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1 A INSTITUIÇÃO 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO  

 

MANTENEDORA 

1. CNPJ: 63.887.756/0001-14 

2. Razão Social: Sociedade Civil Integrada Madre Celeste Ltda. 

3. Código da Mantenedora: 1539 

4. Natureza Jurídica: Sociedade civil de direito privado e com fins lucrativos 

5. Endereço: Estrada da Providência, 10, Cidade Nova VIII, bairro Coqueiro, 

Ananindeua, PA, CEP 67110-000. 

6. Telefone(s): (91) 3273-1558 

7. E-mail: esmac@esmac.com.br 

8. Representante Legal: 

a. Nome Completo: Amintas José Quincosta Pinheiro Neto 

b. E-mail: diretoriafinanceira@esmac.com.br 

c. Telefone: (91) 3273-1558 

 

MANTIDA 

1. Nome da Mantida: ESCOLA SUPERIOR MADRE CELESTE 

2. Sigla: ESMAC 

3. Código da Mantida: 2350 

4. Organização Acadêmica: FACULDADE 

5. Categoria Administrativa: PARTICULAR 

6. Endereço: Estrada da Providência, 10, Cidade Nova VIII, bairro Coqueiro, 

Ananindeua, PA, CEP 67110-000. 

7. Telefone(s): (91) 3273-1558 

8. Site: www.esmac.com.br 

9. Dados do Corpo Dirigente (Diretor Geral): 

a) Nome Completo: Pedro Sergio Mora Filho 

b) E-mail: pedro.mora@esmac.com.br 

c) Telefone: (91) 3273-1558 

d) Cargo: DIRETOR GERAL 



 
 
 

 
 

 

 
1.2. HISTÓRICO E DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO 

 

A Escola Superior Madre Celeste, com limite territorial de atuação circunscrito ao município 

de Ananindeua, no Estado do Pará, é um estabelecimento isolado de ensino superior mantido pela 

Sociedade Civil Integrada Madre Celeste Ltda., pessoa jurídica de direito privado com fins 

lucrativos, com sede e foro em Ananindeua/Pará. 

A Sociedade Civil Integrada Madre Celeste Ltda. está inscrita no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº 63.887.756/0001-14. Seu Contrato Social foi registrado no Cartório 

de Registro de Títulos e Documentos, em 07 de novembro de 1991, na Comarca de Ananindeua, no 

Estado do Pará, tendo sido alterado em 19 de agosto de 2004. 

A Escola Superior Madre Celeste foi credenciada pela Portaria MEC nº 2.928 de 14/12/2001, 

publicada no DOU de 18/12/2001. 

No ano de 2001, a Escola Superior Madre Celeste obteve autorização para ministrar o Curso 

de Graduação em Artes Visuais, modalidades Bacharelado e Licenciatura (Portaria MEC nº 2.929 

de 14/12/2001, DOU de 18/12/2001). 

No ano seguinte, em 2002, a Escola Superior Madre Celeste obteve autorização para 

ministrar os seguintes Cursos de Graduação: Letras – Espanhol e Letras – Inglês, modalidade 

Licenciatura (Portaria MEC nº 349 de 06/02/2002, DOU de 07/02/2002); Pedagogia, modalidade 

Licenciatura (Portaria MEC nº 1.019 de 04/04/2002, DOU de 05/04/2002); História, modalidades 

Bacharelado e Licenciatura (Portaria MEC nº 3.870 de 26/12/2002, DOU de 27/12/2002); 

Geografia, modalidade Licenciatura (Portaria MEC nº 3.871 de 26/12/2002, DOU de 27/12/2002); 

Matemática, modalidade Licenciatura (Portaria MEC nº 3.872 de 26/12/2002, DOU de 27/12/2002); 

Administração, modalidade Bacharelado (Portaria MEC nº 3.873 de 26/12/2002, DOU de 

27/12/2002); Administração, modalidade Bacharelado (Portaria MEC nº 3.874 de 26/12/2002, DOU 

de 27/12/2002). 

Em 2006, foram reconhecidos os seguintes Cursos de Graduação: Pedagogia, modalidade 

Licenciatura (Portaria MEC nº 666 de 15/03/2006, DOU de 16/03/2006); Artes Visuais, 

modalidades Bacharelado e Licenciatura (Portaria MEC nº 323 de 04/07/2006, DOU de 

05/07/2006); História, modalidades Bacharelado e Licenciatura (Portaria MEC nº 323 de 

04/07/2006, DOU de 05/07/2006); Letras – Espanhol e Letras – Inglês, modalidade Licenciatura 

(Portaria MEC nº 323 de 04/07/2006, DOU de 05/07/2006). 



 
 
 

 
 

A partir do ano de 2006, a Escola Superior Madre Celeste deu continuidade ao seu processo 

de expansão. Assim, ainda em 2006, foi autorizado o funcionamento do Curso de Graduação em 

Educação Física, modalidade Licenciatura (Portaria MEC nº 727, de 06/10/2006, DOU de 

10/10/2006) e do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar (Portaