mediante o Curso de Graduação em Administração proposto, pretende formar
profissionais capacitados e aptos para compreenderem as questões científicas, técnicas, sociais e
econômicas da produção e de seu gerenciamento, observados níveis graduais do processo de tomada
de decisão. O profissional deverá, também, ser capaz de gerenciar empresas com qualidade e
adequação, revelando a assimilação de novas informações e apresentando flexibilidade intelectual e
adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos vários
segmentos do campo de atuação do Administrador.
São habilidades do egresso do Curso de Graduação em Administração:


Construir e interpretar textos organizacionais;



Elaborar relatórios organizacionais e gerenciais;



Conduzir reuniões, palestras e apresentações;



Negociar questões administrativas, interpessoais ou intergrupais com uma conduta ética e
dentro da legalidade;



Desenvolver planos de produção, considerando toda a esfera produtiva e a globalidade
organizacional;



Operar cálculos matemáticos, planilhas eletrônicas, calculadoras financeiras, com o objetivo de
facilitar a compreensão de dados e de informações organizacionais;



Atuar de forma criativa, determinada, política e ética em todas as ações organizacionais;
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Ter espírito empreendedor e inovador;



Relacionar teoria e prática, aplicando a primeira ao mundo dos negócios;



Desenvolver projetos administrativos inovadores e eficazes para o desenvolvimento
organizacional;



Utilizar ferramentas específicas de desenvolvimento e controle de projetos;



Realizar planejamento de consultoria organizacional, nas várias áreas do saber pertinentes à
Administração;



Construir pareceres, projetos de viabilidade econômico-financeira e outros relatórios
organizacionais;



Realizar perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicas e operacionais, com
o objetivo de aplicar e verificar a utilização das corretas técnicas administrativas nas
organizações.
São Competências do egresso do Curso:



Competência para resolver problemas que envolvam outras dimensões, como flexibilidade e
adaptabilidade a novas situações;



Competência para adotar decisões fundamentais, o que remete à habilidade de selecionar
informações relevantes, seja no trabalho, na área cultural ou no exercício da cidadania;



Competência para continuar aprendendo, única forma pela qual o resultado da ação educativa
pode responder à contínua diversificação e mudança nas demandas do mercado de trabalho e
da sociedade.



Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir
modificações no processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar
conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de
decisão;
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Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos
processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais;



Refletir e atuar, criticamente, sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e
função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;



Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e formulações
matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos,
administrativos e de controle, bem como expressando-se de modo crítico e criativo diante dos
diferentes contextos organizacionais e sociais;



Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, vontade de
aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do
exercício profissional;



Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para
o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos
organizacionais, revelando-se profissional adaptável;



Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações;



Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e administração, emissão de
pareceres e realização de perícias administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicas e
operacionais.

8.6 MERCADO DE TRABALHO
A profissão de Administrador foi estabelecida pela Lei nº 4.769, de 09 de setembro de 1965,
que dispõe sobre o exercício da profissão de Administrador e dá outras providências, e regulamentada
pelo Conselho Federal de Administração.
De acordo com a regulamentação específica, a atividade profissional do Administrador, como
profissão, liberal ou não, compreende:
a) elaboração de pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens e laudos, em que
se exija a aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de organização;
b) pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento, implantação,
coordenação e controle dos trabalhos nos campos de administração geral, como
administração e seleção de pessoal, organização, análise, métodos e programas de
trabalho, orçamento, administração de material e financeira, administração
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mercadológica, administração de produção, relações industriais, bem como outros
campos em que estes se desdobrem ou com os quais sejam conexos;
c) exercício de funções e cargos de Administrador do Serviço Público Federal,
Estadual, Municipal, Autárquico, Sociedades de Economia Mista, empresas estatais,
paraestatais e privadas, em que fique expresso e declarado o título do cargo
abrangido;
d) o exercício de funções de chefia ou direção, intermediária ou superior
assessoramento e consultoria em órgãos, ou seus compartimentos, da Administração
pública ou de entidades privadas, cujas atribuições envolvam principalmente, a
aplicação de conhecimentos inerentes às técnicas de administração;
e) o magistério em materiais técnicos do campo da administração e organização.
O Administrador tem como campos de atuação as áreas de:


Administração Financeira, podendo desenvolver as seguintes atividades: análise financeira;
assessoria financeira; assistência técnica financeira; consultoria técnica financeira; orientação
financeira; diagnóstico financeiro; pareceres de viabilidade financeira; projeções financeiras;
projetos financeiros; sistemas financeiros; administração de bens e valores; administração de
capitais; controladoria; controle de custos; levantamento de aplicação de recursos; arbitragens;
controle de bens patrimoniais; participação em outras sociedades (Holding); planejamento de
recursos; plano de cobrança; projetos de estudo e preparo para financiamento;



Administração de Material, podendo desenvolver as seguintes atividades: administração de
estoque; assessoria de compras; assessoria de estoques; assessoria de materiais;
catalogação de materiais; codificação de materiais; controle de materiais; estudo de materiais;
logística; orçamento e procura de materiais; planejamento de compras; sistema de suprimento;



Administração Mercadológica/Marketing, podendo desenvolver as seguintes atividades:
administração de vendas; canais de distribuição; consultoria promocional; coordenação de
promoções; estudo de mercado; informações comerciais – extra-contábeis; marketing;
pesquisa de mercado; pesquisa de desenvolvimento de produto; planejamento de vendas;
promoções; técnica comercial; técnica de varejo (grandes magazines);



Administração de Produção, podendo desenvolver as seguintes atividades: controle de
produção; pesquisa de produção; planejamento de produto; planejamento e análise de custo;



Administração e Seleção de Pessoal/Recursos Humanos/Relações Industriais, podendo
desenvolver as seguintes atividades: cargos e salários; controle de pessoal; coordenação de
pessoal; desenvolvimento de pessoal; interpretação de performances; locação de mão-deobra; pessoal administrativo; pessoa de operações; recrutamento; recursos humanos; seleção;
treinamento;



Orçamento, podendo desenvolver as seguintes atividades: controle de custos; controle e custo
orçamentário; elaboração de orçamento; implantação de sistemas; projeções; provisões e
previsões;



Organização e Métodos e Programas de Trabalho, podendo desenvolver as seguintes
atividades: administração de empresas; análise de formulário; análise de métodos; análise de
processos; análise de sistemas; assessoria administrativa; assessoria empresarial; assistência
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administrativa; auditoria administrativa; consultoria administrativa; controle administrativo;
gerência administrativa e de projetos; implantação de controle e de projetos; implantação de
estruturas empresariais; implantação de métodos e processos; implantação de planos;
implantação de serviços; implantação de sistemas; organização administrativa; organização de
empresas; organização e implantação de custos; pareceres administrativos; perícias
administrativas; planejamento empresarial; planos de racionalização e reorganização;
processamento de dados/informática; racionalização.
O Administrador poderá atuar ainda em campos conexos como: Administração de Consórcio;
Administração de Comércio Exterior; Administração Hospitalar; Administração de Condomínios;
Administração de Imóveis; Administração de Processamento de Dados/Informática; Administração
Rural; Factoring; Turismo.
O campo de atuação do administrador é amplo. A presença desse profissional faz-se
necessária em todas as áreas de uma empresa, de pequeno ou grande porte, em órgãos públicos e em
organizações não-governamentais ou do terceiro setor:
O mercado de trabalho para o egresso do Curso de Graduação em Administração da FANAP
tem como característica principal a ampla área de inserção profissional, ante as múltiplas
possibilidades dos campos de atuação.
8.7 NÚMERO DE VAGAS
O Curso de Graduação em Administração é ministrado no turno noturno. Foi autorizado pela
Portaria Ministerial nº 133, cuja publicação no Diário Oficial da União (D.O.U.) ocorreu em 02 de
fevereiro de 2001, o curso foi reconhecido pela Portaria Ministerial nº 405 de 25 de julho de 2006,
publicada no D.O.U. de 26 de julho de 2006.
No curso, a maioria dos docentes possui regime de trabalho parcial ou integral.
A infraestrutura da FANAP conta com condições adequadas para receber a quantidade de
alunos determinada pelas vagas autorizadas. As salas de aulas são adequadas para o número de
alunos que atendem e os Laboratórios de Informática oferecem condições de trabalho para todos os
alunos das turmas práticas. As instalações Físicas contam com áreas de convivência, infraestrutura de
alimentação e outros serviços.
9 PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO: FORMAÇÃO
9.1 ESTRUTURA CURRICULAR
O desempenho das atividades inerentes às áreas de atuação em Administração exige uma
formação com qualificação profissional que integre conhecimentos técnico-científicos da área
administração/gestão, comunicação, informática, ética e responsabilidade social.
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Além disso, aqualificação deve incluir o desenvolvimento de habilidades de relacionamento
interpessoal, comunicação e trabalho em equipe, na medida em que são características cada vez mais
importantes na atuação profissional.
Assim, o profissional de Administração deve dispor de uma sólida formação conceitualconhecimento explícito, aliado a uma capacidade de aplicação destes conhecimentos científicos, em
sua área de atuação - conhecimento tácito; de forma a compreender o meio social, político, econômico
e cultural em que se encontra inserido, bem como, a formação técnica e científica que o habilite a
conhecer e intervir no seu campo de atuação.
A organização curricular proposta pela FANAP observa estas exigências e foi concebidade
forma a atender às recomendações das Diretrizes Curriculares Nacionais e/ou à legislação vigente no
que tange à flexibilidade, à interdisciplinaridade e à articulação entre a teoria e a prática, bem como, à
nomenclatura do curso, aos conteúdos obrigatórios, à carga horária total, à distribuição da carga
horária entre os núcleos de formação básica, profissional, estudos quantitativos e suas tecnologias e
formação complementar, às atividades complementares e às atividades desenvolvidas no campo
profissional.
A matriz curricular reflete, plenamente, os objetivos do curso, por meio dos conteúdos e
componentes curriculares, das atividades curriculares desenvolvidas -atividades complementares- e da
metodologia de ensino.
Os docentes que, coletivamente, elaboraram o Projeto Pedagógico do Curso desenvolveram
propostas de componentes curriculares e atividades, objetivos gerais e específicos, e estratégias de
ensino e de avaliação, que assegurem o desenvolvimento das competências e dashabilidades
especificadas no perfil do egresso.
Cada período da Matriz Curricular é entendido como um conjunto didático–pedagógico,
sistematicamente organizado para o desenvolvimento de competências profissionais significativas. O
embasamento científico–metodológico aplicado nessa estrutura curricular encontra–se aliado a um
PPC centrado no aluno, como sujeito da aprendizagem, na promoção e no desenvolvimento de valores
calcados nos princípios e nos valores éticos, filosóficos, políticos e sociais que regem a conduta
humana, sempre apoiados no professor como mediador do processo ensino–aprendizagem.
A matriz curricular do Curso de Graduação em Administração da FANAP define os conteúdos a
seremtratados. Os conteúdos obedecem a um sequenciamento ao longo do Curso, comintegração
horizontal (mesmo período sequencial) e vertical (diferentes períodos sequenciais) das disciplinas.
As disciplinas de “Estágio Supervisionado” constituem-se em importante elemento dessa
integração e da flexibilidade. As disciplinas voltadas à prática profissional possuem o objetivo de
contribuir paraa articulação teoria–prática, dos conhecimentos científicos e tecnológicos, próprios do
curso. Consolidar–se–ão como importante estratégia de aprendizagem e deformação do profissional,
na construção do conhecimento embasado na articulação teórico–prática.
Foi previsto, no oitavo período do curso, componente curricular optativo, de livre escolha do
aluno, entre aqueles de uma lista previamente estabelecida pela FANAP, da qual consta a Língua
Brasileira de Sinais-LIBRAS,que se voltam para a flexibilização da matriz curricular do curso.
O conjunto de atividades complementares permite ao aluno a possibilidade de ampliar sua
formação, em qualquer campo do conhecimento. A contextualização e a atualização devem ocorrer no
próprio processo de aprendizagem, aproveitando, sempre, as relações entre conteúdos e contextos,
para dar significado ao aprendido, sobretudo, por metodologias que integrem a vivência e a prática
profissional, ao longo do processo formativo e que estimulem a autonomia intelectual.
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A formação do Bacharel em Administração deve manter equilíbrio entre os aspectos teóricos e
práticos da formação e assegurar a aquisição de habilidades e competências. As diretrizes curriculares,
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, são referências na definição dos conteúdos
curriculares e foram contempladas na presente proposta pedagógica.
A FANAP, por meio do Curso de Graduação em Administração, busca a construção de um
quadro de referência para a área, centrada numa perspectiva humanística, que entende e traduz as
necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidades. O graduado pela FANAP deverá ter a
consciência da responsabilidade social, com sólido embasamento moral e ético.
O Coordenador do Curso desempenhará um papel integrador e organizador na implantação da
matriz curricular, planejada, conjuntamente, com o corpo docente e com o NDE, buscando favorecer a
correlação dos conteúdos. No dimensionamento da carga horária de cada componente
curricular,enfatiza-se a adequação ao desenvolvimento dos conteúdos programáticos previstos.
Para a implementação e execução da matriz curricular, o Coordenador trabalhará com os
professores, organizando reuniões anteriores ao início de cada semestre, com o intuito de quetodos
discutamacerca dos conteúdos a serem abordados, em cada componente curricular. Os conteúdos que
serão trabalhados, metodologia de ensino, cronograma com base na articulação dos conteúdos, e
metodologia de avaliação. Ao final das reuniões, os professores entregarão seusPlanos de Ensino
contendo: ementa, carga horária, objetivos, conteúdo, cronograma, metodologia de avaliação e
referências bibliográficas.
9.2 CONTEÚDOS CURRICULARES
A proposta que se apresenta busca a formação integral, por meio da articulação entre o
ensino, a pesquisa e a extensão. Entendido como instrumento de balizamento do fazer acadêmico, o
Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Administração da FANAP toma como referência os
princípios da autonomia e da flexibilidade.
Nesse contexto, a flexibilidade e a autonomia curriculares não se constituem apenas em
possibilidades, mas emcondições necessárias à efetivação deste projeto de ensino, considerando que
os processos de flexibilização curricular decorrem do exercício pleno da autonomia acadêmica e devem
encontrar seus limites no projeto pedagógico e na avaliação. A flexibilização curricular compreendida
como proposta de organização de conteúdos, a partir da realidade de cada instituição, no exercício de
sua autonomia, não se esgota na ampliação da oferta de disciplinas eletivas, possibilitando ao aluno a
montagem do seu currículo; nem se reduz ao aumento ou redução de carga horária de disciplinas ou
do curso, pois a experiência demonstra que isso não tem significado a obtenção de melhores
resultados.
Com essa compreensão, propõe-se esse projeto de curso, associado à implementação de
alternativas didáticas, metodológicas, e pedagógicas que passam aconfigurar as ações pretendidas. Na
proposta, estão contemplados conteúdos de Formação Básica, de Formação Profissional, conteúdos
de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias e conteúdos de Formação Complementar de maneira a
assegurar o espaço da avaliação contínua, que possibilita a incorporação de novos desafios. Isso
evidencia o sentido de processualidade do projeto que, a partir da crítica sobre a realidade vivenciada,
abre-se a alterações e reordenamentos necessários, de forma a assegurar o caráter coletivo das
decisões e o compromisso social da instituição, como norteadores da avaliação, tendo em vista o seu
aperfeiçoamento.
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O embasamento científico-metodológico aplicado nessa estrutura curricular encontra-se aliado
a um projeto pedagógico centrado no aluno, como sujeito da aprendizagem, na promoção e no
desenvolvimento de valores calcados nos princípios e valores éticos, filosóficos, políticos e sociais que
regem a conduta humana, sempre apoiados no professor como mediador do processo ensinoaprendizagem.
A organização curricular está estruturada em disciplinas/atividades que correspondem às
qualificações profissionais identificáveis no mundo do trabalho.
O Estágio Supervisionado, a ser realizado nos 7º e 8º períodos do curso, será conduzido de
forma a permitir ao acadêmico a sua participação ativa no processo de sedimentação e crítica do
conhecimento adquirido e, dessa forma, viabilizará a construção de um novo conhecimento pelo agente
partícipe. Estão previstas, também, para o curso, as atividades complementares que devem ser
realizadas ao longo do Curso.
As atividades complementares ampliam os conteúdos das disciplinas que integram a matriz
curricular, em sentido estrito, permitindo, de forma mais efetiva, a interdisciplinaridade e a
multidisciplinaridade necessárias ao profissional. Possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de
habilidades e competências do aluno, inclusive as adquiridas fora do ambiente escolar, hipóteses em
que o aluno alargará o seu currículo com experimentos e vivências acadêmicas, internas ou externas
ao curso.
O curso de Curso de Graduação em Administração, em atendimento à dinâmica da legislação
e às características locais e regionais, passou por alterações curriculares até que se atingisse a
organização curricular atual.
O curso possuía duas habilitações (Gestão em Marketing e Gestão em Sistemas de
Informação), cujas três últimas turmas vinculadas a essa configuração concluíram o curso em 2009/1,
2009/2 e 2010/1. Em consequência, a organização curricular destas turmas foi distinta.
Os Conteúdos de Formação Básica estão relacionados com estudos
antropológicos, sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, comportamentais,
econômicos e contábeis, bem como com as tecnologias da comunicação e da informação e das
ciências jurídicas.
COMPONENTES CURRICULARES DA ÁREA DE FORMAÇÃO BÁSICA
CARGA HORÁRIA
CARGA HORÁRIA
COMPONENTES CURRICULARES
SEMANAL
SEMESTRAL
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
CONTABILIDADE GERAL
INSTITUIÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
INTRODUÇÃO À ECONOMIA
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA
LEGISLAÇÃO EMPRESARIAL
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL
SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL
FILOSOFIA E ÉTICA EMPRESARIAL
CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS
ANTROPOLOGIA E CULTURA ORGANIZACIONAL
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
CIÊNCIA POLÍTICA
CARGA HORÁRIA

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
52

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
1.040
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Os Conteúdos de Formação Profissional estão relacionados com as áreas específicas,
envolvendo teorias da administração e das organizações e a administração de recursos humanos,
mercado e marketing, materiais, produção e logística, financeira e orçamentária, sistemas de
informações, planejamento estratégico e serviços.
COMPONENTES CURRICULARES DA ÁREA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
CARGA HORÁRIA
CARGA HORÁRIA
COMPONENTES CURRICULARES
SEMANAL
SEMESTRAL
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO I
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO II
GESTÃO DE PESSOAS
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS
PATRIMONIAIS
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO I
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA I
ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO II
ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES
LOGISTICA EMPRESARIAL
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
GESTÃO DE SERVIÇOS
ELABORAÇÃO E ANALISE DE PROJETOS
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
CARGA HORÁRIA

E

04
04
04

80
80
80

04

80

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
66

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
1320

Os Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias abrangem teoria dos jogos,
modelos matemáticos e estatísticos e aplicação de tecnologias que contribuem para a definição e
utilização de estratégias e procedimentos inerentes à administração.
COMPONENTES CURRICULARES DA ÁREA DE ESTUDOS QUANTITATIVOS E SUAS
TECNOLOGIAS
CARGA HORÁRIA
CARGA HORÁRIA
COMPONENTES CURRICULARES
SEMANAL
SEMESTRAL
INFORMÁTICA APLICADA
MATEMÁTICA BÁSICA
MATEMÁTICA FINANCEIRA
ESTATÍSTICA
PESQUISA OPERACIONAL E TEORIA DOS JOGOS
CARGA HORÁRIA

04
04
04
04
04
20

80
80
80
80
80
400

Os Conteúdos de Formação Complementar referem-se a estudos opcionais de caráter
transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando.
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COMPONENTES CURRICULARES DA ÁREA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
CARGA HORÁRIA
CARGA HORÁRIA
COMPONENTES CURRICULARES
SEMANAL
SEMESTRAL
LIDERANÇA E EMPREENDEDORISMO
CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE
OPTATIVA I - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
CONTROLE
GESTÃO DA QUALIDADE
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL E TERCEIRO
SETOR
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS
COMÉRCIO EXTERIOR
TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO
OPTATIVA II - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E MERCADO
DE CAPITAIS
CARGA HORÁRIA

04
04

80
80

04

80

04

80

04

80

04
04
04

80
80
80

04

80
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720

9.2.1 Matriz Curricular
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
CARGA
PERÍODO
NOME DA DISCIPLINA
HORÁRIA
SEMANAL
5300 - COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
04
5301 - CONTABILIDADE GERAL
04
1º
5302 - INSTITUIÇÕES DE DIREITO
04
5303 - MATEMÁTICA BÁSICA
04
5304 - TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO I
04
TOTAL DO PERÍODO
20
5305 - INFORMÁTICA APLICADA
04
5306 - MATEMÁTICA FINANCEIRA
04
2º
5307 - MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA
04
5308 - TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO II
04
5309 - SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL
04
TOTAL DO PERÍODO
20
5310 - GESTÃO DE PESSOAS
04
5311 – ESTATÍSTICA
04
3º
5312 - LEGISLAÇÃO EMPRESARIAL
04
5313 - PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL
04
5314 - INTRODUÇÃO À ECONOMIA
04
TOTAL DO PERÍODO
20
5315 - ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO I
04
5316 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E
04
ORÇAMENTÁRIA
4º
5317 - ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA
04
5318 - ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS
04
5319 - TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO
04
TOTAL DO PERÍODO
20

CARGA
HORÁRIA
SEMESTRAL
80
80
80
80
80
400
80
80
80
80
80
400
80
80
80
80
80
400
80
80
80
80
80
400
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5320 - ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO II
5321 - CONTABILIDADE E ANALISE DE CUSTOS
5322 - LIDERANÇA E EMPREENDEDORISMO
5º
5323 - FILOSOFIA E ÉTICA EMPRESARIAL
5324 - PESQUISA OPERACIONAL E TEORIA DOS
JOGOS
TOTAL DO PERÍODO
5325 - ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE
INFORMAÇÕES
5326 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MAT. E
PATRIMONIAIS
6º
5327 - ANTROPOLOGIA E CULTURA
ORGANIZACIONAL
5328 - CIÊNCIA POLÍTICA
5329 - OPTATIVA I
TOTAL DO PERÍODO
5330 - RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL
E TERC. SETOR
5331 - GESTÃO DA QUALIDADE
5332 - LOGISTICA EMPRESARIAL
7º
5333 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
5334 - LEGISLAÇAO TRIBUTARIA
5335 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
TOTAL DO PERÍODO
TOTAL DE ESTÁGIONO 7º PERÍODO
5336 - GESTÃO DE SERVIÇOS
5337 - COMÉRCIO EXTERIOR
5338 - ELABORAÇÃO E ANALISE DE PROJETOS
8º
5339 - OPTATIVA II
5340 - CRIATIVIDADE, INOVAÇÃO E
COMPETITIVIDADE
5341 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
TOTAL DO PERÍODO
TOTAL DE ESTÁGIONO 8º PERÍODO
COMPONENTES CURRICULARES TEÓRICOPRÁTICOS (EXCETO ESTÁGIOSUPERVISIONADO)
TOTAL DO ESTÁGIOSUPERVISIONADO
TOTAL DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
TOTAL DO CURSO

DISCIPLINAS OPTATIVAS
I - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE

04
04
04
04

80
80
80
80

04

80

20

400

04

80

04

80

04

80

04
04
20

80
80
400

04

80

04
04
04
04
05
20
04
04
04
04

80
80
80
80
100
400
100
80
80
80
80

04

80

05
20
--

100
400
100
3.200
200
200
3.600

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

CARGA
HORÁRIA
SEMESTRAL

04

80
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II - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E MERCADO DE CAPITAIS

04

80

III - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS

04

80

ATIVIDADES ACADÊMICAS

CARGA HORÁRIA
(h/a de 50 min.)

CARGA HORÁRIA
(hora relógio)

COMPONENTES CURRICULARES TEÓRICOPRÁTICOS

3.200

2.666

ESTÁGIO SUPERVISIONADO

200

167

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

200

167

3.600

3.000

TOTAL
9.2.2 Matriz Curricular por Campos de Formação

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO
FORMAÇÃO BÁSICA

ESTUDOS QUANTITATIVOS E SUAS
TECNOLOGIAS

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

PRIMEIRO
PERÍODO

COMUNICAÇÃO
EMPRESARIAL

SEGUNDO
PERÍODO

SOCIOLOGIA
ORGANIZACIONAL

MÉTODOS E TÉCNICAS
DE PESQUISA

INFORMÁTICA APLICADA

MATEMÁTICA FINANCEIRA

TEORIA GERAL DA
ADMINISTRAÇÃO II

TERCEIRO
PERÍODO

LEGISLAÇÃO
EMPRESARIAL

PSICOLOGIA
ORGANIZACIONAL

INTRODUÇÃO À
ECONOMIA

ESTATÍSTICA

GESTÃO DE PESSOAS

QUARTO
PERÍODO

TÉCNICAS DE
NEGOCIAÇÃO

ADMINSITRAÇÃO
FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA

ADMINSITRAÇÃO
MERCADOLÓGICA

ORGANIZAÇÃO SISTEMAS
E MÉTODOS

ADMINISTRAÇÃO DA
PRODUÇÃO I

QUINTO
PERÍODO

LIDERANÇA E
EMPREENDEDORISMO

CONTABILIDADE E
ANÁLISE DE CUSTOS

FILOSOFIA E ÉTICA
EMPRESARIAL

PESQUISA OPERACIONAL
E TEORIA DOS JOGOS

ADMINISTRAÇÃO DA
PRODUÇÃO II

SEXTO
PERÍODO

OPTATIVA I

ANTROPOLOGIA E
CULTURA
ORGANIZACIONAL

CIÊNCIA POLÍTICA

ADMINISTRAÇÃO DE
SISTEMAS DE
INFORMAÇÕES

ADMINISTRAÇÃO DE
RECURSOS MATERIAIS E
PATRIMONIAIS

SÉTIMO
PERÍODO

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL E
TERCEIRO SETOR

GESTÃO DA QUALIDADE

LOGÍSTICA EMPRESARIAL

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO I

OITAVO
PERÍODO

OPTATIVA II

COMPERCIO EXTERIOR

CRIATIVIDADE INOVAÇÃO
E COMPETITIVIDADE

GESTÃO DE SERVIÇOS

ELABORAÇÃO E ANÁLISE
DE PROJETOS

ESTÁGIO
SUPERVISIONADO II

CONTABILIDADE

GERAL

INSTITUIÇÕES
DIREITO

DE

MATEMÁTICA
BÁSICA

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

TEORIA GERAL DA
ADMINISTRAÇÃO I

EMPRESARIAL
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9.2.3 Ementas e Bibliografia
1º PERÍODO
Disciplina: Comunicação Empresarial
Objetivos:Desenvolver a competência textual e discursiva do aluno, na leitura e na produção de
diferentes gêneros do discurso da área empresarial
Desenvolver uma visão crítica sobre a linguagem e as relações de poder;
Conceber a leitura em um sentido amplo, enquanto leitura de mundo, a fim de desenvolver uma visão
crítica da realidade.
Ementa: Leitura e interpretação de textos (acadêmicos, jornalísticos e literários). Escrita e Reescrita.
Gêneros Textuais (acadêmicos, administrativos, jornalísticos e literários) e Tipologia de textos.
Adequação da linguagem aos meios de comunicação (oral e escrito). Linguagem e persuasão.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de Texto para Estudantes Universitários. 17. ed. Petrópolis:
Vozes, 2008.
MEDEIROS, J. B.; TOMASI, C. Comunicação Empresarial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
NORMELIO, Z. Correspondência e Redação Técnica. Caxias do Sul: EDUCS, 2002.
Bibliografia Complementar:
CITELLI, A. Linguagem e Persuasão. 16. ed. São Paulo: Ática, 2004.
GARCEZ, L. H. C. Técnicas de Redação: o que é preciso saber para bem escrever. São Paulo:
Martins Fontes, 2004.
MARTINS, D. S.; ZILBERKNOP, L. S. Português Instrumental. Porto Alegre: Sagra Luzzato, 2003.
PÉCORA, A.Problemas de Redação. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
WILSON, V. Relações entre Língua Escrita e Letramento em Produções de Texto Acadêmico: a
constituição
do
sujeito
na
linguagem.
Disponível
em:
http://www.filologia.org.br/cluerjsg/anais/ii/completos/mesas/6/victoriawilson.pdfAcesso em: 20 de jan.
de 2009.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Matemática Básica
Objetivos:Capacitar o aluno a aplicar os conhecimentos de matemática, na resolução de problemas do
cotidiano, problemas estes, que são solúveis com interferência de matemática.
Ementa:Teoria dos conjuntos. Grandezas proporcionais. Função do 1º e 2º grau. Progressões
aritméticas e geométricas. Função exponencial e logarítmica. Sistemas de equações lineares.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
CRESPO, A. A. Matemática Comercial e Financeira: Fácil. São Paulo: Saraiva, 1999.
SILVA, S. M. da et al. Matemática para os Cursos de Economia, Administração e Ciências
Contábeis. vol. 1. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
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SILVA, S. M. da et al. Matemática para os Cursos de Economia, Administração e Ciências
Contábeis. vol. 2.São Paulo: Atlas, 1999.
Bibliografia Complementar:
GUIDORIZI, H. L. Matemática para Administração. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
LEITHOLD, L. Matemática Aplicada à Economia e Administração. São Paulo: Harbra, 2001.
MORETTIN, P. A. et al. Cálculo: funções de uma variável. São Paulo: Saraiva, 2010.
VERAS, L. L. Matemática Aplicada à Economia. São Paulo: Atlas, 1999.
WEBER, J. Matemática para Economia e Administração. São Paulo: Harbra, 2001.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Instituições de Direito
Objetivos:Fornecer instrumentos teóricos e práticos que permitam ao aluno um conhecimento amplo
da Ciência do Direito e dos diversos ramos nos quais este se divide.
Ementa:Teoria do Direito. Fontes do Direito. Teoria do Estado. Direito Constitucional. Direito
Econômico. Direito Administrativo. Direito Tributário. Direito da Seguridade Social. Direito Penal. Direito
Processual. Direito Civil. Direito Empresarial. Direito do Trabalho. Direito Internacional.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
MARTINS, S. P. Instituições de Direito Público e Privado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
PINHO, R. R.; NASCIMENTO, A. M. Instituições de Direito Público e Privado.23. ed. São Paulo:
Atlas, 2002.
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado,
1988.
Bibliografia Complementar:
BRANCATO, R. T. Instituição de Direito Público e de Direito Privado. 14. ed. São Paulo: Saraiva,
2011.
DOWER, N. G. B. Instituição de Direito Público e Privado. São Paulo: NELPA, 2008.
POLETTI, R. Introdução ao Direito. São Paulo: Saraiva, 2010.
SILVA, J. A. da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros,2011.
Código Civil Brasileiro.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Contabilidade Geral
Objetivos:Possibilitar a aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos concernentes a
atividades contábeis exercidas na Administração das organizações empresariais atuantes em
diferentes setores da economia.
Ementa:Demonstrações Contábeis, Elaboração, contabilização, apuração de resultados, relatórios
contábeis. Técnica de escrituraçãocontábil, identificação dos fatos administrativos, métodos das
partidas dobradas, variações do Patrimônio Líquido.
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Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
ALMEIDA, M. C.Curso Básico de Contabilidade: introdução à metodologia da contabilidade. São
Paulo: Atlas, 2010.
IUDICIBUS, S. de. Curso de Contabilidade para Não Contadores. São Paulo: Atlas, 2009.
LEITE, H. de P.Contabilidade para Administradores.São Paulo: Atlas, 1997.
Bibliografia Complementar:
AMORIM, M. S. G. de. Contabilidade para Concursos e Graduação em Ciências Contábeis,
Administração e Economia. São Paulo: Ícone, 2006.
IUDÍCIBUS, S. (Coord.). Contabilidade Introdutória. São Paulo: Atlas, 1996.
IUDÍCIBUS, S.Teoria da Contabilidade.São Paulo: Atlas, 2000.
MARION, J. C. Contabilidade Empresarial.11. ed. São Paulo: Atlas, 2005.
PADOVEZI, C. L. Contabilidade Gerencial. São Paulo: Atlas, 2010.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Teoria Geral da Administração I
Objetivos:Possibilitar ao acadêmico acompreensão da base conceitual do estudo da
Administração,capacitando-o a interpretarfatos administrativos, com base na síntese das teorias
administrativas.
Ementa:Bases históricas. Abordagens clássica, humanística e organizacional. Novas configurações
organizacionais. Planejamento, Organização, Direção: comunicação, poder e autoridade. Tomada de
decisão. Coordenação e controle. As funções administrativas frente às novas tendências.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à Administração de Empresas. São Paulo: Atlas, 2007.
MOTTA, F. C. Prestes. Teoria Geral da Administração.São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.
STONER, J. A. F.; FREEMAN, R. E. Administração.5. ed. São Paulo: LTC, 2010.
Bibliografia Complementar:
BERNARDES, C. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2002.
CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
KWASNICKA, E. L. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2003.
MOTTA, F. C. P.Teoria Geral da Administração. São Paulo: Pioneira,2006.
SILVA, B. Taylor & Fayol. Rio de Janeiro: FGV, 1987.
__________________________________________________________________________________
2º PERÍODO
Disciplina: Informática Aplicada
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Objetivos:Conscientizar o acadêmico sobre o uso da tecnologia da informação e as constantes
mudanças de tecnologia nas organizações.Despertar o senso crítico, quantos aos impactos da
tecnologia/automação no ambiente empresarial e na sociedade. Ao final do período, o aluno deverá ser
capaz de executar as operações básicas no uso dos microcomputadores, como manipular, criar e
extrair informações de textos, com o auxílio de editores disponíveis.
Ementa:Conceitos básicos de computação como: Hardware & Software, unidades básicas do
computador, meios de armazenagem e funcionamento geral, Sistema Operacional,compiladores e
interpretadores, sistemas de numeração e unidades de medida, aplicativos (Editores de texto, planilha
eletrônica e software apresentação). Conceitos iniciais de lógica, processo de solução de problemas e
estruturas básicas utilizando a planilha eletrônica.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
CORNACHIONE JÚNIOR, E. B. Informática Aplicada as Áreas de Contabilidade, Administração e
Economia. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001.
SILVA, M. G. da. Informática: terminologia básica: windows xp, word xp, excel xp.5. ed. São Paulo:
Érica, 2008.
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática: conceitos básicos. 7 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2004.
Bibliografia Complementar:
CAPRON, H.L. Introdução à Informática 8. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004.
GUIMARÃES, Â. M. Introdução à Ciência da Computação. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e
Científicos, 1994.
LANCHARRO, E. A. Informática Básica. São Paulo: Makron Books, 1991.
SANTOS, A. A. Informática na Empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
VIDAL, A. G. R. Informática na Pequena e Média Empresa: como informatizar o negócio.1. ed. São
Paulo: Pioneira, 1995.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Matemática Financeira
Objetivos:Proporcionar aos alunos o domínio dos conceitos e nomenclaturas, bem como, no uso das
fórmulas e da calculadora financeira, facilitando-lhes o trânsito na área de finanças, de acordo com seu
perfil profissional e servindo como base/instrumento para outras disciplinas do curso. Ao final do curso,
o aluno deverá ser capaz de identificar e calcular as operações financeiras, relacionando-as às
situações do diaadia das empresas e da sua própria vida.
Ementa:Juros Simples, juros compostos, taxas: nominal, efetiva e equivalente, descontos simples e
composto, equivalência de capitais, rendas ou anuidades, depreciação, correção monetária, sistemas
de amortização de dívida, análise de investimentos.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
CRESPO, A. A. Matemática Comercial e Financeira Fácil. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
HAZZAN, S.; POMPEO, J. N. Matemática Financeira. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
MOITA, C. M. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 2002.
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Bibliografia Complementar:
BAUER, U. R. Matemática Financeira Fundamental. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
BRANCO, A. C. N. Matemática Financeira Aplicada: HP-12C, Microsoft Excel®. São Paulo: Pioneira
Thomson Learnig, 2002.
DE FRANCISCO, W. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 1998.
MATHIAS, W. F.; GOMES, J. M. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 2008.
NETO, A. A. Matemática Financeira e suas Aplicações. São Paulo: Atlas, 2009.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Métodos e Técnicas de Pesquisa
Objetivos:Estruturar o pensamento dentro de algumas das lógicas aplicadas pela ciência. Capacitar o
acadêmico na observação de fatos, classificação. Mostrar que a teorização ou interpretação destes
fatos supõe um conhecimento teórico que deverá ser conquistado nagraduação.
Ementa:A ciência e a lógica científica que permeia o dia a dia do administrador em Marketing. A
operacionalização de conceitos como métodos, técnicas de coleta de dados, amostragem. E a
montagem de relatórios dentro das normas da ABNT.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
MARTINS, G. de A. Manual para Elaboração de Monografias e Dissertações. São Paulo: Atlas,
2002.
ROESCH, S. M. A. Projetos de Estágio e de Pesquisa em Administração. 3. ed. São Paulo: Atlas,
2005.
Bibliografia Complementar:
BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S..Fundamentos de Metodologia Científica. 2. ed. São Paulo:
Pearson, 2002.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A.Fundamentos da Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo:
Atlas, 2007.
RICHARDSON, R. J. Pesquisa Social: Métodos e Técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.
RUDIO, F. V. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica. 31. ed. Petrópolis: Vozes, 2003.
SEVERINO, A. J.. Metodologia do Trabalho Científico. 22. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2003.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Sociologia Organizacional
Objetivos:Levar o acadêmico a refletir sobre as bases sociais e culturais de uma organização e
aobservar os atores sociais de uma organização, como se estabelecem as interações, quais os
principais processos de grupo, suas leis e os novos desafios sociais de uma empresa-organização.

48

Ementa:O homem ser social, sua vida em grupo, suas instituições, cultura e ideologias a serviço de
uma organização. A gestão de um grupo humano, suas leis, novos desafios sociais; as interações com
o Estado e a Globalização.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
BOTTOMORE, T. H. Introdução à Sociologia. 9. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
COSTA, M. Cristina C.. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 3. ed. rev. ampl. São Paulo:
Moderna, 2005.
LAKATOS, E. M. Sociologia da Administração. São Paulo: Atlas, 1997.
Bibliografia Complementar:
DEMO, P. Sociologia: uma introdução crítica. São Paulo: Atlas, 1995.
GOMES, Á. E. S. Introdução a Economia. Rio de Janeiro: Juarez de Oliveira, 2003.
MARCONDES, R. C. Sociologia Aplicada à Administração. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
OLIVEIRA, S. L. de. Sociologia das Organizações. São Paulo: Pioneira. 2002.
VILA NOVA, S.Introdução a sociologia. 6. ed.São Paulo: Atlas, 2010.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Teoria Geral da Administração II
Objetivos:Manipular os conhecimentos sobre os enfoques da administração comportamental,
sistêmica, contingencial, e outros enfoques da administração.
Ementa:Sistemas organizacionais, organização de aprendizagem, processos organizacionais,
desempenho organizacional, relações inter-organizacionais e ambientes estratégias organizacionais,
gestão organizacional frente aos novos paradigmas.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
ANSOFF, H. I; MC DONNELL, E. J. Implantando a Administração Estratégica. São Paulo: Atlas,
1996.
MEGGINSON, L. C. Administração: conceitos e aplicações. São Paulo: Harbra, 1998.
STONER, J. A. F.; FREEMAN, R. E.Administração.5. ed. São Paulo: LTC, 2010.
Bibliografia Complementar:
CHIAVENATTO, I. Teoria Geral da Administração. 3. ed.São Paulo: Campus, 2002.
DRUCKER, P. F. Administrando para o Futuro. São Paulo: Pioneira, 1998.
DRUCKER, P. F.. Administração em Tempos Turbulentos. São Paulo: Pioneira,1980.
KOONTZ, H.; O'DONNELL, C.; WEIHRICH, H.Administração: fundamentos da teoria e da ciência.São
Paulo: Pioneira, 1986.
MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à revolução digital.São
Paulo: Atlas, 2006.
__________________________________________________________________________________
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3º PERÍODO
Disciplina: Introdução à Economia
Objetivos:Capacitar o aluno a compreender a economia como ciência, proporcionando uma visão
atualizada e crítica da realidade econômica, definindo e conceituando a ciência econômica por meio
dos estudos introdutórios aos problemas inerentes à disciplina. Discutir os fatores que compõem a
formação de preços. Analisar o mercado e o setor público como gerador da atividade econômica.
Desenvolver no discente conceitos básicos de economia, sua evolução e seus principais instrumentos
de análise.O aluno, ao final deste curso, estará apto a discutir e entender as noções gerais
introdutórias da ciência econômica.
Ementa:Conceitos de economia. Modelos microeconômicos. Mercados e preços. Demanda. Oferta.
Teoria da Firma. Mercados competitivos. Estruturas de mercado. O problema da incerteza. Teoria dos
jogos. Eficiência. Papel do governo. Macroeconomia. Fundamentos da Análise macroeconômica.
Problemas macroeconômicos. Modelos macroeconômicos. Determinantes da demanda agregada.
Determinantes da oferta agregada. Moeda. Juros e renda. Relações com o exterior. Equilíbrio Geral.
Política econômica. Estrutura do PIB – Produto Interno Bruto. Distribuição espacial do PIB. Evolução da
economia local e brasileira. Ciclos econômicos. Ocupação econômica. Políticas e estratégias de
desenvolvimento.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
DORNBUSCH, R. Introdução a Economia: Para os Cursos de Administração, Direito.Rio de Janeiro:
Elsevier, 2003.
GOMES, Á. E. S. Introdução a Economia. Rio de Janeiro: Juarez de Oliveira, 2003.
PINDICK, R. S.; RUBINFELD, D. L. Microeconomia. 6. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005.
Bibliografia Complementar:
RASMUSSEN, U. W.. Economia para não-economistas: a desmistificação das teorias econômicas.
São Paulo: Saraiva, 2006.
LEITE, J. A. A. Macroeconomia: teoria, modelos e instrumentos de política econômica.São Paulo:
Atlas, 1994.
ROSSETTI, J. P. Introdução à Economia. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
ROSSETTI, J. P. Política e Programação Econômica. São Paulo: Atlas, 1996.
VASCONCELLOS, M. A. S. de; GARCIA, M. E. Fundamentos de Economia. 3. ed.São Paulo:
Saraiva, 2008.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Gestão de Pessoas
Objetivos:Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos em Gestão de Pessoas, por meio de
conceituação de idéias e as mais variadas formas de fazer com que o educando compreenda a sua
importância enquanto profissional no mundo moderno. As diversas formas empregadas como
metodologia de ensino, levarão o aluno a práticas dentro do contexto de estudo, dando-lhe condições
de fazer uma associação da teoria estudada com o que existe de concreto no mercado.
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Ementa:Evolução da Administração de Recursos Humanos. O papel do profissional de Gestão de
Pessoas nas organizações. Subsistemas de Gestão de Pessoas.
Recrutamento e Seleção.
Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal. Administração de Remuneração. Avaliação de
desempenho. Planejamento de Carreira.
Bibliografia Básica – Livro(s) texto(s) adotado(s):
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas. 3. ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
MARRAS, J. P. Administração de Recursos Humanos: do operacional ao estratégico. 3. ed. São
Paulo: Futura, 2002.
VERGARA, S. C. Gestão de Pessoas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
Bibliografia Complementar:
BERGAMINI, C. W.; CODA, R. Psicodinâmica da Vida Organizacional. São Paulo: Atlas,1998.
WOOD JR, T.; PICARELLI FILHO, V..Remuneração Estratégica. 3. ed. rev. e ampl.São Paulo. Atlas,
2011.
DRUCKER, P. Fator Humano e Desempenho. São Paulo: Pioneira, 1997.
KANAANE, R.Comportamento Humano nas Organizações. 2. ed.13. reimp.São Paulo: Atlas, 2011.
PONTES, B. R. Administração de Cargos e Salários. 15. ed. São Paulo: LTr, 2011.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Legislação Empresarial
Objetivos:Oferecer aos discentes instrumentos teóricos e práticos que permitam a apreensão e
aplicação do Direito Empresarial, do Direito do Trabalho e do Direito Previdenciário, propiciando ao
aluno uma visão ampla dos principais institutos jurídicos que se aplicam ao mundo empresarial, bem
como, estimular o pensamento estratégico e crítico com a aplicação desses institutos na vida do
administrador.
Ementa:Direito do Trabalho: Consolidação das Leis do Trabalho. Direito Individual do Trabalho.
Contrato de Trabalho. Jornada, Repouso e Férias. Salário. Fim do Contrato de Trabalho. Formalidades
Rescisórias. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Direito Coletivo do Trabalho. Seguridade Social.
Direito Empresarial: Teoria Geral. Atos Constitutivos. Direitos, Deveres e Responsabilidades dos
Sócios. Sociedades Comerciais. Transformação, Incorporação, Fusão, Cisão, Dissolução e Liquidação.
Títulos de Crédito. Direito Falimentar. Preservação e Recuperação de Empresa.
Bibliografia Básica – Livro(s) texto(s) adotado(s):
CARRION, V. Comentário à Consolidação das Leis do Trabalho. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.
COELHO, F. U. Manual de Direito Comercial. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
MARTINS, S. P. Direito da Seguridade Social.31. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, A. P. de. Manual das Sociedades Comerciais: DireitodeEmpresa. 16. ed. São Paulo:
Saraiva, 2007.
FABRETTI, L. C. Direito de Empresa no Novo Código Civil. São Paulo: Atlas, 2003.
MARTINS, F. Curso de Direito Comercial. 31. ed. São Paulo: Rio de Janeiro: Forense, 2008.
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NASCIMENTO, A. M. Iniciação ao Direito do Trabalho. 35. ed. São Paulo: LTr, 2010.
Código Civil Brasileiro.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Estatística
Objetivos:Proporcionar o conhecimento teórico e prático dos conceitos e princípios estatísticos, bem
como, aplicação das principais técnicas e ferramentas estatísticas aplicadas à Contabilidade,
fornecendo subsídio para utilização na tomada de decisões dentro das empresas.
Ementa:Conceitos básicos e importância da Estatística. Estatística descritiva. Medidas estatísticas.
Modelos estatísticos. Preparação de dados para análises estatísticas. Probabilidades. Distribuição de
probabilidades. Variáveis aleatórias. Estimação e intervalos de confiança. Pesquisas e amostragens.
Softwares estatísticos: Aplicações.
Bibliografia Básica – livro(s) texto(s) adotado(s):
SILVA, E. M. et. al. Estatística. Para os cursos de Economia, Administração e Ciências Contábeis. vol.
1 e 2. São Paulo: Atlas, 1999.
STEVENSON, W. J.Estatística Aplicada à Administração. Rio de Janeiro: Harbra-Harper & Row do
Brasil, 2001.
TOLEDO, G. L.; OVALLE, I. I. Estatística Básica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
Bibliografia Complementar:
BARBETTA, P. A. Estatística Aplicada às Ciências Sociais. 5. ed. Florianópolis: UFSC, 2002.
KAZMIER, L. J. Estatística Aplicada à Economia e Administração. São Paulo: McGraw-Hill, 1982.
MONTEIRO, F. G. Estatística Prática para Administração. Goiânia: Vieira, 1999.
NAZARETH, H. de S. Curso Básico de Estatística. São Paulo: Ática, 1995.
OLIVEIRA, F. E. M. de. Estatística e Probabilidade: exercícios resolvidos e propostos. 2. ed. São
Paulo: Atlas, 2010.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Psicologia Organizacional
Objetivos:Estudar o relacionamento e o comportamento humano nas organizações, a psicodinâmica
do trabalho e proporcionar conhecimentos objetivando a integração, crescimento e desenvolvimento do
homem nas organizações.
Ementa:Conceitos de psicologia. Psicologia organizacional: histórico, caracterização e áreas de
atuação. Problemas humanos nas organizações: características da personalidade, integração indivíduo
x organização, necessidade humana e motivação para o trabalho. Processo de liderança.
Funcionamento e desenvolvimento de grupos. Organização como contexto social: processo de grupo,
cultura organizacional e conflitos nas organizações. Criatividade e processo decisório.
Bibliografia Básica – Livro(s) texto(s) adotado(s):
BERGAMINI, C. W. Psicologia Aplicada à Administração de Empresas: psicologia do
comportamento organizacional. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
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MUCHINSKY, P. M. Psicologia Organizacional. São Paulo: Thomson, 2004.
ROBBINS, S. P. Comportamento Organizacional. São Paulo: Prentice Hall, 2006.
Bibliografia Complementar:
BARROS, C. S. G. Pontos de Psicologia Geral. 15. ed. São Paulo: Ática, 2010.
CHIAVENATO, I. Gestão de Pessoas. 3. ed.Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
KANAANE, R.Comportamento Humano nas Organizações. 2. ed.13. reimp.São Paulo: Atlas, 2011.
ROTHMANN, I.; COOPER, C.. Fundamentos de Psicologia Organizacional e do Trabalho. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2009.
DEL PRETTE, A.; DEL PRETTE, Z.Psicologia das Relações Interpessoais: vivências para o trabalho
em grupo. São Paulo: Vozes, 2004.
__________________________________________________________________________________

4º PERÍODO
Disciplina: Administração Financeira e Orçamentária
Objetivos:Fornecer os elementos básicos da Administração Financeira que permitam a compreensão
dos mercados de crédito e de capitais, dentro da realidade dos empreendimentos brasileiros e a
viabilização da utilização dos recursos financeiros quando de sua inserção nestes mercados.
Ementa:Significado e objetivo da administração financeira. Análise e planejamento de fluxos de caixa.
Administração do passivo e do ativo circulante. Capital de giro. Avaliação e análise de investimentos e
financiamentos.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
ASSAF NETO, A. L.; GUASTI, F. Curso de Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 2008.
GITMAN, L. J.Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Addison Wesley, 2004.
JORDAN, B. D. Administração Financeira. São Paulo: McGraw Hill Brasil, 2008.
Bibliografia Complementar:
GROPPELLI, A. A.Administração Financeira. São Paulo: Saraiva, 2010.
HOJI, M. Administração Financeira. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
JOHNSON, R. W. Administração Financeira. São Paulo: Pioneira, 1974.
ROSS, A. A.; WESTERFIELD, R. W.; JAFFE, J, F.Administração financeira: corporating finance. 2.
ed. São Paulo: Atlas, 2010.
SANTOS, E. O. Administração Financeira da Pequena e Média Empresa. São Paulo: Atlas, 2001.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Administração da Produção I
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Objetivos:Propiciar ao acadêmico o conhecimento do ambiente de produção,subsidiando-ocom uma
visão sistêmica do processo de produção; contribuir para a aplicação dos processos decisórios
relativos à produção. Estudar a função produção e sua importância na organização. Reconhecero
papel do gerente de produção e operações. Estudar a função e a estratégia dos projetos de produção.
Ementa:Histórico da função produção. Conceitos e estrutura da administração de produção. A função
produção na organização. Sistemas de produção. Planejamento e controle da produção.
Desenvolvimento de novos produtos. Projetos de Produção. Técnicas modernas de administração de
produção. Manutenção industrial. Balanceamento da produção. Qualidade e produtividade. Modelos de
qualidade. Competitividade.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
RITZMAN, L. P.; KRAJEWSKI, L. J.Administração da Produção e Operações. São Paulo: Prentice
Hall, 2004.
SLACK, N. et al. Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 2002.
LAUGENI, F. P.; MARTINS, P. G. Administração da Produção. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
Bibliografia Complementar:
CORRÊA, H. L.; GIANESI, I. G. N. Just inTime, MRP II E OPT. Um Enfoque Estratégico. São Paulo:
Atlas, 1996.
MACHLINE, C. et al. Manual de Administração da Produção. vol. 1 e 2. 9. ed. São Paulo: Fundação
Getúlio Vargas, 1998.
PALADINI, E. P. Gestão da Qualidade no Processo. São Paulo: Atlas, 1996.
TUBINO, D. F. Manual de Planejamento e Controle da Produção. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
VIEIRA FILHO, G. GQT–Gestão da Qualidade Total: uma abordagem prática. São Paulo: Alínea,
2003.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Administração Mercadológica
Objetivos:Desenvolver o conceito de Marketing e conhecer suas ferramentas e estratégias,tornando o
administrador capaz de administrar, com base em seus princípios. Conscientizar os alunos sobre a
importância do Marketing para as organizações e para o mercado. Despertar o interesse do aluno por
esta abordagem e contribuir para o seu envolvimento, procurando fazer com que a sua visão teórica e
prática se amplie, visualizando o que o mercado (empresas e profissionais de marketing) tem realizado
dentro do marketing moderno.
Ementa:Evolução do conceito de Marketing. Tipos de Mercado. Segmentação de Mercado.
Comportamento do Consumidor. Composto de Marketing.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
COBRA, M. Administração de Marketing. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
CHURCHILL, G. A.; PETER, J. P. Criando Valor para os Clientes. São Paulo: Saraiva, 2003.
KOTLER, P.Administração de Marketing. São Paulo: Atlas, 2000.
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Bibliografia Complementar:
COBRA, M. Marketing Básico -uma abordagem brasileira. São Paulo: Atlas, 1997.
GRACIOSO, F. Marketing Estratégico.Planejamento estratégico orientado para o mercado. 4. ed. São
Paulo: Atlas, 2001.
HOOLEY, G. J; SAUNDERS, J. A.; PIERCY, N. F.. Estratégia de Marketing e Posicionamento
Competitivo. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2001.
KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de Marketing. 12. ed. São Paulo: Prentice-Hall do Brasil,
2007.
McCARTHY, E. J.; PERREAULT Jr., W. Marketing Essencial. São Paulo: Atlas, 1997.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Organização, Sistemas e Métodos
Objetivos:Proporcionar ao aluno a visão e a compreensão das estruturas e informações, dos sistemas
e controles administrativos nos níveis institucional, tático e operacional, bem como, dos conhecimentos
técnicos utilizados para a racionalização dos trabalhos e de suas influências inter sistêmicas nas
estruturasdas organizações. Pretende-se, com isso, que os alunos: compreendam os elementos
necessários à prática da racionalização administrativa priorizando a gestão da informação bem como,
recursos tecnológicos; Identifiquem e exercitem as ferramentas adequadas ao trabalho de
Organização, Sistemas e Métodos tendo em vista uma necessidade metodológica e instrumental da
administração;Entendam a importância de OSMpara a empresa, visando oferecer melhores condições
aos colaboradores e aos clientes externos.
Ementa:Evolução da Teoria e da Prática nas Organizações. Sistemas. Estrutura organizacional.
Departamentalização, Delegação, descentralização e centralização. Técnicas de representação gráfica.
Estudo e distribuição do trabalho. Arranjo físico. Análise estruturada de sistema. Manuais
administrativos. Mudança planejada. Benchmarking. Empowerment e Reengenharia.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
ARAUJO, Luis César Gonçalves de. Organização, Sistemas e Métodos e as Tecnologias de Gestão
Organizacional. vol. 1. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
CRUZ, Tadeu. Sistemas, Organização e Métodos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
CURY, A. Organização e Métodos: Uma Visão Holística. São Paulo: Atlas, 2000.
Bibliografia Complementar:
ARAUJO, Luís César Gonçalves de. Organização, Sistemas e Métodos e as Tecnologias de Gestão
Organizacional. vol. 2. São Paulo: Atlas, 2007.
CARREIRA, Dorival. Organização, Sistemas e Métodos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
GIL, A. L. Gestão da Qualidade Empresarial. São Paulo: Atlas, 1997.
OLIVEIRA, D. P. R. de. Sistemas, organização e métodos: uma abordagem gerencial. 19. ed. São
Paulo: Atlas, 2010.
PALADINI, E. P. Gestão da Qualidade no Processo. São Paulo: Atlas, 1995.
__________________________________________________________________________________
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Disciplina: Técnicas de Negociação
Objetivos:Compreender a importância da negociação para as organizações empresariais; conhecer
conceitos e a tipologia de negociação e de conflito; aplicar mecanismos para o tratamento de conflitos;
aplicar técnicas de negociação.
Ementa:Conceito de negociação; importância da comunicação na negociação; conflito: características,
tipologia e mecanismos para o seu tratamento; processo de negociação: poder, tempo e informação;
habilidades essenciais dos negociadores; planejamento da negociação; estratégias na negociação;
negociação: instrumento para obtenção de resultados; negociação em organizações; ética nas
negociações; casos práticos de negociação.
Bibliografia Básica - Livro (s) Texto (s) Adotados:
ANDRADE, R. O. B. de; ALYRIO, R. D.; MACEDO, M. A. da S. Princípios de Negociação:
ferramentas e gestão. São Paulo: Atlas, 2004.
BURBRIDGE, R. M. et al. Gestão da Negociação. São Paulo: Saraiva, 2005.
THOMPSON, L. L. O Negociador.3.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.
Bibliografia Complementar:
BAZERMAN, M. H.; NEALE, M. A. Negociando Racionalmente. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2011.
FERREIRA, G. Negociação: como usar a inteligência e a racionalidade. São Paulo: Atlas, 2008.
MARTINELLI, D. P.; ALMEIDA, A. P. de. Negociação: como transformar confronto em cooperação.
São Paulo: Atlas, 1997.
MARTINELLI, D. P.; ALMEIDA, A. P. de. Negociação e Solução de Conflitos: do Impasse ao
Ganha-Ganha Através do Melhor Estilo. São Paulo: Atlas, 1998.
MELLO, J. C. M. F. de. Negociação Baseada em Estratégia. São Paulo: Atlas, 2003.
5º PERÍODO
Disciplina: Contabilidade e Análise de Custos
Objetivos:Possibilitar aos discentes oestudo da contabilidade de custos, como um centro processador
de dados e preparador de informações gerenciais para os diferentes níveis de decisão, controle e
planejamento, ou seja, para o gerenciamento estratégico de custos nas organizações empresariais.
Ementa:Contabilidade de Custos: conceito, origem, evolução, objetivos. Princípios e conceitos
contábeis aplicados à Contabilidade de Custos. Custos Diretos: Material direto, métodos de avaliação
de estoques. Custos Indiretos: rateio dos custos indiretos de fabricação, departamentalização, centro
de custos e predeterminação dos custos indiretos de fabricação. Custos dos Produtos Vendidos.
Sistema de Acumulação de Custos. Métodos de Custeio: custo fixo e variável, métodos por absorção e
custeio variável. Sistemas de Custeio. Análise do lucro bruto e suas variações. Custo fixo, lucro e
margem de contribuição. Contribuição marginal e limitação na capacidade de produção. Contabilização
do custo padrão. Custo para decisão; Custos para Controle; Implantação e gerenciamento de um
sistema de custos.
Bibliografia Básica -Livro (s) Texto (s) Adotados:
DUTRA, R. G. Custos: uma abordagem prática. São Paulo: Atlas, 2003.
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MARTINS, E. Contabilidade de Custos. São Paulo: Atlas, 2003.
RIBEIRO, O. M. Contabilidade de Custos. São Paulo: Saraiva, 2007.
Bibliografia Complementar:
BEULKE, R.; BERTÓ, D. J. Estrutura e Análise de Custos. São Paulo: Saraiva, 2003.
LEONE, G. S. G. Custos. Planejamento, Implantação e Controle. São Paulo: Atlas, 2002.
MARTINS, E. Contabilidade de Custos. Livro de Exercícios.São Paulo: Atlas, 2003.
RIBEIRO, O. M. Contabilidade de Custos Fácil.7. ed. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009.
SANTOS, J. J. Análise de Custos. São Paulo: Atlas, 2000.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Administração da Produção II
Objetivos:Propiciar ao acadêmico, numa visão sistêmica, a compreensão das principais técnicas
administrativas de planejamento, programação e controle da produção, possibilitando a integração
entre seus conhecimentos teóricos e práticos.
Ementa:Decisão sobre a localização da fábrica. Tecnologia da produção. Melhorias e racionalização.
Medidas de desempenho. Novas técnicas de produção aplicadas nas indústrias. Análise da empresa.
Trabalhos e verificação.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
RITZMAN, L. P.; KRAJEWSKI, L. J.Administração da Produção e Operações. São Paulo: Prentice
Hall, 2004.
SLACK, N. et al. Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 2002.
LAUGENI, F. P.; MARTINS, P. G. Administração da Produção. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
Bibliografia Complementar:
CORRÊA, H. L.; GIANESI, I. G. N. Just inTime, MRP II E OPT. Um Enfoque Estratégico. São Paulo:
Atlas, 1996.
MACHLINE, C. et al. Manual de Administração da Produção. vol. 1 e 2. 9. ed. São Paulo: Fundação
Getúlio Vargas, 1998.
PALADINI, E. P. Gestão da Qualidade no Processo. São Paulo: Atlas, 1996.
TUBINO, D. F. Manual de Planejamento e Controle da Produção. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
VIEIRA FILHO, G. GQT–Gestão da Qualidade Total: uma abordagem prática. São Paulo: Alínea,
2003.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Pesquisa Operacional e Teoria dos Jogos
Objetivos:Propiciar ao acadêmico o conhecimento na arte da pesquisa operacional,como
facilitadorada tomada de decisões organizacionais. Utilizar métodos específicos da teoria de jogos,
para tomada decisão.
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Ementa:Conceito e fases de um estudo em pesquisa operacional. Identificar características de
problemas de otimização. Álgebra Linear; Álgebra Linear; Programação Linear; Método Simplex,
Problemas de Distribuição (Transportes), Teoria dos Jogos.
Bibliografia Básica – Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
FIANI, R. Teoria dos Jogos. 2. ed. São Paulo: Campus, 2006.
SILVA, E. M. da; SILVA, E. M. Pesquisa Operacional –para os Cursos de Economia, Administração e
Ciências Contábeis. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
TAHA, H. A. Pesquisa Operacional. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2007.
Bibliografia Complementar:
ANDRADE, E. L. de. Introdução à Pesquisa Operacional. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
BERNI, D. A. Teoria dos Jogos. São Paulo: Reichman & Afonso, 2004.
CAIXETA-FILHO, J. V. Pesquisa Operacional. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
LACHTERMACHER, Gerson. Pesquisa Operacional na Tomada de Decisões.Rio de Janeiro:
Campus, 2002.
MARINHO, R. Prática na Teoria – Aplicações da Teoria dos Jogos na Evolução dos Negócios.2.
ed.São Paulo: Saraiva, 2011.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Filosofia eÉtica Empresarial
Objetivos:Demonstrar para os futuros profissionais da Administração a atualidade do comportamento
ético e dos valores filosóficos que o fundamentam. Compreender os fundamentos filosóficos da ética.
Dominar os conceitos da ética e da moral. Compreender o fundamento do princípio ético.
Ementa:Conhecimento. Ciências. Política. Moral. Lógica. Ética. Objetividade dos valores. Cenários
novos. Tendências filosóficas. Ética profissional. Ética nas organizações. Ética do administrador.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
CHARBONNEAU, P.Curso de Filosofia: Lógica e Metodologia. São Paulo: DPU, 1996.
SÁ, A. L. de. Ética Profissional.9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
SANCHEZ VASGUES, A. Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.
Bibliografia Complementar:
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2006.
ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P.. Filosofando: introdução àfilosofia. 2. ed. São Paulo: Moderna,
1993.
ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P.. Temas de Filosofia. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1998.
SINGER, P. Ética Prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
TEIXEIRA, N. G. (Org.). A Ética no Mundo da Empresa. São Paulo: Pioneira, 1991.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Liderança e Empreendedorismo
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Objetivos:Desenvolver no aluno a visão e o entendimento da Administração Empreendedora como um
importante instrumento que o administrador deve utilizar, visando otimizar os resultados e criar novas
situações para a empresa.
Ementa:Postura empreendedora, liderança, motivação ao empreendedorismo, teoria visionária,
criatividade e quebra de paradigmas, desenvolvimento de negócios em tecnologia da informação,
tópicos em administração de negócios, planos de negócios – elaboração e apresentação, simulação
empresarial.
Bibliografia Básica Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
BERNARDI, L. A. Manual de Empreendedorismo e Gestão: Fundamentos, Estratégias e Dinâmicas.
São Paulo: Atlas, 2003.
CALDAS. M. P.; JUNIOR, T. W.Comportamento Organizacional, Uma perspectiva brasileira. São
Paulo: Atlas, 2007.
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo, Transformando Idéias em Negócios. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2001.
Bibliografia Complementar:
BERNARDES, C.; MARCONDES, R. C. Criando Empresas para o Sucesso. São Paulo: Saraiva,
2004.
DOLABELA, F. O segredo de Luiza. São Paulo: Sextante, 2008.
DOLABELA, F. Oficina do Empreendedor. São Paulo: Sextante, 2008.
FILION, L. J. O Planejamento do seu Sistema de Aprendizagem Empresarial: identifique uma visão
e avalie o seu sistema de relações. Revista de Administração de Empresas. São Paulo: Fundação
Getúlio Vargas. Nº 3, vol. 31, Jul – Set, 1991.
ROBERT, D. H.; MICHAEL, P. P.; DEAN, A. S. Empreendedorismo. São Paulo: Bookman, 2004.
__________________________________________________________________________________

6º PERÍODO
Disciplina: Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais
Objetivos:Apresentar os conceitos básicos da Administração de Recursos materiais e patrimoniais,
enfocando as principais atividades do profissional desta área, tais como: compras, Classificação,
Especificação, Codificação, Controle de Estoque, e Armazenamento. Gestão Patrimonial.Apresentar
os conteúdos em uma abordagem logística, de acordo com as tendências contemporâneas do
mercado. Desenvolver estudos de caso e promover a troca contínua de experiências entre os
acadêmicos, aproximando, ao máximo, o desenvolvimento do programa acadêmico com a realidade
das empresas.
Ementa:Introdução à administração de material nas empresas públicas e privadas. Funções e objetivos
da administração de material: - o sistema de administração de material e seus subsistemas de controle,
aquisição e armazenamento de materiais. O sistema de administração de material. Dimensionamento
da quantidade econômica de compra e fabricação: - fatores de custos envolvidos, preço fixos ou
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variáveis, entrega total ou parcial e a existência ou não de restrições. A gestão patrimonial. As
licitações. As atribuições dos órgãos de patrimônio. As alienações. O controle de Inventários.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
DIAS, M. A. P. Administração de Materiais – Uma Abordagem Logística. 4. ed. São Paulo: Atlas,
1993.
MARTINS, P. G.; ALT, P. R. C. Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais. São Paulo:
Saraiva, 2003.
VIANA, J. J. Administração de Materiais – Um Enfoque Prático. São Paulo: Atlas, 2002.
Bibliografia Complementar:
ARNOLD, J. R. T. Administração de Materiais: Uma Introdução. São Paulo: Atlas, 1999.
BAILY, P. et al. Compras: Princípios e Administração. São Paulo: Atlas, 2000.
DIAS, M. A. P. Transportes e Distribuição Física. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 1996.
HEINRITZ, S. F.; FARRELL, P. V.Compras: princípios e aplicações. São Paulo: Atlas, 1996.
LAUGENI, F. P.; MARTINS, P. G. Administração da Produção. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
_________________________________________________________________________________
Disciplina: Optativa I -Planejamento, Orçamento e Controle
Objetivos:Apresentar os principais modelos de planejamentos e processos orçamentários aplicáveis
das gestões empresariais, bem como, evidenciar a complexidade do orçamento, controles e
avaliações encontradas nas empresas.
Ementa:Planejamento: conceitos básicos. Planejamento e Controle orçamentário. Orçamento:
conceitos básicos, princípios e tipos de orçamento: operacional, econômico-financeiro, e de
investimentos. Análise das variações orçamentárias. Controle e acompanhamento orçamentário.
Relatórios de desempenhos.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
BRAGA, R. Fundamentos e Técnicas de Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 1995.
SANVICENTE, A. Z. Orçamento na Administração de Empresas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
SOBANSKI, J. J. Prática de Orçamento Empresarial: um exercício programado. 3. ed. São Paulo:
Atlas, 2000.
Bibliografia Complementar:
ANSOFF, I. H.; McDONNELL, E. J. Implantando a Administração Estratégica. São Paulo: Atlas,
1993.
FISCHMANN, A. A. et al. Planejamento Estratégico na Prática. São Paulo: Atlas, 1991.
LEITE, H. de P. Introdução à Administração Financeira. São Paulo: Atlas, 1994.
VAN HORNE, J. C. Administração Financeira. 10. ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 1997.
WELSCH, G. A. Orçamento Empresarial. São Paulo: Atlas, 1996.
__________________________________________________________________________________
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Disciplina:Administração de Sistemas de Informações
Objetivos:Dominaros conceitos que envolvem o Sistema de Informação (SI), e como estes se integram
à empresa,ao seu planejamento estratégico, à Estrutura Organizacional, aos Recursos Humanos, ao
Marketing e, especialmente, à própria Tecnologia de Informação.Visa, também, mostrar a organização
da Tecnologia da Informação na empresa e os fundamentos de segurança das informações.
Ementa:Tipos e usos de informação. Informação Gerencial. Tratamento das informações versus
atividades fim. SIG. Sistemas especialistas. Sistemas de Apoio a Decisão. Sistemas executivos.
Tópicos em gerenciamento dos sistemas: integração, segurança, controle. Uso estratégico da
Tecnologia da Informação. Administração estratégica da informação. Desenvolvimento de ambientes
eficientes/eficazes da tecnologia da informação. Globalização e estratégias competitivas, internetwork
business, intranets. Aplicação da Tecnologia da Informação nas diversas áreas da empresa para
obtenção das vantagens competitivas
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
BIO, S. R. Sistemas de Informação: um enfoque gerencial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
CRUZ, T. Sistemas de Informações Gerenciais: tecnologia da informação e a empresa do século
XXI. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
OLIVEIRA, D. P. R. de. Sistemas de Informações Gerenciais. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
Bibliografia Complementar:
ALBERTIN, A. L. Administração de Informática: funções e fatores críticos de sucesso. 6. ed. São
Paulo: Atlas, 2009.
CASSARRO, A. C. Sistema de Informações para Tomada de Decisões. 4. ed. rev. e ampl. São
Paulo: Pioneira, 2011.
CAUTELA, A. L.; POLLONI, E. G. F. Sistemas de Informação na Administração de Empresas. São
Paulo: Atlas, 1996.
LAUDON, K. C. Gerenciamento de Sistemas de Informações. Rio de Janeiro: LTC, 2001.
MCGEE, J. Gerenciamento Estratégico da Informação: aumente a competitividade e a eficiência. Rio
de Janeiro: Campus, 1994.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Antropologia e Cultura Organizacional
Objetivos:Conhecer a história da antropologia, pela leitura de autores selecionados, que representam
distintos momentos e posturas teóricas constitutivas do campo antropológico. A disciplina visa,
também, criar um “olhar antropológico” relativo às instituições, costumes e relações sociais, por meio
das ideias de cultura, tradição e identidade, termos bastante utilizados e discutidos na sociedade global
contemporânea na qual se insere um grande mercado multinacional.
Ementa:A antropologia toma o homem como objeto de conhecimento levando em consideração as
múltiplas dimensões do ser humano em sociedade, ou seja, sua cultura, procurando entender a partir
dela as relações modernas e globalizadas existentes nas sociedades contemporâneas, bem como as
suas consequências nas culturas locais, nos hábitos de consumo nas relações de trabalho etc.. Análise
da cultura nacional e cultura organizacional, relações de trabalho e clima organizacional, o conjunto de
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crenças e valores nem sempre explícitos de uma empresa, por meio da observação-participante e
outros métodos e técnicas da antropologia viáveis para se descobrir e analisar hábitos e costumes.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):

LAPLANTINE, F. Aprender Antropologia. 20. reimp. São Paulo: Brasiliense, 2007.
LARAIA, R. B. Cultura: um conceito antropológico. 21. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.
MOTTA, F. C. P.; CALDAS, M. P. (orgs.). Cultura Organizacional e Cultura Brasileira. 1. ed. 9.
reimp. São Paulo: Atlas, 2010.
Bibliografia Complementar:
BIANCO, B. F. (org.). Antropologia das Sociedades Contemporâneas. São Paulo: UNESP, 2010.
BOAS, Franz. Antropologia Cultural.3. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
CLASTRES, P. A Sociedade Contra o Estado. São Paulo: Cosac e Naïf, 2003.
MELLO, Luiz G.. Antropologia Cultural: iniciação, teoria e temas. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 2007.
SANTOS, R. J. Antropologia para Quem Não Vai Ser Antropólogo. Porto Alegre: Tomo Editorial,
2005.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Ciência Política
Objetivos:Conhecer a dinâmica do poder – especialmente em suas formas institucionalizadas no
Estado – e suas interações com o mundo dos negócios, com a sociedade civil e com os cidadãos.
Ementa:Princípios epistemológicos da Ciência Política. O poder: conceitos, fontes, tipos. O instituinte,
o instituído. O Estado: concepções, evolução, história. O Estado Moderno: origens, fundamentos,
formas e regimes. Estado e governo. Poder econômico e poder político: interfaces. Sociedade civil,
poder e Estado.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
AZAMBUJA, D. Introdução à Ciência Política. 2. ed. São Paulo: Globo, 2008.
BONAVIDES, P. Ciência Política. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
WEFFORT, F. C. (org.) Os Clássicos da Política. 14. ed. São Paulo: Ática, 2006.
Bibliografia Complementar:
BASTOS, C. R. Curso de Teoria do Estado e Ciência Política. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
CHEVALLIER, J. As Grandes Obras Políticas: de Maquiavel aos nossos dias. 8. ed. Rio de Janeiro:
Agir, 2002.
GASTALDI, J. P. Elementos da Economia Política. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
UFRGS. Filosofia Política. São Paulo: L&PM, 1987.
WEBER, M. Ciência e Política: duas vocações. 1. ed. São Paulo: Cultrix, 2002.
__________________________________________________________________________________
7º PERÍODO
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Disciplina: Planejamento Estratégico
Objetivos:Conhecer o Planejamento Estratégico das grandes empresas. Fazer com que o aluno possa
criar e acreditar, fazendo do ato de planejar, uma forma inteligente de estabelecer linhas de ações para
sua vida empresarial, principalmente para definição e alcance de seus objetivos.
Ementa:A Natureza do Planejamento Empresarial. Planejamento Estratégico, Metodologia de
elaboração de implementação. Planejamento Tático e Planejamento Operacional. Orçamento
Empresarial em Inflação, Tipos de Orçamento.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
FISCHMANN, A. A.; ALMEIDA, M. I. R. de. Planejamento Estratégico na Prática. 2. ed. São Paulo:
Atlas, 1991.
OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia e práticas. 20. ed. São Paulo:
Atlas, 2004.
PORTER, M.. Estratégia Competitiva. Técnicas para análise de indústrias. São Paulo: Campus, 1986.
Bibliografia Complementar:
ALMEIDA, Martinho I. R..Manual de Planejamento Estratégico: desenvolvimento de um plano
estratégico com a utilização de planilhas Excel. São Paulo: Atlas, 2001.
CHIAVENATO, I.; ARÃO, S.. Planejamento Estratégico. Fundamentos e aplicações. 2. ed. São Paulo:
Campus, 2009.
MOREIRA, J. C. (coord.). Orçamento Empresarial: manual de elaboração.5. ed. São Paulo: Atlas,
2011.
SOBANSKI, J. J. Prática de Orçamento Empresarial: um exercício programado.3. ed. São Paulo:
Atlas, 2000.
SANVICENTE, A. Z.; SANTOS, C. C. Orçamento na Administração de Empresas: Planejamento e
Controle. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Estágio Supervisionado I
Objetivos:Levar o acadêmico a desenvolver pesquisa teórica e prática, investigação e levantamento
de dados, relativo ao campo de estágio definido, possibilitando-lhe a elaboração de seu trabalho de
conclusão de curso, de acordo com a metodologia específica, mediante a orientação do professor.
Ementa:Realização de pesquisa bibliográfica, investigação e levantamento de dados, visando a
elaboração do trabalho de conclusão de curso, envolvendo os vários campos da Administração, de
acordo com a orientação metodológico do professor em sala de aula.
Bibliografia Básica – Livro(s) texto(s) adotado(s):
A bibliografia adotada será basicamente o Manual de Estágio adotado pela faculdade, o Guia para
Elaboração de Trabalhos Acadêmico-cientícos da FANAP, disponível no site da mesma instituição.
Bibliografia Complementar:
Todos os títulos do curso pertinentes ao Estágio Supervisionado do acadêmico.
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__________________________________________________________________________________
Disciplina: Legislação Tributária
Objetivos:Desenvolver uma visão abrangentesobre o sistema tributário nacional, propiciando
conhecimentos das normas tributárias relacionadas com as atividades empresariais, destacando os
principais instrumentos da administração fiscal.
Ementa:Sistema Tributário Nacional. Obrigação tributária: fato gerador, sujeito ativo e passivo. Tipos
de tributos. Crédito tributário: lançamento, anistia, isenção e extinção. Tributos federais, estaduais e
municipais. Contencioso fiscal: administrativo e judiciário.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
AMARO, L. Direito Tributário Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
CASSONE, V. Direito Tributário. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
FABRETTI, D. R. Direito Tributário para os Cursosde Administração e Ciências Contábeis. 7. ed.
São Paulo: Atlas, 2009.
Bibliografia Complementar:
BALEEIRO, A. Direito Tributário Brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
HIGUCHI, H.; HIGUCHI, C. H. Imposto de Renda das Empresas: Interpretação e Prática. 28. ed.
São Paulo: Atlas, 2003
ICHIAHARA, Y. Direito Tributário: uma Introdução.17. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
NOGUEIRA, R. B. Curso de Direito Tributário. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
TORRES, R. L. Curso de Direito Financeiro e Tributário.9. ed. São Paulo: Renovar, 2002.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Logística Empresarial
Objetivos:Demonstrar a importância da logística empresarial para a competitividade da organização.
Desenvolver a visão de logística empresarial integrada, de acordo com as novas tendências da área.
Gerar uma visão crítica da função na empresa,por meio do estudo da logística interna e externa, da
cadeia de suprimentos e logística globalizada.
Ementa:Conceito, atividades, aplicações e novas tendências da logística. O papel e a importância da
logística para as organizações, sociedade e economia. Princípios da logística empresarial: A
administração de compras e suprimentos, controle, movimentação e manutenção de materiais. Gestão
de depósitos e armazenagem. Gestão de processamento de pedidos. A gestão da distribuição física.
Gestão de transportes. Operadores logísticos. Gerenciamento de modais. A logística interna e externa.
Gerenciamento da logística empresarial. Gerenciamento da cadeia de suprimentos. Logística
globalizada.
Bibliografia Básica – livro(s) texto(s) adotado(s):
BALLOU, R. H.Logística Empresarial. São Paulo: Atlas,1993.
BOWERSOX, D. J; CLOSS, D. J. Logística Empresarial. São Paulo: Atlas, 2001.
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CHOPRA, S.; MEINDL, P. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. São Paulo: Prentice Hall,
2003.
Bibliografia Complementar:
ABRACHE, F. S.. Gestão de Logística, Distribuição e Trade Marketing. 4. ed. São Paulo: FGV, 2011.
CORRÊA, H. L.; GIANESI, I. G. N. Just inTime, MRP II E OPT. Um Enfoque Estratégico. São Paulo:
Atlas, 1996.
DIAS, M. A. P. Administração de Materiais: Uma abordagem Logística. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1995.
FIGUEIREDO, K. F.; FLEURY, P. F. Logística Empresarial: A Perspectiva Brasileira. São Paulo:
Atlas, 2000.
LAUGENI, F. P.; MARTINS, P. G. Administração da Produção. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Gestão da Qualidade
Objetivos:Desenvolver nos discentes a visão e a compreensão da gestão estratégica da qualidade,
como a sobrevivência das organizações e das pessoas, dos conceitos adequados à realidade do
momento e ao contexto das noções técnicas de gerenciamento da qualidade e do compromisso com os
resultados obtidos. Fazer com que os discentes compreendam os conceitos adequados à realidade do
momento e ao contexto e seus modelos usuais de planejamento e gestão; proporcionar o entendimento
das principais estratégias e metodologias de implantação de programas de Qualidade Total; conhecer
os princípios da vantagem competitiva, para que se busquem a qualidade e; busquemdesenvolver um
espírito empreendedor, inovador e criativo.
Ementa:Referenciais da Gestão da Qualidade. A Mudança das Culturas das Organizações para a
Melhoria da Qualidade. Processos e os Agentes da Gestão da Qualidade nas empresas. Sensibilização
para qualidade. Ambientes de Atuação da Gestão da Qualidade. Auditoria.
Bibliografia Básica – Livro(s) texto(s) adotado(s):
JURAN, J. M. A Qualidade desde o Projeto. 1.ed. São Paulo: Poneira, 2011.
LAS CASAS, A. L. Qualidade Total em Serviços. Conceitos, exercícios e casos práticos. 5. ed. São
Paulo: Atlas, 2006.
VIEIRA FILHO, G. GQT–Gestão da Qualidade Total: uma abordagem prática. São Paulo: Alínea,
2003.
Bibliografia Complementar:
BARÇANTE, L. C. Qualidade Total: uma visão brasileira. Rio de Janeiro: Campus, 1998.
OLIVEIRA, O. J.. (org.)Gestão da Qualidade: tópicos avançados. São Paulo: Cengage Learning, 2009.
BRAVO, I.. Gestão da Qualidade: em tempos de mudança. São Paulo: Alínea, 2007.
MOURA, L. R. Qualidade Simplesmente Total: uma abordagem simples e prática da qualidade. Rio
de Janeiro: Qualitymark, 2003.
PALADINI, E. P. Gestão da Qualidade: Teoria e Prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
__________________________________________________________________________________
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Disciplina: Responsabilidade Socioambiental e Terceiro Setor
Objetivos:Mostrar a realidade da responsabilidade sócio-ambiental nas organizações. Apresentar o
terceiro setor e as especificações para a realidade do segundo e primeiro setores.
Ementa:Responsabilidade social – conceitos. Balanço social. Gestão da responsabilidade social.
Responsabilidade e Gestão ambiental. Empresas socialmente responsáveis. Diferença entre
assistencialismo e responsabilidade social. Terceiro setor – conceitos. Gestão do Terceiro Setor.
Legislações específicas do Terceiro Setor.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
BARBIERI, J. C.. Gestão Ambiental Empresarial.2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
TACHIZAWA, T.. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa: estratégias de
negócios focadas na realidade brasileira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
VOLTOLINI, R. Terceiro Setor –Planejamento e Gestão. São Paulo: SENAC/SP, 2008.
Bibliografia Complementar:
DIAS, R. Gestão Ambiental –Responsabilidade Social e Sustentabilidade. 2. ed. São Paulo: Atlas,
2011.
MEDEIROS, L. E.; REIS, C. N. Responsabilidade Social das Empresas e Balanço Social. São
Paulo: Atlas, 2002.
GOLDSTEIN, I. S. Responsabilidade Social –das Grandes Corporações ao Terceiro Setor. São
Paulo: Ática, 2007.
KARKOTLI, G. Responsabilidade Social Empresarial. 2. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2007.
PIMENTA, S. M.; SARAIVA, L. A. S.; CORRÊA, M. L. Terceiro Setor –Dilemas e Polêmicas. São
Paulo: Saraiva, 2006.
__________________________________________________________________________________
8º PERÍODO
Disciplina: Elaboração e Análise de Projetos
Objetivos:Desenvolver os conhecimentos necessários para uma atuação eficaz no gerenciamento de
projetos de qualquer natureza, porte ou complexidade; Propiciar aos discentes uma visão abrangente
da gerência de projetos, com abordagem prática e objetiva; Apresentar metodologias, ferramentas e
técnicas que possam contribuir para a melhoria dodesempenho de projetos na área de Sistemas da
Informação.
Ementa:Definindo Gerenciamento de projetos: O que é um projeto; Características de um projeto; Ciclo
de vida de um projeto; Características; As fases do ciclo de vida do projeto; Integração entre
desempenho, custos e tempo em projetos. Principais áreas de gerenciamento de projetos; tempo,
custos, qualidade, recursos humanos, comunicações e riscos, suprimentos. Modelos para
gerenciamento de projetos; Tomadas de Decisão.
Bibliografia Básica – Livro(s) texto(s) adotado(s):
DUFFY, M.. Gestão de Projetos. 5. ed. São Paulo: Campus, 2006.
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MATHIAS, W.; WOILER, S. Projetos: planejamento, elaboração e análise. São Paulo: Atlas, 1996.
MAXIMIANO, A. C. A. Administração de Projetos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
Bibliografia Complementar:
BUARQUE, C. Avaliação Econômica de Projetos. Rio de Janeiro: Campus, 1998.
CASSAROTO, N. F. Gerência de Projetos/Engenharia Simultânea. São Paulo: Atlas, 2004.
CONTADOR, C. R. Projetos Sociais: Avaliação e prática, impacto ambiental, externalidades,
benefícios e custos sociais. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
FIGUEIREDO, F. C. de; FIGUEIREDO, H. C. M.. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2003.
HIRSCHFELD, H. Engenharia Econômica eAnálise de Custos. 6. ed. São Paulo: Atlas, l998.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Optativa II – Instituições Financeiras e Mercado de Capitais
Objetivos:Desenvolver nos discentes uma visão abrangente da estrutura, do funcionamento e,
especialmente, do processo contábil no Sistema Financeiro Nacional, inclusive nas Instituições
financeiras do mercado brasileiro.
Ementa:Mercado financeiro: conceitos, natureza e funções. Sistema Financeiro Nacional: estrutura e
organização, instituições regulamentadoras e fiscalizadoras. Instituições Financeiras no mercado
brasileiro. Mercado de Capitais: instituições, funções, características. Tipos de Mercado e sua
regulamentação. Contabilidade nas Instituições financeiras. Operacionalização, demonstrações
contábeis e relatórios.
Bibliografia Básica – Livro(s) texto(s) adotado(s):
ASSAF NETO, A. Mercado Financeiro. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
MELLAGI FILHO, A.; ISHIKAWA, S. Mercado Financeiro e de Capitais: uma introdução. São Paulo:
Atlas, 2000.
NYAMA, J. K.; GOMES, A. L. O. Contabilidade de Instituições Financeiras. São Paulo: Atlas, 1999.
Bibliografia Complementar:
CAVALCANTE, F.; MISUMI, J. H. Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
FORTUNA, E. Mercado Financeiro: Produtos e serviços. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.
LIMA, I. S.; LIMA, G. A. S. F.; PIMENTEL, R. C. Curso de Mercado Financeiro – Tópicos Especiais.
São Paulo: Atlas, 2002.
SANVICENTE, A. Z.; MELLAGI FILHO, A. Mercado de Capitais e Estratégias de Investimentos. São
Paulo: Atlas, 1998.
SILVA NETO, L. A. Derivativos: definições, emprego e riscos. São Paulo: Atlas, 2002.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Estágio Supervisionado II
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Objetivos:Levar o acadêmico a desenvolver pesquisa teórica e prática, investigação e levantamento
de dados, relativos ao campo de estágio definido, possibilitando-lhe a elaboração de seu trabalho de
conclusão de curso, de acordo com a metodologia específica, mediante a orientação do professor.
Ementa:Realização de pesquisa bibliográfica, investigação e levantamento de dados, visando a
elaboração do trabalho de conclusão de curso, envolvendo os vários campos da administração, de
acordo com a orientação metodológica do professor em sala de aula.
Bibliografia Básica – Livro(s) texto(s) adotado(s):
A bibliografia adotada será basicamente o Manual de Estágio adotado pela faculdade, o Guia para
Elaboração de Trabalhos Acadêmico-cientícos da FANAP, disponível no site da mesma instituição.
Bibliografia Complementar:
Todos os títulos do curso pertinentes ao Estágio Supervisionado do acadêmico.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Gestão de Serviços
Objetivos:Desenvolver no acadêmico conceitos e ferramentas fundamentais para a gestãode serviços,
possibilitando-o a responder positivamente às mudanças tecnológicas e sociais, bem como, às suas
necessidades e expectativas.Desenvolver uma percepção sistêmica do processo de gestão de
serviços, compreendendo os sistemas e avaliação do comportamento do consumidor.
Ementa:Conceitos fundamentais. Características e importânciados serviços em seus diversos
segmentos. Análise do ciclo de serviços e de seus componentes. Ferramentas de gestão das
operações de serviços. Comportamento do consumidor de serviços.
Bibliografia Básica Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
CAON, M.; CORRÊA, H. L. Gestão de Serviços. São Paulo: Atlas, 2006.
FITZSIMONS, J. A.; FITZSIMONS, M. J. Administração de Serviços. São Paulo: Bookman, 2005.
GIANESI, I. G. N.; CORRÊA, H. L. Administração Estratégica de Serviços: operações para a
satisfação do cliente.São Paulo: Atlas, 2011.
Bibliografia Complementar:
ALBRECHT, K. Revolução nos Serviços. São Paulo: Pioneira, 2000.
CLARK, G.; JOHNSTON, R. Administração de Operações de Serviços. São Paulo: Atlas, 2002.
LAS CASAS, A. L.. Qualidade Total em Serviços: conceitos, exercícios, casos práticos. 4. ed. São
Paulo, Atlas, 2004.
NOGUEIRA, J. F. Gestão Estratégica de Serviços. São Paulo: Atlas, 2008.
WAUGH, T. 101 Estratégias de Marketing para Empresas de Serviços Profissionais. São Paulo:
Atlas, 2005.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Comércio Exterior
Objetivos:Iniciar o discente nos fundamentos básicos de comércio exterior, dando uma visão geral do
mercado internacional e das políticas e órgãos relacionados à importação e exportação. Mostrar as
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vantagens e dificuldades da Internacionalização de uma empresa, passando pelos problemas legais,
sociais, culturais e de marketing nesse processo.
Ementa:O Mercado Internacional, os órgãos internacionais relacionados ao Comércio Exterior e as
vantagens comparativas entre os países. A política de Comércio Exterior brasileiro e seus órgãos.
Procedimentos de importação e exportação. A constituição de empresa importadora/exportadora,
documentação, contrato e Incoterms. Tributação, transporte e seguros internacionais. Marketing
Internacional.
Bibliografia Básica Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
KRUGMAN, P. R.; OBSFELD, M. EconomiaInternacional: teoria e política. São Paulo: McGraw Hill,
2010.
MAIA, J. M. Economia Internacional e Comércio Exterior. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
PORTER, M. E. A Vantagem Competitiva.19. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
Bibliografia Complementar:
BIZELLI, J. S. Incoterms 2000. São Paulo: Aduaneiras, 2000.
GRIECO, F. A. O Brasil e o Comércio Internacional. São Paulo: Aduaneiras, 1994.
KEEDI, S.; MENDONÇA, P. C. C. Transportes e Seguros no Comércio Exterior. 2. ed. São Paulo:
Aduaneiras, 2000.
THORSTENSEN, V. OMC – Organização Mundial do Comércio: as regras do comércio internacional
e a rodada do milênio. São Paulo: Aduaneiras, 2001.
VAZQUEZ, J. L. Comércio Exterior Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Atlas,1999.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Criatividade, Inovação e Competitividade
Objetivos:Estudar a criatividade e a inovação e compreender como podem ser empregadas a serviço
da alavancagem dos negócios de uma organização, de modo a torná-la mais competitiva.
Ementa: Criatividade, inovação, mudança e competitividade; estratégia competitiva; intuição e insight;
risco e incerteza; ambiente, estrutura, tecnologia e comportamento humano; condições de trabalho e
produtividade; comportamento interativo e conflitos; inovação, mudança e comportamento.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
ALLEN, J.; ZOOK, C. Lucro a Partir do Core Business: estratégias rentáveis de crescimento. Rio de
Janeiro: Campus, 2001.
BANZELLI, N.; SANTOS, R. C.Lucratividade pela Inovação. Rio de Janeiro: Campus, 2005.
DALL´ACQUA, C. T. B. Competitividade e Participação. São Paulo: Annablume, 2003.
Bibliografia Complementar:
BONO, E. Criatividade Levada a Sério. São Paulo: Pioneira, 1994.
GUIMARÃES, L. S. Gestão da Tecnologia e Inovação: uma abordagem prática. São Paulo: Saraiva,
2005.
LAURINDO, F. J. B.; CARVALHO, M. M. Estratégias para Competitividade. São Paulo: Futura, 2003.
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OLIVEIRA, C. A. Inovação da Tecnologia, do Produto e do Processo. São Paulo: EDG, 2003.
PEDREBON, J. Criatividade Hoje: como se pratica, aprende e ensina. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2003.
__________________________________________________________________________________
Disciplina: Língua Brasileira de Sinais
Objetivos:Desenvolver a capacidade crítica e o posicionamento quanto às diversas abordagens da
inclusão social dos surdos, a partir do conhecimento das diferentes contribuições e enfoques da
LIBRAS.
Ementa:Ensino prático da LIBRAS. Uso do alfabeto digital: digitação e ritmo. Formas de uso de noções
de tempo, ação, e do uso do espaço na enunciação. Atribuição de características às pessoas, objetos,
animais e coisas. Expressões faciais e corporais como processos de significação particulares da
LIBRAS. Os pronomes interrogativos e exclamativos. Introdução às variedades regionais e variantes
sociais em LIBRAS. O contar histórias em LIBRAS. Expressões idiomáticas.
Bibliografia Básica - Livro(s) Texto(s) Adotado(s):
CAPOVILLA, F.C.; RAPHAEL, W.D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe da Língua de
Sinais Brasileira. Volume I: Sinais de A a L. São Paulo: Edusp, Fapesp, Fundação Vitae, Feneis,
Brasil Telecom, 2009.
CAPOVILLA, F.C.; RAPHAEL, W.D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe da Língua de
Sinais Brasileira. Volume II: Sinais de M a Z. São Paulo: Edusp, Fapesp, Fundação Vitae, Feneis,
Brasil Telecom, 2009.
CASTRO, Alberto R. de; CARVALHO, Ilza S. de.. Comunicação por Língua Brasileira de Sinais:
livro básico. 3. Ed. Brasília: SENAC/DF, 2009.
HONORA, M.; FRIZANCO, M. L. E.. Livro Ilustrado de Língua Brasileira de Sinais: desvendando a
comunicação usada pelas pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda Cultural, 2010.
Bibliografia Complementar:
BOTELHO, P. Segredos e Silêncios na Educação de Surdos. Autêntica, 1998.
FERREIRA, L..Por uma Gramática de Língua de Sinais. reimp. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
2010.
GESSER, Audrei. LIBRAS?: que língua é essa?: crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e
da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.
LACERDA, C. B.. Intérprete de LIBRAS: em atuação na educação infantil e no ensino fundamental.
Porto Alegre: Mediação/FAPESP, 209.
MACHADO, P. A Política Educacional de Integração/Inclusão: um olhar do egresso surdo. Editora
UFSC, 2008.

9.2.3 Formas de Avaliação do Ensino e da Aprendizagem
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A avaliação proposta busca desenvolver um diálogo permanente entre os corpos docente e
discente, buscando estabelecer critérios transparentes, objetivando auxiliar professores e estudantes
na construção do conhecimento.
A FANAP, ao lado da avaliação tradicional, introduziu o sistema formativo de avaliação, no qual
não se mede, exclusivamente, a capacidade de armazenamento de dados de cada aluno, mas,
principalmente, a sua evolução dentro da teia de conhecimentos de sua profissão, a sua capacidade de
decidir e agir diante de situações complexas que exijam conhecimento sólido e raciocínio lógico, assim
como, a sua competência em promover o seu próprio crescimento intelectual e profissional.
Acreditando nessa proposta, o Curso de Graduação em Administração da FANAP implantou as
seguintes atividades de avaliação do processo de ensino–aprendizagem:


realização, pelos alunos, de seminários, nos quais serão discutidos novos temas,
tecnologias, metodologias na área, atualização de assuntos antes abordados pelos
professores e outros;



apresentação de trabalhos de pesquisa aplicada e desenvolvimento, individuais e de
grupo;



participação em atividades complementares;



atividades de monitoria, visando o acompanhamento do desempenho dos colegas,
esclarecendo dúvidas, dando orientações específicas e trocando idéias sobre determinado
trabalho passado pelo professor etc.;



participação em eventos científicos ou culturais;



participação em atividades de extensão (cursos, palestras, seminários, congressos etc.);



provas formais.

A avaliação do processo de aprendizagem está disciplinada no Regimento da Faculdade, nos
seguintes termos:
CAPÍTULO V – DA AVALIAÇÃO E DO RENDIMENTO ACADÊMICO
Art. 68. A avaliação do rendimento acadêmico é feita por disciplina, incidindo
sobre a frequência e o aproveitamento.
Art. 69. A frequência discente às aulas e demais atividades acadêmicas,
permitida apenas aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas,
ressalvados os casos previstos na legislação vigente.
§ 1º Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado
reprovado na disciplina o aluno que não obtenha a frequência em, no mínimo,
75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades programadas.
§ 2º A verificação e registro de frequência são da responsabilidade do
professor, e seu controle, para efeito do parágrafo anterior, são de
competência daSecretaria Acadêmica.
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§ 3º Os alunos com afecções congênitas ou adquiridas, de infecções, de
traumatismo ou de outras condições mórbidas, determinando distúrbios
agudos ou agudizados, são considerados merecedores de tratamento
excepcional, devendo a FANAP conceder a esses estudantes, como
compensação à ausência das aulas, acompanhamento institucional, sempre
que compatíveis com o estado de saúde do aluno, e de acordo com as
possibilidades da FANAP, considerando a legislação vigente.
I – A partir do oitavo mês de gestação e durante noventa dias a estudante em
estado de gravidez ficará assistida pelo regime de acompanhamento
institucional, de acordo com a legislação vigente;
Art. 70. O aproveitamento acadêmico é avaliado por meiode acompanhamento
contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios acadêmicos
no exame final, sempre escritos, exceto no caso do item I do artigo 69.
§ 1º Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios, sob a forma de
prova e determinar os demais trabalhos, bem como, avaliar osresultados.
§ 2º Os exercícios acadêmicos, em número de dois, por período letivo,
constam de trabalhos de avaliação, trabalho de pesquisa, seminários, provas e
outras formas de verificação previstas no plano de ensino da disciplina.
Art. 71. A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa
em grau numérico, de zero a dez, com precisão de uma casa decimal.
Parágrafo Único. Ressalvado o disposto no artigo 71, atribui–se nota 0 (zero)
ao aluno que deixar de se submeter à verificação prevista na data fixada, bem
como, ao que nela utilizar meio fraudulento.
Art. 72. A nota final do aluno, em cada disciplina, verificada ao término do
período letivo, será a média aritmética simples entre a nota de verificação de
aproveitamento (somatória das avaliações parciais realizadas durante o
período letivo) e a nota do exame final.
Art. 73. É concedida prova substitutiva ao aluno que deixar de realizar prova de
aproveitamento acadêmico, no período estabelecido no Calendário Acadêmico.
§ 1º A prova substitutiva é realizada mediante requerimento do aluno e em
prazo estabelecido pela Secretaria Acadêmica.
§ 2º Conceder–se–á segunda chamada ao aluno que faltar ao exame final,
desde que requerida, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas que
se seguirem à sua realização, uma vez justificada a ausência e a juízo do
Diretor Geral.
Art. 74. Atendida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e
demais atividades acadêmicas, o aluno é considerado aprovado:
I – independentemente do exame final, o aluno que obtiver nota de
aproveitamento não inferior a 7,0 (sete vírgula zero), correspondente à média
aritmética das avaliações parciais realizadas durante o período letivo; e
II – mediante exame final o aluno que, tendo obtido nota de aproveitamento
inferior a 7,0 (sete vírgula zero), porém não inferior a 3,0 (três vírgula zero),
obtiver nota final não inferior a 5,0 (cinco vírgula zero) correspondente à média
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aritmética, sem arredondamento, entre a nota de aproveitamento e a nota de
exame final.
Parágrafo Único. As médias são expressas em números decimais, com uma
casa de precisão, sem arredondamento durante os cálculos parciais para
composição de médias.
Art. 75. O aluno reprovado por não ter alcançado seja a frequência, sejam as
notas mínimas exigidas, repetirá a disciplina, sujeito, na repetência, às
mesmas exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidas neste
Regimento.
Parágrafo Único. A cada período letivo, deve o acadêmico, por intermédio de
requerimento por escrito a ser protocolizado na Secretaria Acadêmica, solicitar
a prorrogação do cumprimento da disciplina.
Art. 76. É promovido ao período seguinte o aluno aprovado em todas as
disciplinas do período cursado, admitindo–se, ainda, a promoção com a
reprovação em até 2 (duas) disciplinas deste semestre.
Parágrafo Único. O aluno reprovado em mais de 2 (duas) disciplinas repetirá o
período, ficando, porém dispensado das disciplinas em que obteve aprovação.
Art. 77. Podem ser ministradas aulas de adaptação de cada disciplina, em
horário ou período especial, a critério do Diretor Geral, aplicando–se as
mesmas exigências de frequência e aproveitamento estabelecidas nos artigos
anteriores.

9.2.4 Formas da Realização da Interdisciplinaridade
A organização curricular do curso enseja a interdisciplinaridade, evitando–se a segmentação,
uma vez que o indivíduo atua integradamente no desempenho profissional. Assim, somente se justifica
o desenvolvimento de um dado conteúdo, quando este contribui, diretamente, para o desenvolvimento
de uma competência profissional.
Os conhecimentos não são mais apresentados como simples unidades isoladas de saberes,
uma vez que estes se inter–relacionam, contrastam, complementam, ampliam e influem uns nos outros.
A contextualização e a atualização devem ocorrer no próprio processo de aprendizagem,
aproveitando sempre as relações entre conteúdos e contextos para dar significado ao aprendido,
sobretudo, por meio de metodologias que integrem a vivência e a prática profissional, ao longo do
processo formativo, e que estimulem a autonomia intelectual.
A estrutura curricular delineada para o Curso de Graduação em Administração permite, ainda,
a articulação entre teoria e prática dos conhecimentos próprios da área, de forma que o aluno
reconheça a importância dos conhecimentos teóricos e perceba a sua aplicação prática.
A formação do Curso de Graduação em Administração deve manter equilíbrio entre os
aspectos teóricos e práticos da formação e assegurar a aquisição de conhecimentos e o
desenvolvimento de competências e habilidades.
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9.2.5 Atividades Complementares
As atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores e
complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades,
conhecimento e competência 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 junto à
comunidade.
Compreende-se como Atividade Complementar toda e qualquer atividade, não compreendida
nas práticas pedagógicas previstas no desenvolvimento regular das disciplinas e atividades dos cursos
de graduação da FANAP. Deve-se levar em conta a conexão material mínima da atividade com o
curso, em uma perspectiva interdisciplinar, e analisar-se a sua relevância para o processo de ensinoaprendizagem.
Para fins de registro acadêmico da carga horária, as Atividades Complementares foram
divididas em 03 (três) grupos, devendo o aluno obter aproveitamento em, pelo menos, 02 (dois) grupos.


Grupo 1: Ensino



Grupo 2: Pesquisa



Grupo 3: Extensão

Compreende-se como Atividades Complementares de Ensino, a frequência e o aproveitamento
em disciplinas de outros cursos da FANAP, em áreas afins; ou em outra Instituição de Ensino Superior,
na área de formação ou em áreas afins; em cursos de Línguas, de Informática, etc.; o exercício efetivo
de monitoria na FANAP.
Compreende-se como Atividades Complementares de Pesquisa, a participação em projetos de
pesquisa reconhecidos pela FANAP; a publicação de documentos de autoria própria do aluno; a
assistência a defesas de trabalhos de conclusão de cursosde graduação, dissertações de mestrado ou
teses de doutorado.
Compreende-se como Atividades Complementares de Extensão, a participação em projetos de
extensão reconhecidos pela FANAP; o comparecimento a eventos diversos, na área de formação ou
em áreas afins, tais como: palestras, seminários, simpósios, exposições, debates, exibição e discussão
de filmes e vídeos, lançamento de livros, etc.
As Atividades Complementares poderão ser desenvolvidas em qualquer semestre, inclusive no
período de férias escolares.
Para fins de acompanhamento e controle,tendo em vista a integralização curricular, o aluno
deverá requerer o aproveitamento da atividade realizada mediante procedimento administrativo.
O professor designado para planejamento e controle das Atividades Complementares é
indicado pelo Coordenador do Curso, dentre professores do quadro permanentede docentes do curso
da FANAP, para o exercício do conjunto de atividades de orientação básica ao aluno e de
administração dos atos relativos à política, ao planejamento e à supervisão das Atividades
Complementares. A indicação deve ser aprovada pelo Colegiado de curso.
Independentemente da participação em eventos, que forem promovidos ou oferecidos pela
FANAP, compete ao aluno desenvolver esforços para buscar outros, na comunidade externa,
participando da realização daquelesque sejam promovidos ou realizados por órgãos públicos ou
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privados e/ou instituições atuantes na comunidade que, por sua natureza, possam vir a ser utilizados,
tendo em vista o seu aproveitamento como Atividades Complementares.
REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DOSCURSOS DE GRADUAÇÃO DA
FANAP
Dispõe sobre as Atividades Complementares dos cursos de graduação da FANAP.
Capítulo I – Das Disposições Gerais
Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre as Atividades Complementares dos cursos de graduação da
FANAP.
Capítulo II – Das Atividades Complementares
Art. 2º. As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e
complementadores do perfil do formando.Possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades,
conhecimento e competências do aluno, inclusive as adquiridas 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 junto à
comunidade.
Art. 3º. Reconhece-se como Atividade Complementar, toda e qualquer atividade, não prevista nas
práticas pedagógicas por ocasião do desenvolvimento regular das disciplinas e atividades dos cursos
de graduação da FANAP.
Parágrafo Único. Deve-se levar em conta a conexão material mínima da atividade com o curso, numa
perspectiva interdisciplinar, avaliando a sua relevância para o processo de ensino-aprendizagem.
Art. 4º. Para fins de registro acadêmico da carga horária, as Atividades Complementares estão
divididas em:
I – Grupo 1: Ensino;
II – Grupo 2: Pesquisa;
III – Grupo 3: Extensão;
Art. 5º. Reconhece-se como Atividades Complementares de Ensino, a frequência e o aproveitamento
em disciplinas dos cursos da FANAP, em áreas afins; ou de outra Instituição de Ensino Superior, na
área de formação ou em áreas afins e em cursos de Línguas, de Informática, etc.; o exercício efetivo
de monitoria na FANAP.
Art. 6º. Reconhece-se como Atividades Complementares de Pesquisa, a participação em projetos de
pesquisa reconhecidos pela FANAP; a publicação de documentos de autoria própria do aluno; a
assistência a defesas de trabalhos de conclusão de cursos de cursos de graduação, dissertações de
mestrado ou teses de doutorado.
Art. 7º. Reconhece-se como Atividades Complementares de Extensão, a participação em projetos de
extensão reconhecidos pela FANAP; o comparecimento a eventos diversos, na área de formação ou
em áreas afins, tais como: palestras, seminários, simpósios, exposições, debates, exibição e discussão
de filmes e vídeos, lançamento de livros, etc.
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Capítulo III – Da Carga Horária a ser Integralizada
Art. 6º. Os alunos devem cumprir a carga horária estabelecida na matriz curricular dos cursos de
graduação.
Parágrafo Único. O cumprimento da carga horária destinada às Atividades Complementares é um dos
requisitos para a colação de grau.
Art. 7º. As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer período do curso,
inclusive no período de férias escolares.
Art. 8º. A integralização da carga horária das Atividades Complementares ocorre de acordo com os
seguintes critérios:
GRUPOS

LIMITE MÁXIMO PARA
CÔMPUTO DA CARGA
HORÁRIA

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Grupo 1: Ensino

Grupo 2: Pesquisa

Grupo 3: Extensão

Frequência e aproveitamento em disciplinas de
outros cursos da FANAP, em áreas afins; ou de
outra Instituição de Ensino Superior, na área de
formação ou em áreas afins.
Cursos de Línguas, de Informática, etc.
Exercício efetivo de monitoria na FANAP.
Participação em projetos de pesquisa
reconhecidos pela FANAP.
Publicação de documentos de autoria própria do
aluno.
Assistência a defesas de trabalhos de conclusão
de cursos de cursos de graduação, dissertações
de mestrado ou teses de doutorado.
Participação em projetos de extensão
reconhecidos pela FANAP.
Comparecimento a eventos diversos, na área de
formação ou em áreas afins, tais como:
palestras, seminários, simpósios, exposições,
debates, exibição e discussão de filmes e
vídeos, lançamento de livros, etc.

Até 80 horas
Até 80 horas
Até 80 horas
Até 160 horas
Até 80 horas
Até 160horas
Até 160 horas

Até 80 horas

Parágrafo Único. O aluno deve obter aproveitamento em, pelo menos, dois grupos de Atividades
Complementares, independentemente de já ter atingido as horas exigidas.
Capítulo IV – Do Aproveitamento das Atividades Complementares
Art. 9º. Para aproveitamento das Atividades Complementares exige-se:
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Freqüência e o aproveitamento em
disciplinas de outros cursos da FANAP, em
áreas afins; ou em outra Instituição de
Grupo 1:
Ensino Superior, na área de formação ou
Ensino
em áreas afins.
Cursos de Línguas, de Informática, etc.
Exercício efetivo de monitoria na FANAP.

PROVA EXIGIDA
Certificado
disciplina.

de

aprovação

na

Certificado de aprovação no curso.
Certificado de Monitoria.
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Grupo 2:
Pesquisa

Grupo 3:
Extensão

Participação em projetos de pesquisa
reconhecidos pela FANAP.
Publicação de documentos de autoria
própria do aluno.
Assistência a defesas de trabalhos de
conclusão de cursos de graduação,
dissertações de mestrado ou teses de
doutorado.
Participação em projetos de extensão
reconhecidos pela FANAP.
Comparecimento a eventos diversos, na
área de formação ou em áreas afins, tais
como: palestras, seminários, simpósios,
exposições, debates, exibição e discussão
de filmes e vídeos, lançamento de livros,
etc.

Certificado de participação.
Cópia da publicação.
Atestado
de
participação
e
apresentação de relatório, quando a
atividade não for promovida pela
FANAP.
Certificado de participação e
apresentação de relatório.

Certificado de participação.

Art. 10. Para fins de acompanhamento e controle pelo Coordenador de Atividades Complementares,
tendo em vista a integralização curricular, o aluno deve requerer o aproveitamento da atividade
realizada, mediante procedimento administrativo.
Parágrafo Único. Para o aproveitamento da carga horária em Atividade Complementar, o Coordenador
de Atividades Complementares considerará as disciplinas já cursadas pelo aluno, no momento da
realização da atividade.
Capítulo V – Da Coordenação das Atividades Complementares
Art. 11. O Coordenador de Atividades Complementares é o próprio Coordenador de Curso da FANAP,
quem será responsável pelo exercício do conjunto de atividades de orientação básica ao aluno e de
administração dos atos relativos à política, ao planejamento e à supervisão das Atividades
Complementares.
Art. 12. É de competência do Coordenador de Atividades Complementares:
I – organizar calendário de Atividades Complementares, incluindo o elenco de atividades institucionais
informando, para divulgação;
II – acompanhar e controlar a participação dos alunos em ações e eventos promovidos pela Instituição,
que visem o aproveitamento como Atividades Complementares;
III – apreciar e decidir acerca da validade de documentos apresentados pelos alunos, que objetivem
aproveitamento de ações e eventos externos como Atividades Complementares;
IV – enviar à Secretaria Acadêmica o resultado da avaliação das Atividades Complementares de cada
aluno, para os registros cabíveis;
V – produzir, semestralmente, relatório de atividades desempenhadas à frente da Coordenação de
Atividades Complementares, detalhando as Atividades Complementares desenvolvidas pelos alunos,
acompanhado dos documentos comprobatórios de realização, com a indicação das cargas horárias e
da frequência registrada de cada um dos alunos, tendo em vista a integralização da carga horária.
Capítulo VI – Das Disposições Finais
Art. 13. Os casos omissos serão decididos pelo Colegiado de curso.
Art. 14. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado de curso.
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2.3 Metodologia
As linhas de trabalho estão centradas na valorização do processo de ensino–aprendizagem
que provoque uma postura dinâmica e crítica dos alunos, assim como, na utilização de ferramentas de
ensino que contribuam para a implementaçãode um processo de ensino–aprendizagem emancipatório,
que permita a abertura de espaços para a reflexão e para a construção do conhecimento.
O processo de formação é entendido numcontexto de interação, autonomia e cooperação. O
egresso da FANAP, em seu ambiente profissional, com base nas experiências vividas durante sua
formação, será capaz de atuar autonomamente.
Na FANAP, caberá a cada professor a seleção de metodologias e instrumentos de ensino,
condizentes com a sua área, que busquem atender aos objetivos propostos pelo componente
curricular, de forma a desenvolver as competências e as habilidades esperadas. No seu fazer
pedagógico, o professor deverá sepreocupar mais em formar competências, habilidades e disposições
de conduta, do que com a quantidade de informações. Ao escolher as estratégias de ensino, sugere–
se que estas sejam as mais diversificadas possíveis, e, que privilegiem mais o raciocínio doque a
memória, que seja instrumento a favor da interação entre o professor e o aluno, aluno e aluno, em
busca da construção de conhecimentos coletivos. Isto ocorreráde forma mais consistente e será mais
eficaz se os conteúdos forem tratados de forma contextualizada, de modo a que o conhecimento possa
ser relacionado com a prática e com a experiência, pois o contexto mais significativo para o aluno é o
que está mais próximo dele: sua vida pessoal, seu cotidiano, sua vivência – é por meio dele que o
aluno poderá fazer a ponte entre o que se aprende no curso e o que faz, vive e observa no dia a dia.
Entre as estratégias de ensino que podem ser utilizadas, destacam–se:
a) aulas, conferências e palestras;
b) projetos Integradores e de pesquisa, numa perspectiva interdisciplinar;
c) práticas, na forma de monitorias, demonstrações e exercícios, como parte de
componentes curriculares ou integradas a outras atividades acadêmicas;
d) consultas supervisionadas em biblioteca, para identificação crítica de fontes
relevantes;
e) aplicação e avaliação de estratégias, técnicas, recursos e instrumentos da área;
f) visitas documentadas, por meio de relatórios, a diferentes organizações;
g) projetos de extensão e eventos de divulgação do conhecimento;
h) práticas integrativas, voltadas para o desenvolvimento de competências e
habilidades, em situações de complexidade variada, representativas do efetivo
exercício profissional, sob a forma de Estágio;
i) elaboração e avaliação de projetos para organizações públicas ou privadas;
j) realização de atividades extracurriculares, capazes de oferecer maiores informações
a respeito das atividades realizadas pelo profissional;
k) estudo de caso.
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O curso estrutura–se em torno dos seguintes princípios metodológicos: Interdisciplinaridade;
articulação entre teoria e prática; diversificação dos cenários de aprendizagem, implicando na
participação de docentes, discentes e profissionais nos vários campos do exercício profissional. Essa
participação se apresenta na perspectiva de uma efetiva articulação que contribui para a formação
profissional. A realidade concreta e os reais problemas da sociedade são substratos essenciais para o
processo ensino–aprendizagem; articulação da pesquisa com o ensino e com a extensão, viabilizando
a troca de experiências e a construção/reconstrução/significação de conhecimentos.
a) Princípios Metodológicos
A aprendizagem é entendida como processo de construção de conhecimentos, habilidades,
competênciase valores, em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no qual são
colocadas em uso capacidades pessoais.
É abandonada a relação na qual o aluno coloca–se no processo de ensino e aprendizagem
numa posição de expectador, limitando–se, apenas, a captar o conhecimento transmitido pelo
professor. Quando a aprendizagem é concebida como um processo de construção de conhecimento, a
figura do professor é alterada no processo de ensino e aprendizagem. Professores transformam–se em
orientadores, em facilitadores. Seu papel passa a ser o decriar condições para a formação de
competências humanas, políticas, instrumentalizadas tecnicamente.
O uso de metodologias ativas e interativas que estimulem o desenvolvimento intelectual e que
busquem a efetiva participação do aluno no processo de ensino e aprendizagem torna–se condição
necessária para o desenvolvimento da proposta.
Entre as metodologias ativas e interativas podem ser destacadas as seguintes: aulas
dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas, visitas técnicas, aulas práticas, trabalhos de
campo, estudos de casos, projetos interdisciplinares, etc.
A sala de aula deixa de se constituir em ponto único de convergência do ensino,
transformando–se em ponto de partida do processo de ensino e aprendizagem. A pesquisa e a
extensão despontam enquanto uma atividade pedagógica instigante, provocadora, que não só dê conta
daquiloa que se propõe, mas que levante os limites e consiga identificar, pelo menos, algumas
questões a serem respondidas.
b) Material Pedagógico
O material pedagógico é adquirido, conforme indicação das Coordenações de Curso, de
acordo com a natureza das disciplinas e do nível tecnológico exigido.
É estimulado o uso, entre os docentes, de ferramentas informatizadas que permitam o acesso
dos alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas.
É incentivado, também, o desenvolvimento de materiais didáticos pelos professores dos
cursos, de acordo com a natureza das disciplinas que ministram. Os alunos podem eventualmente,
colaborar no desenvolvimento deste material.
c) Incorporação Crescente dos Avanços Tecnológicos
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A FANAP incorpora de formacrescente os avanços tecnológicos às atividades de ensino,
pesquisa e extensão. Para tanto, destina percentual de sua receita anual para a aquisição de
microcomputadores e softwares.
Incentiva, também, a participação de seus professores e alunos em congressos e seminários
que abordem temas relacionados à incorporação de novas tecnologias ao processo de ensino e
aprendizagem para que promovam no âmbito da FANAP as inovações desejadas.
d) Práticas Pedagógicas Inovadoras
Nos cursos da FANAP são utilizadas práticas pedagógicas complementares às aulas
expositivas tradicionais, objetivando desenvolver um ambiente propício para a consolidação do perfil do
egresso. Entre outras práticas que são adotadas, destacam–se as seguintes:
 Realização de aulas–problema, capazes de estimular a pesquisa, a análise e a síntese;
 Discussão de casos reais, com o objetivode melhor articular as instâncias teóricas e práticas e
a recuperação da experiência dos alunos;
 Organização de dinâmicas de grupo, buscando ativar a comunicação entre os pares, o
aprendizado horizontal, a criatividade e o desejo de contribuir com novos elementos de
discussão e análise;
 Utilização de recursos didático–pedagógicos em sala de aula, tais como: audiovisuais,
multimídia e de informática.
9.4 ESTÁGIO SUPERVISIONADO
O Estágio Curricular Supervisionado é um dos componentes curriculares obrigatório do
processo de formação dos alunos do curso de Administração. Sendo assim, obedece aos critérios
estabelecidos pelo Ministério da Educação – MEC, pela Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, que
dispõem sobre o Estágio de Estudantes e pela Direção Geral da Faculdade Nossa Senhora Aparecida
– FANAP.
É um espaço político-pedagógico privilegiado de construção da prática e possibilita a
inserção do estudante no mundo do trabalho e na prática social, como processo de intervenção nas
relações entre a faculdade e os segmentos sociais que a circundam.
Na FANAP, o Estágio Curricular Supervisionado compreende o desenvolvimento de duas
etapas, ambas presentes no 7º e 8º períodos, nas disciplinas de Estágio I e Estágio II, quais sejam: I –
prática de campo em uma organização; II – elaboração de Relatório de Estágio a partir dos dados de
campo, conforme explica o seu Regulamento.
REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
DAS EXIGÊNCIAS PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
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Art. 1º – Para cursar a disciplina de Estágio Supervisionado I, o aluno deverá ter cumprido as exigências
regulamentares e acadêmicas da conclusão das disciplinas do 6º (sexto) período, previstas na Grade Curricular
do curso.
§ 1º – As áreas a serem aprofundadas pelos acadêmicos para a realização da disciplina de Estágio
Supervisionado I e para elaboração do Relatório de Estágio são: Administração Geral, Administração
Mercadológica, Administração de Recursos Humanos, Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais,
Administração de Finanças, Organizações Sistemas e Métodos, Sistema de Informações, Administração de
Produção e Empreendedorismo.
§ 2º – Cabe ao aluno, a escolha da organização em que realizará os Estágios I e II, respeitando o parágrafo
anterior.
Art. 2º – Para matricular-se no Estágio II o aluno deve obter aprovação prévia no Estágio I, não sendo permitida
a realização dos dois Estágios (I e II) simultaneamente.
§ 1º – Os temas a serem pesquisados pelos acadêmicos deverão limitar-se às áreas de conhecimento previstas
na Matriz Curricular do Curso.
§ 2º – A Coordenação do Estágio, em conjunto com o Coordenador do Curso de Administração e seu Adjunto,
poderá definir, em cada semestre letivo, as áreas de interesse a serem pesquisadas pelos alunos.
Art. 4º – O aluno não poderá matricular-se em regime especial de acompanhamento para cursar a disciplina
Estágio Supervisionado I ou II.
DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO
Art. 5º – Os Estágios I e II terão a duração prevista de 200 horas, como estabelecido na Matriz Curricular: 100
horas para a prática de campo distribuídas igualmente entre os dois estágios; 80 horas em sala de aula, sendo
40 horas no Estágio I e 40 horas no Estágio II; e um mínimo de 10 orientações acadêmicas com o Professor
Orientador em cada estágio.
Art. 6º – O aluno concluirá o Estágio II após a entrega da documentação de comprovação das horas cumpridas
em campo, entrega e apresentação do Relatório de Estágio, dentro do período letivo, salvo condições especiais
autorizadas e definidas pela Coordenação do Estágio e pela Coordenação do Curso.
DAS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DEESTÁGIO
Art. 7º – Compete à Coordenação do Estágio:
I – Indicar os Professores Orientadores aos alunos, de acordo com os eixos temáticos definidos pelo curso, para
desenvolvimento das atividades de estágio;
II – Convocar reuniões com os Professores Orientadores, procurando cumprir este Regulamento e disposições
legais sobre a matéria;
III – Elaborar cronograma de atividades a serem desenvolvidas, no decorrer do semestre letivo, em
conformidade com este Regulamento e o Calendário Acadêmico da FANAP;
IV – Acompanhar as atividades relacionadas aos trabalhos desenvolvidos e atender os Professores Orientadores
e alunos em suas necessidades;
V – Encaminhar à biblioteca cópia dos Relatórios de Estágio que deve ser catalogada como documento para
futuras consultas;
VI – Dirimir as dúvidas relativas a este Regulamento;
VII – Tomar, no âmbito de sua competência, as demais medidas necessárias ao efetivo cumprimento deste
Regulamento.
DOS PROFESSORES ORIENTADORES
Art. 8º – Ao Professor Orientador compete, em especial:
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I – Assistir aos alunos orientandos;
II – Zelar pela ordem da pasta do estagiário onde são arquivados todos os documentos relativos ao Estágio
Supervisionado, tais como: relatórios, folha de tarefas e fichas de acompanhamento de orientação;
III – Frequentar as reuniões convocadas pela coordenação, salvo justificativa antecipada;
IV – Estabelecer cronograma de acompanhamentos;
V – Atender, nos horários estabelecidos, aos alunos orientandos;
VI – Registrar, na Ficha de Acompanhamento de Orientação – FAO (ver Anexo A) de cada aluno, a frequência e
a situação do acompanhamento dos orientandos, entregando-a, ao final de cada bimestre, ao Coordenador de
Estágio;
VII – Avaliar e aprovar os Relatórios de Estágio apresentados pelo aluno;
VIII – Notificar, oficialmente e por escrito, às Coordenações de Estágio e do curso, qualquer situação que
caracterize omissão ou ausência de participação do aluno nas disciplinas dos Estágios I e II;
IX – Cumprir e fazer cumprir este Regulamento.
Art. 9º – Os Professores Orientadores serão indicados para o período de 1 (um) semestre letivo, podendo ser
revogada sua indicação a qualquer tempo.
§ 1º – Os professores Orientadores deverão dedicar 2 (duas) horas semanais às tarefas de orientação/
supervisão por aluno.
Art. 10º – Cada professor poderá orientar, no máximo, 10 (dez) alunos por turma, limitando-se a 1 (uma) turma
por semestre, salvo casos específicos.
Art. 11º – O aluno poderá escolher seu Professor Orientador, dentre aqueles apresentados pela Coordenação do
Estágio e do Curso, observando as vagas disponíveis conforme Art. 10º deste Regulamento.
Parágrafo único – É competência dos Coordenadores do Estágio e do Curso a solução de casos especiais,
podendo este, se necessário, encaminhá-los para a Coordenação Acadêmica ou para a Direção Geral que
poderá convocar a Conselho Superior para a revisão e decisão final.
DOS DEVERES DO ALUNO MATRICULADO EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Art. 12º – O aluno matriculado nos Estágios I e II tem, entre outros, os seguintes deveres específicos:
I – Matricular-se numa das turmas oferecidas, dentre as apresentadas pela Coordenação do Curso;
II – Escolher a Organização de seu interesse, podendo ser a que ele esteja trabalhando, para o cumprimento
das horas de prática de campo e comunicar a escolha ao Professor Orientador;
III – Manter a postura ética, moral e técnica, honrando o nome da Faculdade e seu próprio nome;
IV – Elaborar e entregar ao Professor Orientador o Relatório de Estágio sobre as horas de campo;
V – Elaborar seu Projeto de Pesquisa e apresentá-lo ao Professor Orientador, para sua aprovação dentro do
cronograma estipulado;
VI – Inteirar-se do regulamento do Estágio Supervisionado, respeitando-o, da mesma forma que devem ser
respeitadas as disposições referentes à pontualidade e à responsabilidade do cumprimento das tarefas
encomendadas;
VII – Comparecer às orientações individuais;
VIII – Estabelecer, juntamente com o Professor Orientador, o cronograma de supervisão do Estágio;
IX – Cumprir o calendário divulgado pela Coordenação do Estágio, para entrega de documentos, projetos e
relatórios.
ETAPA I – PRÁTICA DE CAMPO
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DA FINALIDADE
Art. 13º– O estágio em uma organização é um componente obrigatório do projeto pedagógico do curso de
Administração, inerente à formação acadêmica profissional, como parte do processo de ensinar e de aprender,
de articulação teoria e prática e como forma de interação entre a Instituição de Ensino Superior e as
organizações.
Art. 14º– A prática de campo é de natureza exclusivamente discente e terá como finalidade:
I– Aprimoramento discente e;
II– Preparação profissional.
Art. 15º– São objetivos da prática de campo:
I– Oportunizar ao estagiário um contato mais direto e sistemático com a realidade profissional, visando à
concretização dos pressupostos teóricos, associados a determinadas práticas específicas;
II– Capacitar o estagiário para as atividades de investigação, análise e intervenção na realidade profissional
específica;
III– Possibilitar ao estagiário a aplicação dos conhecimentos adquiridos no curso;
IV– Proporcionar ao estagiário o contato com novas alternativas de trabalho e de produção;
V– Viabilizar a realização de experiências em situações concretas, relacionadas com a área de conhecimento do
curso;
VI– Possibilitar ao estagiário a construção de suas próprias condutas (afetivas, cognitivas e técnicas), a partir da
situação em que se encontra, frente a um futuro desempenho profissional;
VII– Levar à comunidade os resultados obtidos nas atividades de estágio, tendo em vista o papel da faculdade,
na disseminação do conhecimento produzido.
VIII– Analisar uma área da organização, diagnosticando pontos críticos e/ou passíveis de sugestões,
devidamente embasados em um referencial teórico, com inclusão de sua sugestão para a organização
Parágrafo único – os alunos terão o acompanhamento de um Professor Orientador que será o responsável pelas
atividades desenvolvidas pelo estagiário, dentro da organização.
DOS CAMPOS DE ESTÁGIO
Art. 16º – São considerados campos de estágio: as empresas públicas, particulares, órgãos governamentais,
outras instituições e o laboratório de ensino desta faculdade (Empresa Júnior), onde o aluno possa desenvolver
seu programa, sob a assistência de um profissional, de nível superior, de área de formação idêntica ou correlata
à do estagiário.
DAS ORGANIZAÇÕES DE ESTÁGIO
Art. 17º – Às organizações que forem indicadas como campo de estágio, compete:
I – Oferecer condições de trabalho ao aluno, para o pleno desenvolvimento das atividades;
II– Participar de reuniões da Coordenação de Estágio, quando solicitado, por meio de representante
devidamente indicado;
III– Comunicar à Coordenação de Estágio qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a prática de
campo.
Art. 18º - O Estágio Curricular Obrigatório do curso de Administração poderá ser desenvolvido pelo acadêmico
em seu local de trabalho, desde que seja realizado dentro das áreas de habilitação do curso.
Parágrafo único – A validade do desenvolvimento do estágio no local de trabalho, somente será viabilizada por
meio da efetivação de convênio entre a empresa/instituição concedente de estágio e a FANAP.
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Art. 19º - A FANAP providenciará seguro de acidentes pessoais para cada aluno estagiário, caso a empresa ou
instituição conveniada não o faça.
DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA A PRÁTICA DE CAMPO
Art. 20º – Os documentos exigidos para a prática de campo são os seguintes:
I– Cadastro do Estágio em uma via (ver Anexo B)
. Preencher com os dados pessoais e com as características da empresa.
. Assinar.
. Entregar na Coordenação de Estágio;
II – Carta de apresentação à empresa (ver Anexo C)
. Enviar os dados da Empresa à Coordenação de Estágio.
. Pegar a carta assinada pelo Diretor Geral, junto à Coordenação de Estágio.
. Entregar ao responsável pelo Estágio na empresa;
III – Carta de aceite da empresa (ver Anexo D)
. Enviar o modelo da carta ao responsável pelo Estágio na Empresa.
. Preencher a carta com os dados solicitados e imprimir em papel timbrado da empresa.
. Pegar assinatura na empresa com o carimbo do CNPJ.
. Entregar a carta na Coordenação de Estágio;
IV– Registro das Atividades de Estágio na Empresa (quantas vias forem necessárias para o preenchimento das
horas a serem cumpridas) (ver Anexo E)
. Preencher o formulário diariamente com a data, a(s) atividade(s) realizada(s) e o número de horas.
. Quando a ficha for totalmente preenchida, colocar o total de horas e pegar assinatura do supervisor do estágio

na empresa.

. Ao atingir o número total de horas, entregar na Coordenação de Estágio, as fichas preenchidas.
Obs.: estas fichas devem ser preenchidas a mão, com o registro máximo de seis horas diárias;
V– Avaliação do Estagiário(a) em uma via (ver Anexo F)
. Entregar a avaliação na empresa, no final do estágio.
. Pegar a avaliação preenchida e assinada .
. Entregar à Coordenação de Estágio;
VI – Atestado em duas vias (ver Anexo G)
. Entregar o modelo para a empresa preencher, em papel timbrado, com assinatura do responsável pela
empresa e com o carimbo do CNPJ.
. Obter o atestado preenchido na empresa.
. Entregar uma via na Coordenação de Estágio e ficar com a outra via.
VII – Termo de Compromisso em duas vias (ver Anexo H)
. Preencher o modelo com os dados da empresa e do aluno estagiário.
. Pegar assinatura da empresa com o carimbo de CNPJ.
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. Entregar uma via na Coordenação de Estágio e ficar com a outra via.
VIII – Convênio em três vias (ver Anexo I)
. Preencher o modelo com os dados da empresa.
.Pegar assinatura na empresa com o carimbo do CNPJ.
DA REMUNERAÇÃO
Art. 21º– O estágio dentro de uma Instituição não a obriga a remunerar o aluno-estagiário pelas atividades
desempenhadas, a remuneração só ocorrerá se assim for estabelecido pela Instituição que o acolher.
DA SUPERVISÃO NA EMPRESA
Art. 22º – A supervisão do Estágio na empresa deverá ser exercida por profissional com formação específica ou
pertinente à área de estágio do aluno, com as seguintes atribuições:
I – Introduzir o aluno estagiário na empresa;
II – Orientar, acompanhar e organizar as atividades práticas do estagiário na empresa;
III – Oferecer os meios necessários à realização de seus trabalhos;
IV – Auxiliar o estagiário nas suas dificuldades e ambientação na empresa;
V – Manter contato com a faculdade, quando necessário;
VI – Preencher e encaminhar a ficha de Avaliação de Estágio e o Registro das Atividades.
DO ESTAGÁRIO
Art. 23º – O aluno estagiário se compromete a:
I – Preencher ficha cadastral, informando sua situação geral, em relação ao cumprimento do estágio profissional
supervisionado, identificando a empresa / organização onde irá estagiar;
II – Providenciar a documentação exigida, acatando as determinações deste regulamento, regimento da
Faculdade e legislação pertinente ao assunto, conforme Art. 18 deste regulamento;
III – Identificar o responsável pela supervisão dos trabalhos a serem desenvolvidos na empresa;
IV – Apresentar o Relatório de Estágio à Coordenação do Estágio, de acordo com o cronograma de atividades
estabelecido.
ETAPA II – RELATÓRIO DE ESTÁGIO
DA FINALIDADE
Art. 24º– Pelo desenvolvimento e conclusão dos Relatórios de Estágio Supervisionado, deseja-se criar uma
referência para a comunidade empresarial local, disponibilizando informações teóricas e científicas que
auxiliarão o desempenho de suas respectivas atividades.
DA COMPOSIÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO
Art. 25º – O Relatório de Estágio (ver Anexo J) deverá ser formatado com os seguintes itens:
I - APRESENTAÇÃO;
II - REVISÃO DA LITERATURA;
III - DADOS ORGANIZACIONAIS;
IV – ANÁLISE ORGANIZACIONAL;
V – RELATÓRIO DE ESTÁGIO;
VI – RECOMENDAÇÕES;
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VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS;
VIII – REFERÊNCIAS;
IX – APÊNDICES;
X – ANEXOS.
DA AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO
Art. 26º – A avaliação do Relatório de Estágio será feita pelo Professor Orientador, acompanhado de um outro
membro, mediante a apresentação do aluno estagiário,ao final de cada Estágio.
Art. 27º –A avaliação final da prática de campo levará em consideração os seguintes componentes:
I – Comprovação de realização da Prática de Campo na empresa;
II– Entrega do relatório, com parecer avaliativo favorável do professor e do membro da banca;
III – Avaliação da empresa.
§ 1 º – Para esta atividade não estão previstos recuperação e exame, cabendo ao acadêmico, cujo estágio seja
julgado insuficiente, refazê-lo no período letivo subsequente.
Parágrafo único – Para a formatação e elaboração do Relatório de Estágio, consultar Manual de Elaboração de
Estágio Supervisionado, documento próprio do curso, disponível no site da instituição.
§ 2º – O aluno que manifestar o desejo de mudança de Professor Orientador, deverá solicitar a anuência e a
expressa manifestação de outro Professor Orientador para orientá-lo, mediante requerimento à Coordenação do
Estágio.
§ 3º – A data limite para substituição de Professor Orientador do Estágio I dar-se-á até dia 30 de agosto, prazo
último e irrevogável, salvo diretriz da Direção Geral da FANAP.
DAS ETAPAS DE ESTÁGIO I
Art. 28º – O Relatório de Estágio Supervisionado I deverá ser apresentado pelo acadêmico perante Banca,
composta pelo Professor Orientador, comopresidente e por 1 (um) professor indicado pela Coordenação do
Curso.
§ 1º – Pode fazer parte da banca examinadora um membro escolhido entre os professores de outros
departamentos da FANAP com interesse na área de abrangência do Projeto de Pesquisa, ou entre profissionais
de nível superior da FANAP que exerça atividades afins ao tema do relatório.
Art. 29º – A Banca executará seus trabalhos com os dois membros presentes, salvo condições especiais e com
autorização da Coordenação de Estágio.
Art. 30º – As Sessões de apresentação dos Relatórios de Estágio serão públicas, sendo permitida a participação
de outros alunos, professores ou convidados.
Art. 31º – O Coordenador de Estágio deverá elaborar calendário semestral fixando prazos para a entrega dos
Relatórios, designação das Bancas e realização das apresentações.
§ 1º – No segundo semestre letivo de 2011, a entrega dos Relatórios de Estágio I deverá se dar no dia 28 de
novembro, calendário que deverá ser rigorosamente cumprido.
§ 2º – Na ocorrência de motivo de força maior que leve à entrega fora do prazo estabelecido, o aluno deverá
apresentar justificativa, por escrito, na data da entrega do Relatório de Estágio I, sobre a relevância do motivo da
demora, que será avaliada pelo Conselho Departamental, conforme apresentação da Coordenação do Estágio e
visto do Coordenador do curso.
§ 3º – O parecer final sobre a decisão do Conselho Departamental, deverá ser divulgado num prazo não superior
a 3 (três) dias úteis. Caso não seja admitido o atraso ou a justificativa seja considerada inválida, o parecer final
culminará em reprovação do aluno.

86

Art. 32º – Na data de apresentação dos Relatórios de Estágio I, os alunos terão 15 (quinze) minutos para
apresentar seu trabalho. Os componentes da Banca terão até 10 (dez) minutos para darem suas sugestões.
Parágrafo único – Cada Banca terá o tempo máximo de 25 (vinte e cinco) minutos para apresentação e
conclusão do trabalho.
DAS ETAPAS DO ESTÁGIO II
Art. 33º – O Relatório de Estágio Supervisionado II deverá ser apresentado pelo acadêmico perante Banca,
composta pelo Professor Orientador, comopresidente e por 1 (um) professor indicado pela Coordenação do
Curso.
§ 1º – Pode fazer parte da banca examinadora um membro escolhido entre os professores de outros
departamentos da FANAP, com interesse na área de abrangência do Projeto de Pesquisa, ou entre profissionais
de nível superior da FANAP que exerçam atividades afins ao tema do relatório.
Art. 34º – A Banca executará seus trabalhos com os dois membros presentes, salvo em condições especiais e
com autorização da Coordenação de Estágio.
Art. 35º – As Sessões de apresentação dos Relatórios de Estágio serão públicas, sendo permitida a participação
de outros alunos, professores ou convidados.
Art. 36º – O Coordenador de Estágio deverá elaborar calendário semestral, fixando prazos para a entrega dos
Relatórios, designação das Bancas e realização das apresentações.
§ 1º – No segundo semestre letivo de 2011, a entrega dos Relatórios de Estágio II deverá ser realizada no dia 6
de fevereiro, calendário que deverá ser rigorosamente cumprido.
§ 2º – Na ocorrência de motivo de força maior que leve à entrega fora do prazo estabelecido, o aluno deverá
apresentar justificativa, por escrito, à data da entrega do Relatório de Estágio I, sobre a relevância do motivo da
demora, que deverá ser avaliada pelo Conselho Departamental, conforme apresentação da Coordenação do
Estágio e visto do Coordenador do curso.
§ 3º – O parecer final sobre a decisão do Conselho Departamental deverá ser divulgado num prazo não superior
a 3 (três) dias úteis. Caso não seja admitido o atraso ou a justificativa seja considerada inválida, o parecer final
culminará em reprovação do aluno.
Art. 37º – Na data de apresentação dos Relatórios de Estágio I, os alunos terão 15 (quinze) minutos para
apresentar seu trabalho. Os componentes da Banca terão até 10 (dez) minutos para fazerem suas sugestões.
Parágrafo único – Cada Banca terá o tempo máximo de 25 (vinte e cinco) minutos para apresentação e
conclusão do trabalho.
DA AVALIAÇÃO
Art. 38º – A atribuição das notas dar-se-á da seguinte forma:
§ 1º – Para o Estágio I:
I – Acompanhamento da formulação e metodologia de elaboração do Relatório de Estágio I (3,0 pontos);
II – Conteúdo, discussão e apresentação do Relatório de Estágio I (7,0 pontos);
III – A média entre o somatório das notas obtidas nos itens I e II, constitui-se na nota final do Estágio
Supervisionado I. Não haverá Exame Final, uma vez que a orientação é semestral, e, portanto, já foi concedida
ao aluno a oportunidade de corrigir e reavaliar o seu desempenho, ao longo do semestre letivo, conforme a ficha
de acompanhamento de orientação em poder do Professor Orientador, com o ciente do aluno para cada um dos
encontros;
IV–A avaliação pelo orientador será baseada no desempenho, compreendendo o conjunto dos textos elaborados
pelo aluno, a observância de prazos e horários, o atendimento às instruções do orientador, a clareza, a concisão,
a coerência e a adequação da revisão teórica;
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V – Será considerado aprovado no Estágio Supervisionado I, o aluno que obtiver nota igual ou superior a 7,0
(sete) e a devida comprovação de um mínimo de 10 (dez) encontros com o seu Professor Orientador.
§ 2º – A Banca de Estágio I tem o objetivo de aperfeiçoamento do processo, cabendo aos componentes da
banca orientar, sugerir e colaborar com o acadêmico.
§ 3º – Para o Estágio II:
I – Acompanhamento da formulação e metodologia de elaboração do Relatório de Estágio II (3,0 pontos);
II – Conteúdo, discussão e apresentação do Relatório de Estágio II (7,0 pontos);
III – A média entre o somatório das notas obtidas nos itens I e II constitui-se na nota final do Estágio
Supervisionado I. Não haverá Exame Final, uma vez que a orientação é semestral, e, portanto, já foi concedida
ao aluno a oportunidade de corrigir e reavaliar o seu desempenho ao longo do semestre letivo, conforme a ficha
de acompanhamento de orientação, em poder do Professor Orientador, com o ciente do aluno para cada um dos
respectivos encontros;
IV–A avaliação pelo orientador será baseada no desempenho, compreendendo o conjunto dos textos elaborados
pelo aluno, a observância de prazos e horários, o atendimento às instruções do orientador, a clareza, a concisão,
a coerência e a adequação da revisão teórica;
V – Será considerado aprovado, no Estágio Supervisionado I, o aluno que obtiver nota igual ou superior a 7,0
(sete) e a devida comprovação de um mínimo de 10 (dez) encontros com o seu Professor Orientador.
§ 4º – A Banca de Estágio II tem o objetivo de aperfeiçoamento do processo, cabendo aos componentes da
banca orientar, sugerir e colaborar com o acadêmico.
DA APRESENTAÇÃO
Art. 39º – As sessões de apresentação dos Relatórios de Estágio serão públicas, desejáveis, inclusive, a
participação dos alunos matriculados nas Turmas/Períodos imediatamente anteriores.
Art. 40º – O Coordenador do Estágio deverá elaborar calendário semestral fixando prazos para a entrega dos
Relatórios, designação das Bancas Examinadoras e realização das apresentações.
Art. 41º – Após a data limite para a entrega das cópias dos Relatórios de Estágio, e resolvidas as pendências
administrativas e acadêmicas de cada estagiário, o Coordenador de Estágio divulgará a composição das Bancas
Examinadoras, horários e as salas destinadas às suas defesas e apresentações.
Art. 42º – Os membros das Bancas Examinadoras, a contar da data de sua designação, terão um prazo de 7
(sete) dias para a leitura dos Relatórios de Estágio.
DA AVALIAÇÃO
Art. 43º – Os critérios de avaliação dos Relatórios de Estágio levarão em conta: a metodologia e formatação do
trabalho escrito, seu conteúdo, a relevância dos elementos tratados no trabalho, a importância para a ciência
administrativa, a apresentação oral e sua sustentação, assim como os elementos complementares utilizados na
sua configuração, que qualifiquem o relatório como um documento técnico-científico.
§ 1º – As fichas de avaliação serão fornecidas pela Coordenação do Estágio aos membros da Banca
Examinadora, e o seu presidente comunicará ao acadêmico o parecer sobre sua aprovação ou não, sendo tal
decisão irretratável e irrecorrível;
§ 2º – O Relatório de Estágio Supervisionado, após correções e ou modificações, se houver, deverá ser
entregue à Coordenação de Estágio numa única via, devidamente encadernada, em capa dura azul royal, letras
douradas, na capa e no dorso, além de um CD ROM, que contenha o relatório na sua totalidade e o resumo em
formato .PDF, conforme as regras contidas no Guia para Elaboração de Trabalhos Acadêmico-científicos da
FANAP.
Art. 44º – As avaliações finais, assinadas por todos os membros da banca, deverão ser registradas no livro de
atas próprio.
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Art. 45º – O acadêmico que não entregar o Relatório de Estágio Supervisionado ou que não comparecer para a
sua apresentação oral, sem motivo justificado, na forma da legislação em vigor, será automaticamente
reprovado.
Art. 46º – Não haverá revisão da nota atribuída, de comum acordo pelos membros da banca, ao relatório final,
sendo, portanto, a aprovação ou a reprovação definitivas.
Art. 47º – É vedado ao acadêmico cujo Relatório de Estágio Supervisionado tenha sido reprovado, nova defesa
ou sua reapresentação no semestre da reprovação, qualquer que seja a alegação, devendo, portanto, processar
nova matrícula para fazê-lo no semestre letivo em que deve repetir a disciplina.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 48º – Este Regulamento poderá ser alterado pelo voto da maioria dos membros integrantes dos Órgãos
Superiores de Ensino e de Administração da FANAP.
Art. 49º – Compete à Coordenação de Estágio e à Coordenação do curso dirimir as dúvidas do presente
Regulamento.
Art. 50º – A Coordenação do curso no uso de suas atribuições, poderá atribuir e delegar aos professores
ministrantes das disciplinas de Estágio Supervisionado I e II, atividades e tarefas tendo em vista o alcance dos
objetivos e o bom andamento do Estágio Supervisionado.
Art. 51º – Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação.
Art. 52º – Revogam-se todas as disposições em contrário.

9.5 ESTÁGIO EXTRACURRICULAR
Para o desenvolvimento dessas ações, em apoio ao ensino, a Faculdade já possui convênios
firmados com várias entidades de Aparecida de Goiânia e região, consideradas as mais importantes
entidades de inserção de estagiários no mercado de trabalho:


IEL (Instituto Euvaldo Lodi) – www.iel.org.br/www.ielgo.com.br;



CIEE (Centro de Integração Escola Empresa) – www.ciee.org.br.

Por meio destes convênios os acadêmicos do Curso de Graduação em Administração, a
exemplo dos estudantes dos demais cursos oferecidos pela FANAP, serão inseridos no mercado de
trabalho.
ENTIDADES CONVENIADAS PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS
Entidade

Data Convênio

CIEE – Centro de Integração Empresa Escola
IEL – Instituto EuvaldoLodi
STAG Central de Estágios Ltda
CIPA Industrial de Produtos Alimentares Ltda (Biscoitos
Mabel)
Central de Estágios

Semestral
19/06/2000
17/06/2008

Vencimento
Contrato
Semestral–Ativo
Indeterminado
Indeterminado

01/05/2005

Indeterminado

01/12/2003

Indeterminado
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Globaltec S/A
ECA – EMPREZA* Consultores Associados S/C Ltda
Prestaserv Prestadora de Serviços Ltda
Varella Veículos Pesados Ltda(2)
Publicar do Brasil Listas Telefônicas Ltda
Terral Participações e EmpreendimentosLtda
Apoio Consultoria de Negócios Ltda
Fortiori Contadores e Consultores Associados S/S Ltda
BisiBisinoto – Clínica Odontológica Ltda
Construtora e Incorporadora CamposLtda
Fundação BRADESCO – Unidade de Aparecida de Goiânia
Rhunicanet Brasil Projetos e Eventos Ltda
Paulista Mercantil e Guindaste Ltda
Escola Ethos Ltda(3)
W A Serviços Ltda
RDJ Consultoria Rural Ltda
Elétrica PMP Motores Ltda
Preciso Metrologia e Qualidade Ltda
MPL Indústria e Comércio de Roupas Ltda
ACTO Assessoria, Consultoria, Treinamento E
Representação Ltda
Indústria Brasileira de Gases Ltda
TATIKA Gestão de Pessoal Ltda
VR Componentes Automotivos Ltda
SOTREQ S/A
ARMYMarketing Promocional Estratégico Ltda
Seção Judiciária do Estado De Goiás
Goiás Construtora Ltda

01/03/2005
01/11/2005
01/02/2005
04/01/2006
17/10/2006
27/11/2006
01/02/2007
15/02/2007
02/05/2007
09/05/2007
15/05/2007
03/09/2007
13/09/2007
26/10/2007
05/11/2007
22/02/2008
24/03/2008
01/04/2008
01/04/2008

Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado

02/05/2008

Indeterminado

28/07/2008
03/11/2008
04/05/2009
15/07/2009
07/10/2009
24/04/2009
09/04/2010

Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
24/04/2014
Indeterminado

* A denominação do agente de integração é “EMPREZA” (com “Z”).

9.6 ATENDIMENTO AO DISCENTE
9.6.1 Atendimento Extraclasse
O atendimento extraclasse aos alunos é realizado pelo Coordenador de Curso, pelos membros
do Núcleo Docente Estruturante e pelos professores com jornada semanal específica para atendimento
ao aluno, assim como, pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Discente-NAP. Esse atendimento
épersonalizado e individual, mediante a prática de “portas abertas” em que cada aluno pode, sem
prévia marcação, apresentar suas dúvidas. Os docentes atendem os alunos que participam dos
Projetos Integradores, das monitorias, projetos de pesquisa, iniciação científica e extensão, das
práticas, dos estágios supervisionados e em orientações pedagógicas.
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9.6.2 Apoio Psicopedagógico ao Discente
A FANAP possui um Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Discente, destinado à orientação
acadêmica no que diz a respeito à vida escolar do discente como notas, desempenho, trabalhos,
provas e freqüência; além de servir como atendimento específico para orientar o corpo discente no que
diz respeito a problemas de aprendizagem.
O Núcleo de Apoio Psicopedagógico ao Discente tem por objetivo oferecer acompanhamento
psicopedagógico aos discentes e subsídios para melhoria do desempenho dos alunos que apresentam
dificuldades. Deve contribuir para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral,
recuperando as motivações, promovendo a integridade psicológica dos alunos, realizando a orientação
e os serviços de aconselhamento e assegurando sua adaptação, especialmente, dos ingressantes.
9.6.3 Mecanismos de Nivelamento
Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes nos cursos de
graduação, a Faculdade Nossa Senhora Aparecida oferece cursos de nivelamento em Língua
Portuguesa, Matemática.
A Faculdade Nossa Senhora Aparecida dá suporte ao desenvolvimento de cursos de
nivelamento compatíveis com as prioridades de cada curso. Dessa forma, outros conteúdos podem ser
apresentados para nivelamento dos alunos, de acordo com as necessidades observadas pelas
Coordenações dos Cursos, por indicação dos professores.
Os cursos de nivelamento são oferecidos a todos os alunos do primeiro semestre, logo nas
primeiras semanas de aula, de acordo com as suas necessidades.
CORPO DOCENTE
10ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA
10.1 COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
O NDE é um órgão consultivo, composto por um grupo de docentes, com atribuições
acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua
atualização do Projeto Pedagógico do Curso.
O objetivo principal do NDE é auxiliar o Colegiado do Curso, a Coordenação do Curso e o
Corpo Docente, na consolidação do Projeto Pedagógico do Curso, de acordo com a legislação vigente.
Os professores que integram o Núcleo Docente Estruturante são responsáveis pela formulação
da proposta pedagógica do Curso e pelo seu desenvolvimento, estando vinculados às atividades
essenciais, entre elas: docência, orientação de pesquisa e extensão e atualização do próprio Projeto
Pedagógico.
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O Núcleo Docente Estruturante é constituído pelo Coordenador do Curso, seu presidente; e
por, pelo menos, 05 (cinco) dos docentes do curso. Seus componentes se caracterizam pelo (a):
a) concessão de uma dedicação preferencial ao curso;
b) porte de título de pós–graduação Stricto Sensu e Lato Sensu;
c) contratação em regime de trabalho diferenciado do modelo horista; e
d) estabilidade ou perenidade, que lhes permitirá construir uma história institucional,
principalmente no que se refere ao curso em tela.
10.2 TITULAÇÃO DO NDE
A titulação e a formação acadêmica do Núcleo Docente Estruturante é qualificada.100%dos
membros do NDE do Curso possuem formação Stricto Sensu: são 03 (três) doutores e 03 (três)
mestres.
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
NOME DO PROFESSOR
TITULAÇÃO MAIOR REGIME DE TRABALHO
Doutor
Integral
Rubem José Boff (*)
Mestre
Integral
Roberta Caiado Cunha e Cruz Balestra Crosara
Doutor
Integral
José Américo de Almeida Júnior
Mestre
Parcial
Nadja Fernandes Raful
Mestre
Integral
Durval Barbosa Araújo
Doutor
Integral
Manoel Araújo de Medeiros
(*) Coordenador do Curso de Graduação em Administração da FANAP.
10.3 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO NDE
Os membros do NDE possuem experiência profissional não acadêmica, o que contribui, de
modo significativo, para a qualificação do processo ensino aprendizagem no Curso. 100% dos
membros doNDE possuem experiência profissional relevante, fora do magistério, de,pelo menos, 05
(cinco anos).
NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL FORA
NOME PROFESSOR
DO MAGISTÉRIO (EM ANOS)
39
Rubem José Boff (*)
5
Roberta Caiado Cunha e Cruz Balestra Crosara
31
José Américo de Almeida Júnior
16
Nadja Fernandes Raful
18
Durval Barbosa Araújo
18
Manoel Araújo de Medeiros
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10.4 REGIME DE TRABALHO DO NDE
100% dos membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso estão contratados em regime de
trabalho de tempo parcial ou integral. Segue regime de trabalho dos membros do NDE.
NOME PROFESSOR
Rubem José Boff (*)
Roberta Caiado Cunha e Cruz Balestra Crosara
José Américo de Almeida Júnior
Nadja Fernandes Raful
Durval Barbosa Araújo
Manoel Araújo de Medeiros

REGIME DE TRABALHO
Integral
Integral
Integral
Parcial
Integral
Integral

10.5 TITULAÇÃO, FORMAÇÃO ACADÊMICA E EXPERIÊNCIA DO COORDENADOR DO CURSO
A Coordenação do Curso de Administração é exercida pelo professor Rubem José Boff,
que é graduado em Administração pela Universidade Luterana do Brasil desde 1987. É mestre em
Engenharia da Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina desde 2003 e doutor em
Administração pela Wisconsin University, título obtido em 2006.
No que se refere à experiência acadêmica, o professor Rubem José Boff possui 15
(quinze) anos de experiência no magistério superior, comexperiência em gestão acadêmica.
O professor Rubem José Boff é contratado no regime de trabalho de tempo integral (40
horas), o que permite uma efetiva dedicação aodesenvolvimento do Curso de Graduação em
Administração.
O professor não leciona nenhuma disciplina no Curso de Administração, o que lhe
possibilita uma carga horária semanal de 20 (vinte) horas reservadas à Coordenação do Curso de
Administração. As demais horas são dedicadas a atividades dos Núcleos Docente Estruturante dos
quais faz parte, ao Conselho Científico da Revista Científica da Instituição e a outras atividades.
O Coordenador do Curso de possui uma formação que lhe permite ter domínio do
desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso.
10.6 REGIME DE TRABALHO DO COORDENADOR DO CURSO
O Coordenador do Curso é contratado em regime de Tempo Integral, com 40 (quarenta) horas
de atividades semanais, com carga horária prevista para coordenação, administração e condução do
curso.
10.7 COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO
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O Colegiado de Curso é o órgão consultivo e deliberativo que é constituído para cada um dos
cursos superiores da FANAP e que exerce as atribuições previstas no Regimento Interno,
subordinando–se ao Conselho Superior (CoSup).
O Colegiado de curso é constituído por todos os docentes que ministram os componentes
curriculares do curso, pelo coordenador do curso e um representante do corpo discente. O
representante do corpo discente deve ser aluno do curso, indicado por seus pares para mandato de 2
(dois) anos, com direito à recondução, findando caso o discente integralize a matriz curricular.
De acordo com o artigo 19 do Regimento da FANAP, compete ao Colegiado de curso:
I – fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas
ementas e respectivos programas;
II – elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das
disciplinas e a respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes
curriculares emanadas do poder Público;
III – promover a avaliação do curso, em cooperação com a Comissão Própria
de Avaliação – CPA;
IV–decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante
requerimento dos interessados;
V – colaborar com os demais órgãos acadêmicos no âmbito de sua atuação;
VI – exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem
delegadas pelos demais órgãos colegiados.
VII – apresentar, mensalmente, por escrito, à diretoria geral, o relatório das
atividades;
VIII – estimular, divulgar e fomentar e participar das ações pertinentes ao
ENADE, Avaliação Institucional e IGC.
11 PERFIL DOS DOCENTES
11.1 TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE
O corpo docente do Curso de Graduação em Administração é composto por 25 (vinte e cinco)
professores, sendo 05 (cinco) doutores (20%),12 (doze) mestres (48%) e 8 (oito) especialistas (32%).
Assim, 68% dos docentes do Curso de Graduação em Administração têm titulação obtida em
programas de pós–graduação Stricto Sensu. Segue titulação acadêmica maior dos docentes.
NOME DO PROFESSOR
Adriano Felipe Neto
Durval Barbosa de Araújo
Frederico Oliveira da Paixão
Haroldo Reimer
Ítalo Camilo da Silva Nogueira

TITULAÇÃO MAIOR
Mestre
Mestre
Especialista
Doutor
Especialista
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Ivana Lisita Bello
Ivone Borges Monteiro
José Américo de Lacerda Júnior
Keila de Freitas Vaz
Kleber Pullig Corrêa
Manoel Araújo de Medeiros
Maria Rita Almeida Gonzaga
Márcia Pimenta de Paiva
Maurício Pacheco Miranda
Nadja FernandesRaful
Pedro Ramos Lima
Pedro Sérgio dos Santos
Priscilla Leite Chaves
Rafael Neves Flôres Belmont
Roberta C. C. C. B. Crosara
Ronaldo Gomes Souza
Rubem José Boff
Tasso de Castro Filho
Verônica Martins Apis Bigoloti
Wanda Borges Xavier

Especialista
Mestre
Doutor
Mestre
Mestre
Doutor
Mestre
Mestre
Especialista
Mestre
Especialista
Doutor
Especialista
Mestre
Mestre
Mestre
Doutor
Especialista
Especialista
Mestre
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FORMAÇÃO ACADÊMICA E REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES DO CURSO
Titulação Maior (Especialização, Mestrado ou Doutorado)
Nome do
Docente

CPF

Graduado em

Adriano Felipe
Neto

297.954.51120

Gestão de Empresas

Durval Barbosa
de Araújo

397.599.89115

Administração

Frederico
Oliveira da
Paixão

892.976.44104

Administração

Haroldo Reimer

419.153.99904

Filosofia

Ítalo Camilo da
Silva Nogueira

902.076.02115

Administração em
Comércio Exterior

Ivana LisitaBello
Santos
Ivone Borges
Monteiro
José Américo de
Lacerda Júnior
Keila de Freitas
Vaz
Kleber Pullig
Corrêa
Manoel Araújo
de Medeiros

Área
Ciências
Sociais
Aplicadas
Ciências
Sociais
Aplicadas
Ciências
Sociais
Aplicadas

391.677.041- AdministraçãoComércio
15
Exterior
698.990.451Letras
87
425.662.156Filosofia
34

Ciências
Humanas
Ciências
Sociais
Aplicadas
Ciências
Humanas
Ciências
Humanas
Ciências
Humanas

564.438.54268

Matemática

Ciências
Exatas

611.847.72134

Ciência da
Computação

095.916.66888

Administração

Ciências
Exatas
Ciências
Sociais
Aplicadas

Nível

IES em que cursou

Ano de
Conclusão

CH semanal
em sala de
aula

Mestrado

Pontifícia Univ. Católica
de Goiás - PUC

2011

-

12

12

Parcial

Mestrado

UNICAMP

2004

20

20

40

Integral

Especialização

Univ. Federal de Lavras UFLA

2007

22

8

30

Parcial

1990

-

8

12

Parcial

2005

14

26

40

Integral

2006

20

7

27

Parcial

2010

18

6

24

Parcial

2004

18

22

40

Integral

-

8

7

27

Parcial

40

40

Integral

Doutorado
Especialização
Especialização
Mestrado
Doutorado

Kirchliche Hochschule
Bethel
Escola Politécnica da
Univ. Federal do Rio de
Janeiro
Faculdades Alfa
Universidade de Brasília UnB
Univ. Federal Fluminense
- UFF

Mestrado

Univ. Federal de Goiás UFG

2004

8

Mestrado

Univ. Federal de Goiás UFG

2009

20

Doutorado

Wisconsin University

2005

-

CH semanal
fora de sala de
aula

CH
semanal
total

Regime de
Trabalho

Horista
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Marcia Pimenta
de Paiva

491.700.74615

Direito

Ciências
Sociais
Aplicadas

Mestrado

Univ. Federal de Goiás UFG

2005

14

5

19

Parcial

Maria Rita
Almeida
Gonzaga

575.863.65172

Análise de Sistemas

Ciências
Exatas

Mestrado

Univ. Federal de Goiás UFG

2005

12

28

40

Integral

Especialização

Univ. Cândido Mendes UCAM

2007

12

4

16

Parcial

Mestrado

Univ. Católica de Brasília
- UCB-DF

2005

8

4

12

Parcial

Maurício
211.206.681Pacheco Miranda
15

Administração

Nadja Fernandes 779.170.901Raful
59

Administração

Pedro Ramos
Lima

913.166.69815

Pedro Sérgio dos 330.298.141Santos
49

Ciências
Sociais
Aplicadas
Ciências
Sociais
Aplicadas

Ciências Econômicas

Ciências
Humanas

Especialização

Fundação Getúlio Vargas
- FGV

2006

20

7

27

Parcial

Direito

Ciências
Sociais
Aplicadas

Doutorado

Universidade Federal de
Pernambuco - UFPE

2003

-

40

40

Integral

Priscilla Leite
Chaves

632.947.29120

Administração

Ciências
Humanas

Especialização

Pontifícia Univ. Católica
de Goiás - PUC

2003

12

4

16

Parcial

Rafael Belmont

997.605.41149

Sociologia

Ciências
Sociais

Mestrado

Univ. Federal de Goiás UFG

2007

20

7

27

Parcial

Roberta C. C. C.
B. Crosara

053.586.44776

Relações
Internacionais

Ciências
Sociais

Mestrado

Pont. Univ. Católica de
Goiás - PUC-GO

2005

6

34

40

Integral

Ronaldo Gomes
de Souza

003.806.81170

Psicologia

Mestrado

Pontifícia Univ. Católica
de Goiás - PUC

2010

6

0

6

Horista

Rubem José Boff

163.617.17968

Administração

Doutorado

Wisconsin University

2006

0

40

40

Integral

2004

20

-

20

Horista

2002

16

-

16

Horista

2008

12

4

16

Parcial

Tasso de Castro 282.787.981Filho
68
Verônica Martins 199.489.478Apis Bigoloti
43
Wanda Borges 026.335.401Xavier
63

Ciências Contábeis
Ciências Habilitação
Matemática
Letras

Ciências
Humanas
Ciências
Sociais
Aplicadas
Ciências
Humanas
Ciências
Humanas
Ciências
Humanas

Especialização
Especialização
Mestrado

Pont. Univ. Católica de
Goiás - PUC-GO
Univ. Federal de Goiás UFG
Pontifícia Univ. Católica
de Goiás - PUC
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11.2 REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE
Os professores possuem diferentes regimes de trabalho.
A FANAP investe na composição de um corpo docente que possuadedicação preferencial ao
curso, cujo resultado seja a construção de uma carreira assentada em valores acadêmicos.
89% dos docentes do Curso de Administração possuem contrato de trabalho em regime de
tempo integral ou parcial.
NOME DO PROFESSOR
Adriano Felipe Neto
Durval Barbosa de Araújo
Frederico Oliveira da Paixão
Haroldo Reimer
Ítalo Camilo da Silva Nogueira
Ivana Lisita Bello
Ivone Borges Monteiro
José Américo de Lacerda Júnior
Keila de Freitas Vaz
Kleber Pullig Corrêa
Manoel Araújo de Medeiros
Maria Rita Almeida Gonzaga
Márcia Pimenta de Paiva
Maurício Pacheco Miranda
Nadja Fernandes Raful
Pedro Ramos Lima
Pedro Sérgio dos Santos
Priscilla Leite Chaves
Rafael Neves Flôres Belmont
Roberta C. C. C. B. Crosara
Ronaldo Gomes Souza
Rubem José Boff
Tasso de Castro Filho
Verônica Martins Apis Bigoloti
Wanda Borges Xavier

REGIME DE TRABALHO
Parcial
Integral
Integral
Parcial
Integral
Horista
Parcial
Integral
Horista
Parcial
Integral
Integral
Horista
Parcial
Parcial
Parcial
Integral
Horista
Parcial
Integral
Parcial
Integral
Horista
Horista
Parcial

11.3 TEMPO DE EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR OU EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL
No que se refere à experiência profissional, a FANAP, ao selecionar os professores para o
Curso de Graduação em Administração, assumiu como compromisso priorizar a contratação de
profissionais com experiência no magistério superior.
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A experiência profissional no magistério possibilita ao professor uma atuação segura, focada
na aprendizagem dos alunos e integrada à proposta pedagógica da Instituição (tanto na dimensão do
coletivo, como na dimensão do profissional).
Dos docentes do curso 23 (92%) têm experiência acadêmica na educação superior ou na
educação profissional de, no mínimo, 05 (cinco) anos.
NOME DO PROFESSOR
Adriano Felipe Neto
Durval Barbosa de Araújo
Frederico Oliveira da Paixão
Haroldo Reimer
Ítalo Camilo da Silva Nogueira
Ivana Lisita Bello
Ivone Borges Monteiro
José Américo de Lacerda Júnior
Keila de Freitas Vaz
Kleber Pullig Corrêa
Manoel Araújo de Medeiros
Maria Rita Almeida Gonzaga
Márcia Pimenta de Paiva
Maurício Pacheco Miranda
Nadja Fernandes Raful
Pedro Ramos Lima
Pedro Sérgio dos Santos
Priscilla Leite Chaves
Rafael Neves Flôres Belmont
Roberta C. C. C. B. Crosara
Ronaldo Gomes Souza
Rubem José Boff
Tasso de Castro Filho
Verônica Martins Apis Bigoloti
Wanda Borges Xavier

TEMPO DE EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO
7
20
9
17
9
8
6
16
13
4
11
9
10
10
10
8
25
11
4
6
7
23
5
10
26

11.4 TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE (FORA DO MAGISTÉRIO)
No que se refere à experiência profissional fora do magistério, esta possibilita ao professor
uma abordagem mais prática dos conteúdos curriculares ministrados em sala de aula.
A seguir, quadro com docentes que possuem, em sua maioria, mais de 03 (três) anos de
experiência profissional.
NOME DO PROFESSOR
Adriano Felipe Neto
Durval Barbosa de Araújo
Frederico Oliveira da Paixão

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
18
18
13
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Haroldo Reimer
Ítalo Camilo da Silva Nogueira
Ivana Lisita Bello
Ivone Borges Monteiro
José Américo de Lacerda Júnior
Keila de Freitas Vaz
Kleber Pullig Corrêa
Manoel Araújo de Medeiros
Maria Rita Almeida Gonzaga
Márcia Pimenta de Paiva
Maurício Pacheco Miranda
Nadja Fernandes Raful
Pedro Ramos Lima
Pedro Sérgio dos Santos
Priscilla Leite Chaves
Rafael Neves Flôres Belmont
Roberta C. C. C. B. Crosara
Ronaldo Gomes Souza
Rubem José Boff
Tasso de Castro Filho
Verônica Martins Apis Bigoloti
Wanda Borges Xavier

20
8
10
4
31
8
18
3
22
33
16
35
27
15
6
5
5
39
20
26

12 CONDIÇÕES DE TRABALHO
O atendimento extraclasse aos alunos será realizado pelo Coordenador do Curso, pelos
membros do Núcleo Docente Estruturante-NDE e pelos professores em regime de trabalho de tempo
integral e tempo parcial, com jornada semanal específica para atendimento ao aluno.
Os professores do Curso de Graduação em Administração exercem, muitas vezes,
simultaneamente, os seguintes e diferentes papeis no desenvolvimento dosperíodosdo curso:
coordenador do curso de graduação; coordenadorde estágio supervisionado; docentes das disciplinas
(atividades teóricas e práticas); orientadores das atividades de pesquisa, de extensão e
complementares; docentes tutores etc.
A atuação do conjunto dos docentes do curso, independente das responsabilidades inerentes
às suas funções, caracteriza–se como um processo de construção coletiva.
NOME DA DISCIPLINA
COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
CONTABILIDADE GERAL
INSTITUIÇÕES DE DIREITO
MATEMÁTICA BÁSICA
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO I

PERÍODO
1º
1º
1º
1º
1º

NOME DO PROFESSOR
Ivone Borges Monteiro
Tasso de Castro Filho
Márcia Pimenta de Paiva
Verônica Martins Apis Bigoloti
Ivana Lisita Bello
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INFORMÁTICA APLICADA
MATEMÁTICA FINANCEIRA
MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA
TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO II
SOCIOLOGIA ORGANIZACIONAL
GESTÃO DE PESSOAS
ESTATÍSTICA
LEGISLAÇÃO EMPRESARIAL
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL
INTRODUÇÃO À ECONOMIA
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO I
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA
ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS
TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO II
EMPREENDEDORISMO E PLANO DE
NEGÓCIOS
PESQUISA OPERACIONAL E TEORIA DOS
JOGOS
ÉTICA EMPRESARIAL
CONTABILIDADE E ANÁLISE DE CUSTOS
ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE
INFORMAÇÕES
OPT. I - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
CONTROLE
FILOSOFIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO
ADMINSITRAÇÃO MERCADOLÓGICA II
ANTROPOLOGIA E CULTURA
ORGANIZACIONAL
CIÊNCIA POLÍTICA
GESTÃO AMBIENTAL
LEGISLAÇAO TRIBUTARIA
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I
GESTÃO DA QUALIDADE
LOGÍSTICA EMRPESARIAL
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II
RESPONSABILIDADE SOCIAL E TERCEIRO
SETOR
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE
SERVIÇOS

2º
2º
2º
2º
2º
3º
3º
3º
3º
3º
4º

Kleber Pullig Corrêa
Keila de Freitas Vaz
Wanda Borges Xavier
Ivana Lisita Bello
Rafael Neves Flôres Belmont
Maurício Pacheco Miranda
Verônica Martins Apis Bigoloti
Márcia Pimenta de Paiva
Ronaldo Gomes Souza
Pedro Ramos Lima
Frederico Oliveira da Paixão

4º

Pedro Ramos Lima

4º
4º
4º
5º

Ítalo Camilo da Silva Nogueira
Priscilla Leite Chaves
Maurício Pacheco Miranda
Frederico Oliveira da Paixão

5º

Durval Barbosa Araújo

5º

Maria Rita Almeida Gonzaga

5º
5º

Ronaldo Gomes Souza
Tasso de Castro Filho

6º

Kleber Pullig Corrêa

6º

Tasso de Castro Filho

6º
6º

6º
7º
7º
7º
7º
7º
7º
8º

José Américo de Lacerda Júnior
Ítalo Camilo da Silva Nogueira
Roberta Caiado C. e C. B.
Crosara
José Américo de Lacerda Júnior
Nadja Fernandes Raful
Márcia Pimenta de Paiva
Frederico Oliveira da Paixão
Priscilla Leite Chaves
Ítalo Camilo da Silva Nogueira
Adriano Felipe Neto
Ítalo Camilo da Silva Nogueira

8º

Maurício Pacheco Miranda

8º

Ítalo Camilo da Silva Nogueira

6º
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COMÉRCIO EXTERIOR
ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS
OPTATIVA II - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E
MERCADO DE CAPITAIS

8º
8º

Ivana Lisita Bello
Priscilla Leite Chaves

8º

Durval Barbosa Araújo

12.1 NÚMERO DE ALUNOS POR DOCENTE EQUIVALENTE A TEMPO INTEGRAL
A FANAP mantém adequada relação entre as matrículas efetuadas e o número “docente
equivalente a tempo integral”.
12.2 NÚMERO DE ALUNOS POR TURMA EM DISCIPLINA TEÓRICA
As turmas em disciplina teórica possuem, no máximo, 60 alunose, nas atividades práticas, as
turmas têm as dimensões recomendadas pelo professor, com aprovação da Coordenação do Curso.
12.3 NÚMERO MÉDIO DE DISCIPLINAS POR DOCENTE
A média de disciplinas ministradas no curso, por docente, porperíodo, nos últimos 02 (dois)
anos, é menor que 1,7.
12.4 PESQUISA, PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
A FANAP oferece condições para o desenvolvimento de pesquisa e de inovação tecnológica,
incluindo a participação de alunos nestas atividades. A instituição desenvolve pesquisa e iniciação
científica, promovendo ações que proporcionam contribuições teóricas e práticas às atividades de
ensino e de extensão. Os docentes são incentivados a produzirem artigos, materiais didáticos, projetos
culturais e a participarem de congressos e similares, entre outras atividades. Neste ano de 2011, a
FANAP publicará a segunda edição de sua revista científica (Interlink), com o objetivo principal de
incentivar e reunir a produção científica dos docentes e discentes dos diversos cursos.
O Curso de Graduação em Administração propicia, ao discente, variadas possibilidades de
participação em pesquisa, produção científica, tecnológica e iniciação científica. São exemplos destas
produções:o planejamento e a organização de eventos, seminários, participação na prospecção de
dados para projetos (estágio, projetos sociais etc), cursos de extensão e participação em projetos dos
próprios docentes.
A Faculdade Nossa Senhora Aparecida compreende a necessidade de incentivar a pesquisa,
como apoio necessário à qualificação do ensino, pautando–se pelos seguintes princípios:


o conhecimento científico é o principal patrimônio para o desenvolvimento econômico
sustentável e responsável de uma região;
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o compromisso dos cursos superiores com as demandas da região deve estar refletido na
política de pesquisa da Instituição, ainda que esta não se volte, exclusivamente, para tais
demandas;



a prática da pesquisa contribui para a formação de profissionais aptos a proporem
soluções alternativas e criativas face às transformações sociais, desenvolvendo nos
alunos as seguintes habilidades: percepção crítica da realidade; reflexão de caráter
interdisciplinar; elaboração de textos técnico–científicos e filosóficos de qualidade;
desenvolvimento de trabalhos em grupo; levantamento, avaliação e sistematização de
dados; seleção e utilização de conhecimentos úteis à atividade profissional;



a pesquisa prepara os alunos para a disseminação do saber, tornando possível a
formação de professores e futuros ingressos nos programas de pós–graduação, lato e
stricto sensu;



a pesquisa reverte–se em benefícios para a Instituição, promovendo o ensino, e para a
comunidade em geral, promovendo a extensão. Para que a pesquisa cumpra seu papel no
desenvolvimento social sustentável e responsável, ela não pode estar dissociada das
atividades de ensino e de extensão;



a pesquisa não se restringe às grandes universidades, aos centros universitários ou aos
“centros de excelência”. Ela deve fazer parte da cultura da instituição de ensino superior,
ainda que de pequeno porte.

De acordo com o seu Regimento, a Faculdade Nossa Senhora Aparecida incentiva a pesquisa
por todos os meios ao seu alcance, principalmente por meio:


do cultivo da atividade científica e do estímulo ao pensar crítico, em qualquer atividade
didático–pedagógica;



da manutenção de serviços de apoio indispensáveis, tais como, biblioteca, documentação
e divulgação científica;



da formação de pessoal em cursos de pós–graduação;



da concessão de bolsas de estudos ou de auxílios para a execução de projetos;



da realização de convênios com entidades patrocinadoras de pesquisa;



do intercâmbio com instituições científicas;



da programação de eventos científicos e participação em congressos, simpósios,
seminários e encontros.

A pesquisa deve ser desenvolvida em todos os cursos da Faculdade Nossa Senhora
Aparecida, envolvendo professores e alunos.
A Faculdade Nossa Senhora Aparecida, tendo em vista o desenvolvimento da pesquisa,
envida esforços no sentido da fixação de professores, inclusive por meio de mecanismos de estímulo
financeiro aos professores–pesquisadores, tornando–os disponíveis a essa atividade, sem prejuízo
dos seus trabalhos no campo do ensino.
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Para executar as atividades de pesquisa a Faculdade Nossa Senhora Aparecida pode alocar
recursos próprios de seu orçamento anual e/ou fazer uso da captação de recursos de outras fontes.
INSTALAÇÕES FÍSICAS
13 INSTALAÇÕES GERAIS
A FANAP funciona em um“Prédio Sede”,localizado na Avenida Pedro Luiz Ribeiro, Qd. 01, Lt.
01, Gleba 04, Chácara Santo Antônio – Cj. Bela Morada – Aparecida de Goiânia/GO e na “Unidade
Garavelo” na Av. Igualdade Quadra 123, Lote 1/5, Setor Garavelo – Aparecida de Goiânia/GO. Todas
as instalações são adequadas ao pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas. As salas de aula
são bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, iluminação, ventilação, mobiliário e
aparelhagem específica, atendendo a todas as condições de salubridade, necessárias ao exercício
dessa atividade. Da mesma forma, as instalações administrativas, para docentes e coordenações de
cursos. Há sanitários femininos e masculinos. Há infraestrutura de alimentação e serviços, assim
como, áreas de convivência e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades esportivas, de
recreação e culturais. A biblioteca e os laboratórios de informática, instalados em espaços adequados
ao desenvolvimento das atividades, estão equipados com o material necessário para o funcionamento
dos cursos oferecidos pela FANAP.
No prédio em quefunciona o Curso de Graduação em Administração da FANAP, “Prédio Sede”
são atendidas as normas de segurança, no tocante ao pessoal e equipamentos. O prédio foi vistoriado
pelo Corpo de Bombeiros, comas suas condições gerais de funcionamento aprovadas. O prédio está
equipado com extintores, escadas de incêndio, além de amplas áreas de circulação. Existe controle de
acesso aos prédios, além de funcionários que exercem vigilância nas áreas de circulação interna.
As instalações prediais apresentam–se em excelente estado de conservação. Além disso, o
espaço físico é adequado ao número de usuários.
A manutenção e a conservação das instalações físicas são realizadas por funcionários
contratados pela FANAP. Anualmente, são feitas pinturas e reparos nas construções em alvenaria.
Durante o período letivo, sempre que necessário, é realizada manutenção nas instalações elétricas e
hidráulicas, bem como, a manutenção em equipamentos e máquinas elétricas.
13.1 SALA DE PROFESSORES E SALA DE REUNIÕES
As instalações para docentes possuem espaço amplo, com recursos de comunicação, como
Internet.
Na FANAP há sala de docentes, sala para reuniões de professores, gabinetes de trabalho,
sala para o NDE e Núcleo de Apoio Psicopedagógico-NAP, equipadas segundo a finalidade e atendem
plenamente aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e
comodidade necessária à atividade.
As salas de reuniões são utilizadas pelo Colegiado de cursoe possuem dimensões adequadas
e os equipamentos necessários para o trabalho desenvolvidos nas referidas reuniões.
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13.2 GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES
O Curso de Graduação em Administração dispõe de gabinetes de trabalho equipados, para a
Coordenação de Curso, para os integrantes do NDE e para os docentes contratados em regime de
tempo integral e parcial, segundo a finalidade de utilização, com microcomputadores conectados à
Internet e atendem aos requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação
e comodidade necessários à atividade desenvolvida, permitindo a adequada permanência do corpo
docente na Instituição.
13.3 SALAS DE AULA
As salas de aula contam comcarteiras universitárias estofadas, mesa e cadeira para professor,
e lousa branca. São bem dimensionadas, dotadas de isolamento acústico, iluminação e ventilação,
atendendo a todas as condições de salubridade necessárias para o exercício das atividades
acadêmicas. Atualmente, as salas de aula são suficientes para atender aos cursos de graduação já
autorizados e em fase de autorização.
13.4 ACESSO DOS ALUNOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Os alunos podem acessar os equipamentos de informática nos laboratórios de informática e
na biblioteca.
Os alunos têm acesso livre aos laboratórios de informática, no horário de funcionamento,
exceto quando estiver reservado para a realização de aulas práticas, por algum professor da
Instituição.
Os equipamentos da biblioteca também são de livre acesso aos alunos no seu horário de
funcionamento.
13.5 REGISTROS ACADÊMICOS
Os registros acadêmicos são informatizados, atualizados, confiáveis e de fácil acesso aos
discentes e docentes. O processo de registro e controle acadêmicos é informatizado e está
implantado, com garantia de atualização, confiabilidade e eficiência.
A Secretaria Acadêmicaé o órgão de apoio ao qual compete centralizar todo o movimento
acadêmico e administrativo da FANAP, dirigido por um secretário, sob a orientação do Diretor Geral.
O secretário tem, sob a sua guarda, todos os livros de escrituração escolar, arquivos, dossiê
dos alunos e demais assentamentos em livros fixados pelo Regimento e pela legislação vigente.
Compete ao secretário: a) chefiar a Secretaria Acadêmica, fazendo a distribuição equitativa dos
trabalhos aos seus auxiliares, para o bom andamento dos serviços; b) comparecer às reuniões dos
órgãos colegiados, secretariando–as e lavrando as respectivas atas; c) abrir e encerrar os termos
referentes aos atos acadêmicos, submetendo–os à assinatura do Diretor Geral; d) organizar os
arquivos e dossiêdos alunos, de modo a que se atenda, prontamente, a qualquer pedido de
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informação ou esclarecimento aosinteressados ou Diretoria da Faculdade; e) redigir editais de
processo seletivo, chamadas para exames e matrículas; f) publicar, de acordo com o Regimento, o
quadro de notas de aproveitamento de provas, dos exames e a relação de faltas, para o conhecimento
de todos os interessados; g) trazer atualizados osdossiês dos alunos e professores; h) organizar as
informações da Diretoria da FANAP e exercer as demais funções que lhes forem confiadas.
14 BIBLIOTECA
A Biblioteca da FANAP possui grande acervo, regularmente atualizado, com disponibilidade de
acesso às comunidadesinterna e externa.A Biblioteca da FANAP apresenta, atualmente, um total de
19.140 exemplares que representam 8.127 títulos.
14.1 LIVROS DA BIBLIOGRAFIA BÁSICA
As disciplinas ministradas no Curso de Graduação em Administraçãopossuem títulos indicados
para a bibliografia básica, em proporção adequada de exemplares por acadêmicos, devidamente
tombados junto ao patrimônio da FANAP.
A bibliografia básica atende aos programas das disciplinas do Curso de Graduação em
Administração. A bibliografia foi recomendada pelos docentes responsáveis pelas disciplinas, com
supervisão do coordenador de curso. O Núcleo Docente Estruturante do Curso-NDEcontribui, também,
no sentido de recomendar a atualização bibliográfica.
14.2 LIVROS DA BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
A bibliografia complementar indicada atente integralmente aos programas das disciplinas
oferecidas pelo curso, de acordo com os critérios estabelecidos pelo MEC-INEP para os Cursos de
Bacharelado.
14.3 PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS
A biblioteca conta, em seu acervo, com periódicos nacionais e estrangeiros, específicospara
os cursos e outros de interesse da comunidade acadêmica. Para tanto, são mantidas assinaturas
correntes de periódicos, que podem ser ampliadas, de acordo com as indicações da comunidade
acadêmica.
Além das assinaturas de periódicos, a FANAP viabiliza acesso a bases de dados, inclusive,
aos periódicos disponíveis no site da Capes e na base COMUT. Para o Curso de Graduação em
Administração foram adquiridas as assinaturas de periódicos que atendem às necessidades da
comunidade acadêmica.
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PERIÓDICOS CIENTÍFICOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
ISSN
TÍTULOS
0717-9660
Harvard Business Review
0034-7590
RAE – Revista de Administração de Empresas
1806-4892
Revista Brasileira de Gestão e Negócios
1415-6555
RAC –Revista de Administração Contemporânea
008-2107
RAUSP – Revista de Administração da USP
1413-2311
REAd – Revista Eletrônica de Administração
PERIÓDICOS ESPECIALIZADOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
ISSN
TÍTULOS
1676-7845
Banas Qualidade
9771517-4
Revista Brasileira de Administração
14140152
Revista Empreendedor
1808-4400
Revista Época Negócios
1415-8868
Revista HSM Management
ISSN 141537-0
Revista Info Exame
ISSN 2176-4417
Revista Linha Direta – Inovação, Educação, Gestão
0025-3634
Revista Marketing
0104-2297
Revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios
1414-2341
América Economia
PERIÓDICOS DE CONHECIMENTOS GERAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
ADMINISTRAÇÃO
ISSN
TÍTULOS
1415-9856
Revista Época Galileu
0102-2881
Revista Exame
0100-7122
Revista Veja
1415-5206
Revista Você S/A
PERIÓDICOS JORNAIS LOCAIS ASSINADOSDO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
ISSN
TÍTULOS
1983-509-4
Jornal O Hoje
1677-622-4
Jornal O Popular
1414-5723
Jornal Folha de São Paulo
15 INSTALAÇÕES E LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS
Conforme o estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais, a comunidade acadêmica do
Curso disporá de biblioteca com acervo específico e atualizado e laboratório de informática com
programas específicos.
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15.1 EMPRESA JÚNIOR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA FANAP
A diretoria da FANAP, sensibilizada com a necessidade de proporcionar aos seus alunos a aplicação
prática dos conhecimentos acadêmicos e científicos pertinentes à sua área de formação, prestou todo
apoio necessário à formação da Empresa Júnior do Curso de Graduação em Administração,
denominada ACADÊMICA: Consultoria e Projetos.
Fundada em 2010, o objetivo geral da proposta de criação da Acadêmica foi a promoção
do desenvolvimento econômico e social do município de Aparecida de Goiânia, por intermédio da
participação dos alunos do Curso de Graduação em Administração, por meio da prestação de serviços
na área de consultorias, orientações, cursos, treinamentos, formações e capacitações para os
profissionais das empresas do município supramencionado.
Assim, a ACADÊMICA configura-se como uma consultoria organizacional focada
principalmente em micro, pequenas e médias empresas, assim como em empreendedores que
desejam inserir-se no mercado. Está localizada nas dependências da FANAP, foi fundada e é
administrada por estudantes que contam sempre com o apoio de um professor orientador.
A ACADÊMICA: Consultoria e Projetos têm como objetivos:





Permitir o acesso das micro, pequenas e médias empresas a um serviço de alto padrão de
consultoria, auxiliando-as no seu desenvolvimento e consolidação;
Promover integração entre a FANAP a as organizações, contribuindo para o desenvolvimento da
comunidade em que está inserida;
Estabelecer contato efetivo entre estudantes e o mercado de trabalho;
Desenvolver projetos e eventos que beneficiem as empresas, estudantes e a comunidade em
geral.
Áreas de atuação da ACADÊMICA:










Área mercadológica, com projetos voltados ao estudo de segmentos de mercado e perfil de
clientes, bem como definição de estratégias de comunicação vislumbrando a maximização de
resultados;
Gestão interna da empresa-cliente, com ações voltadas para a estruturação operacional e
financeira da organização e melhoria dos processos, onde o enfoque é a otimização dos recursos
internos;
Estudo de viabilidade econômico-financeira, voltada para empreendedores que desejam buscar as
linhas de crédito disponíveis no mercado;
Elaboração de planejamento estratégico, destinado àqueles que desejam abrir um novo negócio,
solidificar o empreendimento, lançar novos produtos ou expandir as operações da empresa;
Gestão de pessoas, buscando melhor relacionamento interpessoal nas organizações, através de
pesquisa de clima organizacional e melhoria da comunicação interna;
Recrutamento e seleção de pessoal;
Cursos e palestras, customizadas conforme as necessidades da empresa-cliente;
Projetos de Ações sociais, visando o benefício de toda a comunidade.
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Professor Orientador: Professor Ms. Adriano Felipe Neto
E-mail:acadêmica@fanap.br
Twitter:acadêmica_fanap
Facebook:Acadêmica Consultoria e Projetos

EMPRESA JÚNIOR
ACADÊMICA – CONSULTORIA E PROJETOS
-ACONPESTATUTO
CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E FINALIDADES
Art. 1º Com a denominação de EMPRESA JÚNIORACADÊMICA – CONSULTORIA E PROJETOS, fica
constituída uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, na modalidade de associação, que será
designada abreviadamente de ACONP.
Parágrafo único – A ACONP tem prazo de duração indeterminado.
Art. 2º - A ACONP tem sede e foro na Comarca de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida Pedro
Luiz Ribeiro, quadra 01, lote 01, Anexo 1, Chácara Santo Antônio, Gleba 04, Conjunto Bela Morada, CEP 74.
920-760, e poderá manter representações e filiais em todo o território nacional e no exterior.
Art. 3º A ACONP é dotada de autonomia administrativa, operacional, patrimonial e financeira. É regida
por este Estatuto e pelas leis que lhe sejam aplicáveis.
Art. 4º A ACONP tem por principal objetivo proporcionar aos seus associados condições necessárias à
aplicação prática dos conhecimentos acadêmicos e científicos pertinentes à sua área de formação, com o fim de
valorizar o corpo discente da FANAP no mercado de trabalho e no âmbito acadêmico.
Art. 5º -

Para a consecução de seus objetivos, a ACONP poderá:

I. estimular o empreendedorismo e a capacitação profissional dos acadêmicos da FANAP, especialmente do
Curso de Administração;
II. executar programas, ações e projetos voltados para a interação do acadêmico com o mercado de trabalho;
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III. incentivar, por meio de programas e ações, o voluntariado;
IV. desenvolver pesquisas na sua área de atuação;
V. promover eventos, cursos, seminários, conferências, bem como editar e publicar livros e obras literárias
dentro de sua área de atuação;
VI. apoiar o desenvolvimento de ações de pesquisa, de ensino e de desenvolvimento institucional de interesse da
comunidade;
VII. instituir prêmios de estímulo e reconhecimento a personalidades que tenham contribuído com o
desenvolvimento social e econômico;
VIII. prestar serviços em sua área e atuação;
IX. gerir e administrar recursos e fundos específicos voltados para suas finalidades estatutárias;
X. aplicar recursos na formação de um patrimônio rentável;
XI. celebrar convênios, contratos, acordos, termos de parceria e outros instrumentos congêneres, com entidades
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
XII. promover outras atividades que a juízo do Conselho de Administração sejam de interesse da ACONP para
realização dos seus objetivos estatutários.
Art. 6º A ACONP, no desenvolvimento de suas atividades estatutárias, observará os princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.
Parágrafo único - A ACONP adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a
obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação
no respectivo processo decisório.

CAPÍTULO II
DOS ASSOCIADOS
Seção I
Do Quadro Social
Art. 7º Poderão associar-se à ACONP os acadêmicos vinculados aos cursos da FANAP, admitidos por
livre e espontânea adesão, que tenham afinidades com os seus objetivos e princípios e que se comprometam
com a sua realização.
§ 1º - O interessado em se tornar associado da ACONP fará requerimento por escrito endereçado à Diretoria
Executiva, que deliberará quanto à respectiva aprovação de acordo com os critérios estabelecidos pelo
Conselho de Administração.
§ 2º - O quadro social da ACONP será formado pelas seguintes categorias de associados:
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Ifundadores: os que estiverem presentes ao ato de constituição da ACONP e apuserem suas
assinaturas nos respectivos documentos de constituição;
IIefetivos: acadêmicos do Curso de Administração da FANAP, devidamente matriculados, que estejam
desenvolvendo relevantes serviços relativos aos objetivos da ACONP. O associado desta categoria está
obrigado ao pagamento de contribuição social na forma estabelecida pelo Conselho de Administração;
IIIcolaboradores: acadêmicos de qualquer dos cursos de graduação da FANAP que se proponham a
colaborar de qualquer modo com o desenvolvimento da ACONP.
§ 3º-É vedada a participação em mais de uma categoria de associado.
Art. 8º -A exclusão de associado de qualquer categoria da ACONP só será admissível se houver justa causa
reconhecida em procedimento que assegure o direito de defesa e de recurso, obedecido o disposto no art. 23,
inc. IV, deste Estatuto.
Art. 9º - Perde-se a condição de associado nos seguintes casos:
I-

pela renúncia, comunicada por escrito à Diretoria Executiva;

II -

pelo pedido de demissão por parte do próprio associado;

III -

pelo falecimento;

IV - pelo abandono ou cancelamento, pela diplomação ou jubilação do curso de graduação da FANAP ao
qual o aluno esteja vinculado.
Parágrafo único - Caso o associado efetivo gradue-se no decorrer da execução de algum projeto, ele
permanecerá na condição de associado até a conclusão do referido projeto.
Seção II
Dos Direitos e Deveres
Art. 10 -Todo associado tem o direito de propor ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva quaisquer
medidas e ações de interesse da ACONP, bem como de participar das suas atividades sociais.
Parágrafo único - São direitos dos associados efetivos:
acomparecer e votar nas Assembléias Gerais, bem como ser votado para o exercício das funções de
diretor ou conselheiro;
b-

promover convocação para Assembléia Geral, na forma prevista neste Estatuto;

c-

utilizar todos os serviços colocados a sua disposição pela ACONP.

Art. 11 - São deveres de todo associado:
Icumprir este Estatuto e as deliberações dos órgãos administrativos da ACONP, contribuindo para o seu
fortalecimento;
II -

colaborar para que os objetivos da ACONP sejam atingidos.
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CAPÍTULO III
ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Seção I
Dos Órgãos da Administração
Art. 12 - São órgãos responsáveis pela administração da ACONP:
I - Assembléia Geral;
II - Conselho de Administração;
III - Diretoria Executiva.
IV – Conselho Fiscal
Art. 13 - É vedada a remuneração ou distribuição entre os associados, membros da Diretoria Executiva, do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, empregados ou doadores, de eventuais excedentes
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, a
qualquer título, auferidos mediante o exercício de suas atividades.
Parágrafo único- A proibição contida neste artigo não significa incompatibilidade de prestação de serviços
profissionais à ACONP, por parte de seus conselheiros, diretores e demais associados, desde que obedecidos
os seguintes critérios:
abcd-

que haja prévia aprovação do Conselho de Administração;
que os serviços sejam distintos das funções estatutárias a eles inerentes;
que a contratação seja tecnicamente recomendável;
que o preço seja compatível com aquele praticado no mercado.

Art. 14 -Os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva e os
associados não responderão individualmente nem subsidiariamente, pelas obrigações contraídas pela ACONP,
em decorrência de ato regular de gestão.
Parágrafo único -Os membros a que se refere o caput deste artigo, na hipótese de agirem com comprovado
dolo ou culpa, no desempenho de suas funções ou, ainda, se excederem na prática dos atos de sua respectiva
gestão, responderão solidariamente perante a ACONP e os terceiros prejudicados.
Seção II
Da Assembléia Geral
Art. 15 - A Assembléia Geral é composta por todos os associados e é o órgão supremo, com poderes para
deliberar, em última instância, sobre quaisquer assuntos de interesse da ACONP.
Art. 16 - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano ou, extraordinariamente, sempre que
necessário.
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Parágrafo único - A convocação da Assembléia Geral será feita pelo Presidente do Conselho de
Administração, pelo Diretor Presidente, ou por 1/5 (um quinto) dos associados efetivos, mediante aviso escrito
ou outro meio apropriado, especificando o dia, hora, local e pauta da reunião, enviado aos associados ou
afixado em local visível, na sede da ACONP,com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência.
Art. 17 -A Assembléia Geral poderá se instalar e validamente deliberar, em primeira convocação, com a
presença de, pelo menos, 1/3 (um terço) dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número
deles.
§ 1º - A primeira convocação ocorrerá no dia, hora e local determinados no aviso e a segunda, pelo menos 30
(trinta) minutos mais tarde.
§ 2º - A Assembléia Geral somente poderá deliberar sobre as matérias expressamente mencionadas na pauta
constante do aviso de convocação.
§ 3º - As deliberações da Assembléia Geral serão tomadas por maioria simples, salvo quando diversa e
expressamente previsto neste Estatuto.
§ 4º - A Assembléia Geral poderá ser presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou por qualquer
dos demais Conselheiros ou membros da Diretoria Executiva.
§ 5º - As atas da Assembléia Geral serão lavradas e numeradas por um Secretário designado pelo Presidente
dos trabalhos.
Art. 18 - Compete à Assembléia Geral:
I–

destituir os administradores;

II – deliberar sobre a alteração deste Estatuto, por proposta do Conselho de Administração, obedecido o
disposto no seu art. 47;
III –

promover a dissolução da ACONP de acordo com as regras estabelecidas no art. 48 deste Estatuto;

IV–

indicar e escolher os membros do Conselho de Administração, nos termos do art. 19 deste Estatuto.

Parágrafo único - As deliberações de que tratam os incisos I e II deste artigo, serão tomadas pelo voto
favorável de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos presentes à Assembléia especialmente convocada para tais fins,
não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de
1/3 (um terço) nas convocações seguintes.
Seção III
Do Conselho de Administração
Art. 19 - O Conselho de Administração, órgão normativo, deliberativo e de controle de administração, compõese de 07 (sete) membros, a saber:
I–
3 (três) alunos do Curso de Administração da FANAP, escolhidos em Assembléia Geral, dentre os associados
aptos a serem votados;
II –
o Coordenador do Curso de Administração da FANAP;

III –

3 (três)professores do Curso de Administração da FANAP, indicados pelo Conselho do referido curso.

Art. 20 -O prazo de duração do exercício das funções dos membros do Conselho de Administração será de 2
(dois) anos, permitindo-se reconduções sucessivas.
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Parágrafo único - Os membros do Conselho de Administração deverão ser escolhidos e indicados até 30
(trinta) dias antes do término do prazo de duração do exercício das respectivas funções.
Art. 21 -O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração serão escolhidos, por seus pares,
dentre seus membros.
Parágrafo único - O prazo de duração do exercício das funções de Presidente e de Vice-Presidente do
Conselho de Administração será de 2 (dois) anos, permitidas reconduções sucessivas, desde que os escolhidos
ainda permaneçam como membros desse Conselho.
Art. 22 -No caso de vacância da função:
Ide membro do Conselho de Administração, o substituto será escolhido pelo próprio Conselho,
respeitadas as regras do art. 19, para completar o prazo de duração do exercício das funções do substituído,
pelo tempo que faltar para o seu término;
II do Presidente, o Vice-Presidente assumirá, interinamente, o exercício da função de Presidente,
promovendo-se a escolha do novo Presidente, dentro de 60 (sessenta) dias, em conformidade com o disposto
no art. 21, deste Estatuto.
Art. 23 - Ao Conselho de Administração compete:
I-

promover e estabelecer a política geral da ACONP visando à consecução de seus objetivos;

II -

supervisionar, orientar e acompanhar as atividades dos órgãos e unidades da ACONP;

III - aprovar:
acritérios para realização de compras e contratação de pessoal;
bo plano de trabalho e a proposta orçamentária elaborados pela Diretoria Executiva;
co balanço e as demonstrações contábeis, bem como o relatório de atividades elaborados pela Diretoria
Executiva;
IV -

deliberar sobre exclusão de associado, pelo voto favorável de 2/3 (dois terços) de seus membros;

Vab-

autorizar:
o recebimento de bens, doações e legados;
pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros, a venda de imóveis da ACONP;

VI -

fixar o valor e a forma das contribuições a serem pagas pelos associados efetivos da ACONP;

VII -

estabelecer os critérios de admissão de associados;

VIII - constituir comissões permanentes ou transitórias para assessorá-lo em matéria de sua competência;
IX -

instituir e conceder bolsas, auxílios, prêmios e outros benefícios em projetos relacionados com os

objetivos estatutários da ACONP;
X-

escolher os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, conforme disposto neste Estatuto;

XI -

decidir sobre os casos omissos neste Estatuto.
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Art. 24 - Ao Presidente do Conselho de Administração compete:
I-

convocar as reuniões do Conselho de Administração e as da Assembléia Geral;

II -

acompanhar os trabalhos da auditoria externa quando contratada;

III -

presidir os trabalhos do Conselho de Administração;

IV -

votar por último e o seu voto terá o caráter de desempate;

V-

exercer as atribuições que lhe forem conferidas por delegação do Conselho de Administração.

§ 1º - O Presidente do Conselho de Administração poderá delegar os poderes de representação que lhe
competem mediante procurações próprias ou documentos de caráter específico.
§ 2º - Em seus impedimentos ou faltas, o Presidente do Conselho de Administração será substituído pelo VicePresidente.
Art. 25 - Ao Vice-Presidente do Conselho de Administração compete:
Iexercer as funções que lhe forem atribuídas, pelo Conselho de Administração e pelo Presidente, na
esfera de sua competência;
II substituir o Presidente do Conselho de Administração nas suas faltas ou impedimentos e na hipótese
prevista no art.22, II, deste Estatuto.
Art. 26 - O Conselho de Administração reunir-se-á com a presença de, no mínimo, 4 (quatro) membros.
§ 1º - Não se realizando a sessão por falta de quorum, será convocada nova reunião, com intervalo mínimo de
48 (quarenta e oito) horas, entre a data desta e a anterior.
§ 2º - Caso não haja quorum para a segunda reunião, o Conselho de Administração reunir-se-á 30 (trinta)
minutos após, com qualquer número de presentes, não podendo, porém, deliberar sobre matérias para as quais
é exigido quorum especial.
§ 3º - Haverá uma reunião ordinária a cada 06 (seis) meses, e tantas extraordinárias quantas forem
convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, pelo menos, por 2 (dois) de seus membros.
§ 4º - Perderá o direito ao exercício de sua função o Conselheiro que, sem justificativa, faltar a 03 (três)
reuniões consecutivas do Conselho de Administração.
§ 5º - As decisões do Conselho de Administração serão tomadas por maioria simples de votos, salvo os casos
de quorum especial exigidos por este Estatuto.
Seção IV
Da Diretoria Executiva
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Art. 27 - A Diretoria Executiva é o órgão da administração executiva, cabendo-lhe superintender as atividades
da ACONP, cumprir a legislação pertinente, este Estatuto, seus regulamentos e as determinações do Conselho
de Administração.
Art. 28 - A Diretoria Executiva é constituída por 3 (três) membros escolhidos pelo Conselho de Administração,
dentre os associados efetivos, a saber:
I – Diretor Presidente;
II – Diretor Administrativo-Financeiro;
III – Diretor de Projetos.
§ 1º - Será de 02 (dois) anos a duração do exercício da função de Diretor, permitindo-se uma recondução
sucessiva.
§ 2º - A posse dos diretores ocorrerá por termo lavrado em documento apropriado para registro.
§ 3º - Os diretores permanecerão no exercício de suas funções, até a posse de seu substituto, o qual será
escolhido em conformidade com o disposto no art. 23, inc. X, deste Estatuto.
§ 4º - Não poderão assumir as funções de Diretor os alunos que estiverem cursando o primeiro e o último ano
do Curso de Administração da FANAP.
Art. 29 A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, a cada trimestre ou extraordinariamente por
convocação do Diretor Presidente.
Parágrafo único - As decisões da Diretoria Executiva serão tomadas pelo voto favorável da maioria de seus
membros.
Art. 30 - À Diretoria Executiva compete:
I–

deliberar sobre os pedidos de associação à ACONP que lhe forem encaminhados;

II–
planejar, dirigir, acompanhar e controlar todas as atividades da ACONP, de acordo com as diretrizes,
critérios e condições estabelecidos pelo Conselho de Administração;
III–

autorizar a aquisição de direitos e a assunção de obrigações;

IV–
abc-

preparar e submeter à aprovação do Conselho de Administração:
o relatório anual, o balanço e demais demonstrações contábeis;
o plano de trabalho e a proposta orçamentária;
as propostas de instituição de bolsas, auxílios, prêmios e outros benefícios;

Vcontratarserviços especializados, inclusive auditoria independente, técnica, administrativa ou financeira,
quando determinado pelo Conselho de Administração;
VIzelar para que sejam adotados e mantidos, na gestão das atividades da ACONP, procedimentos que
lheassegurem a absoluta segurança e total transparência administrativa, contábil e fiscal;
VII- manifestar-se sobre matérias que lhe sejam submetidas e executar outras atribuições que lhe sejam
conferidas pelo Conselho de Administração.
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Parágrafo único - Os documentos emitidos pela Diretoria Executiva deverão conter as assinaturas de dois
Diretores referidos no art. 28, deste Estatuto.
Art. 31 - Ao Diretor Presidente compete:
Idirigir e coordenar as atividades administrativas da ACONP, segundo orientação da Assembléia Geral e
do Conselho de Administração;
II -

representar a ACONPativa e passivamente, em juízo ou fora dele;

III - convocar as reuniões da Diretoria Executiva e presidir seus trabalhos e, quando entender necessário, a
Assembléia Geral;
IV -

votar por último e o seu voto terá o caráter de desempate;

Vapresentar ao Conselho de Administração:
apropostas de instituição de bolsas, auxílios, prêmios a proposta orçamentária e o plano de trabalho da
ACONP para o exercício seguinte;
bo relatório anual das atividades, o balanço e as demonstrações contábeis, até 120 (cento e vinte) dias
após o encerramento de cada exercício;
cas e outros benefícios;
VI -

receber bens, doações, legados, mediante autorização do Conselho de Administração;

VII - movimentar, juntamente com o Diretor Administrativo-Financeiro, as contas bancárias em nome da
ACONP;
VIII - constituir procuradores para fins especiais e com poderes explícitos, quando de interesse da ACONP,
sempre em conjunto com outro diretor;
IX - celebrar convênios, contratos, acordos, termos de parceria e outros instrumentos congêneres e,
submetê-los a posterior conhecimento do Conselho de Administração;
X-

exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo único - O Diretor Presidente, quando convidado, participará das reuniões do Conselho de
Administração, podendo fazer uso da palavra, mas sem direito a voto.
Art. 32 -Ao Diretor Administrativo-Financeiro compete:
I-

substituir o Diretor Presidente em suas faltas ou impedimentos;

II coordenar a elaboração dos relatórios de atividades, do plano de trabalho, da proposta orçamentária e
das demonstrações contábeis que serão aprovados pelo Conselho de Administração;
III -

providenciar auditorias externas quando solicitadas pelo Conselho de Administração;

IV - assumir a responsabilidade e exercer as atividades necessárias para que a situação financeira e contábil da
ACONP esteja sempre atualizada;
V - movimentar, com o Diretor Presidente, as contas bancárias em nome da ACONP;
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VI-garantir que sejam mantidos sempre em ordem e em dia e à disposição da Diretoria Executiva, o caixa, os
livros, os papéis, as correspondências, os arquivos eletrônicos e demais documentos exigidos por lei;
VII - exercer outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Conselho de Administração e pelo Diretor
Presidente, na esfera de sua competência.
Parágrafo único- O Diretor Administrativo-Financeiro, quando convidado, participará das reuniões do
Conselho de Administração, podendo fazer uso da palavra, mas sem direito a voto.
Art. 33 -Ao Diretor de Projetos compete:
I-

zelar pelo bom andamento dos projetos desenvolvidos pelos alunos;

II -

desenvolver instrumentos de avaliação dos projetos e dos alunos;

III - buscar parceiros para o desenvolvimento das atividades da ACONP, sejam eles organizações públicas
ou privadas;
IV –

captar recursos e projetos para serem desenvolvidos pela ACONP.

Parágrafo único- O Diretor de Projetos, quando convidado, participará das reuniões do Conselho de
Administração, podendo fazer uso da palavra, mas sem direito a voto.
Art. 34 - A Diretoria Executiva poderá ser assessorada por um Secretário Executivo, contratado segundo
as normas da legislação vigente.
§1º - O Secretário Executivo será escolhido pelo Diretor Presidente que fixará suas atribuições no respectivo
instrumento contratual, de acordo com as necessidades da ACONP e para o desenvolvimento de suas
atividades.
§ 2º - Nas suas faltas e impedimentos, o Secretário Executivo será substituído por quem for escolhido pela
Diretoria Executiva.
Seção V
Do Conselho Fiscal
Art. 35 -O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização financeira e contábil da ACONP, compõe-se de 3 (três)
membros, que serão escolhidos pelo Conselho de Administração.
§1º - O prazo do exercício da função dos membros do Conselho Fiscal será de 02 (dois) anos permitidas
reconduções sucessivas.
§ 2º - O Presidente do Conselho Fiscal será escolhido dentre os seus membros, por seus pares, quando da
primeira reunião deste Conselho.
Art. 36 - Ao Conselho Fiscal compete:
I–

opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil da ACONP;

II –

opinar sobre as operações patrimoniais realizadas pela ACONP;
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III – emitir, quando solicitado, pareceres para os órgãos superiores da ACONPsobre o relatório de atividades,
balanço, demonstração contábil e orçamento, preparados pela Diretoria Executiva;
IV - representar ao Conselho de Administração sobre qualquer irregularidade verificada nas contas da
ACONP.
Art. 37 - Ao Presidente do Conselho Fiscal compete:
I – cumprir e fazer cumprir, com o auxílio dos outros dois membros, todas as atribuições cuja competência
cabe ao Conselho Fiscal, na forma que dispõem os incisos I a IV, do art. 36, deste Estatuto;
II –

convocar e presidir as reuniões do Conselho Fiscal;

III –

votar por último e seu voto terá caráter de desempate;

IV - exercer as atividades que lhe forem conferidas pela Assembléia Geral e pelo Conselho de Administração.
Parágrafo único - O Presidente do Conselho Fiscal escolherá seu substituto para suas faltas ou impedimentos,
dentre os seus pares.
Art. 38 - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente até o final da primeira quinzena do mês de maio de cada
ano, para examinar e emitir parecer sobre o relatório anual das atividades da Diretoria Executiva e a prestação
de contas do exercício anterior;
Art. 39 - O Conselho Fiscal reunir-se-á extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação de seu
Presidente, ou pela maioria de seus membros.
Parágrafo único – As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas pelo voto favorável da maioria de seus
membros.
CAPÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO
Art. 40 - Constituem patrimônio da ACONP:
I-

as doações feitas por seus instituidores;

II as doações, legados, auxílios, subvenções e contribuições, que lhe venham a ser destinados, por
quaisquer pessoas, particulares ou públicas;
III -

os resultados líquidos provenientes de suas atividades;

IV -

as aquisições feitas com recursos próprios.

Parágrafo único - Cabe à ACONP administrar seu patrimônio e dele dispor de acordo com o estabelecido
neste Estatuto.
CAPÍTULO V
DOS RECURSOS FINANCEIROS
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Art. 41 - Constituem recursos da ACONP:
Ios provenientes de taxas, prestações de serviços, bem como os derivados de cessão de direito ou de
produção de bens;
II -

as contribuições regulares dos associados efetivos;

III - os usufrutos, doações, rendas, legados e heranças, de qualquer natureza que receba, não destinados
especificamente à incorporação a seu patrimônio;
IV - a receita oriunda da venda de produtos e de recebimento de royalties ou de assistência técnica,
negociada com terceiros ou recebida sobre direitos relativos à propriedade industrial ou intelectual;
Vos rendimentos resultantes de atividades relacionadas, direta ou indiretamente, com as finalidades
estabelecidas no art. 4º, deste Estatuto.
§ 1º - A ACONP aplicará seu patrimônio e seus recursos integralmente no Brasil, na manutenção de seus
objetivos estatutários, atendendo a critérios de segurança dos investimentos e manutenção de seu valor real.
§ 2º -Os eventuais excedentes financeiros serão obrigatoriamente investidos no desenvolvimento do objeto
social da ACONP.
§ 3º - Os depósitos e a movimentação do numerário serão feitos exclusivamente em contas da ACONP, junto a
estabelecimentos bancários publicamente reconhecidos como de primeira linha.
§ 4º -A ACONPaplicará as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam vinculadas.
CAPÍTULO VI
DO EXERCÍCIO FISCAL
Art. 42 - O exercício fiscal da ACONP coincide com o ano civil.
Parágrafo único - Parte dos resultados líquidos provenientes das atividades da ACONP poderá ser
incorporada ao seu patrimônio, a juízo do Conselho de Administração.

CAPÍTULO VII
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 43 - A ACONP prestará contas nos termos da legislação que lhe for aplicável, observando os
princípios fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
Parágrafo único- No caso de recursos e bens de origem pública, recebidos pela ACONP, a respectiva
prestação de contas será feita conforme determina o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal.

CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
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Art. 44 - Os Presidentes dos órgãos colegiados da ACONP poderão decidir, excepcionalmente, ad referendum,
as matérias que, dado o caráter de urgência ou de ameaça aos interesses da ACONP, não possam aguardar
uma próxima reunião.
Art. 45 - Os empregados da ACONPficarão sujeitos ao regime trabalhista ou a outras formas de contratação
previstas na legislação em vigor.
Art. 46 - É vedada a acumulação da função de Diretor com a de Conselheiro da ACONP.
Art. 47 - O presente Estatuto somente poderá ser alterado pelo voto favorável de 2/3 (dois terços) dos
associados presentes à Assembléia Geral especialmente convocada para esse fim.
Parágrafo único - A natureza da ACONP não poderá ser alterada, nem suprimidos seus objetivos
primordiais.
Art. 48 -A ACONP somente poderá ser dissolvida pelo voto favorável de 2/3 (dois terços) dos associados
presentes em Assembléia Geral especialmente convocada para este fim.
§ 1o -No caso de dissolução da ACONP, eventual remanescente do seu patrimônio líquido será destinado à
FANAP.
Art. 49 -Os projetos e serviços desenvolvidos pela ACONP deverão observar, prioritariamente, o seguinte:
I-

estar inserido no conteúdo programático dos Cursos de Administração da FANAP;

II -

estar relacionado com as habilidades e competências exigidas nos Cursos de Administração da FANAP;

Art. 50 -Este Estatuto entrará em vigor na data de seu registro junto ao Cartório de Registro de Pessoas
Jurídicas de Aparecida de Goiânia/GO.

15.2 LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS
Os laboratórios específicos do Curso de Graduação em Administraçãoapresentam
equipamentos em quantidade que atendem às exigências da formação, assegurando a participação
ativa dos alunos nas atividades práticas. Há laboratório de informática com programas específicos e
conectados à internet.
A FANAP adota mecanismos de manutenção e conservação que asseguram o funcionamento
permanente e otimizado dos recursos disponibilizados.
Os materiais permanentes e de consumo estão disponíveis para atender ao planejamento das
atividades práticas requeridas pela formação e em quantidade compatível com o número de alunos.
A FANAP solicita à Coordenação de Curso e aos docentes o planejamento e controle no uso
dos laboratórios que se destinam ao atendimento das atividades práticas requeridas pela formação
dos alunos.
A FANAP possui infraestrutura propícia ao desenvolvimento qualificado das atividades do
Curso de Graduação em Administração, disponibilizando para as aulas do curso, laboratório de
informática com programas específicos e conectados à internet.
15.3 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DOS LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS
121

O Curso de Graduação em Administraçãoconta com uma infraestrutura específica condizente
com a sua proposta pedagógica, voltada para a prática profissional.
Os laboratórios foram montados com equipamentos modernos, para possibilitar a realização
de ensino prático de qualidade.
Os serviços destinados aos laboratórios atendem atodas as atividades necessárias às aulas
práticas desenvolvidas no curso, de acordo com a matriz curricular.
A FANAP adota mecanismos de manutenção e conservação que asseguram o funcionamento
permanente e otimizado dos recursos disponibilizados.
As normas e procedimentos de segurança e proteção estão divulgadas em locais estratégicos
que permitem sua visibilidade, assegurando seu conhecimento e aplicação pela comunidade
acadêmica.
As instalações e os equipamentos atendem às normas de segurança. Ademais, os docentes
do curso são estimulados a abordar aspectos de segurança e proteção no desenvolvimento dos
componentes curriculares.
15.4 CONFIGURAÇÕES DOS LABORATÓRIOS


Laboratório Térreo / Sala de Multimeios:

HD de 160 GB
Driver de DVD –R LG
Processador Intel Celeron 1.60 GHz
Memória 1 GB
Monitor de 15” LCD
Teclado
Mouse
Sistema Operacional Windows XP Service Pack 2
Rede WI-FI 10/100
Quantidade: 24 Computadores



Laboratório 1. (1º Andar)

HD de 80 GB
Processador Intel Celeron 1.80 GHz
Memória 1 GB
Monitor de 15” LCD
Teclado
Mouse
Sistema Operacional Windows XP Service Pack 3
Rede WI-FI 10/100
Quantidade: 24 Computadores
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Laboratório 2. (2º Andar)

HD de 40 GB
Processador à Intel Celeron 2.67 GHz
Memória de 512 MB
Monitor de 15” LCD
Teclado
Mouse
Sistema Operacional Windows XP Service Pack 2
Rede WI-FI 10/100
Driver Disquete 1.44 MB em Alguns
Quantidade: 25 Computadores
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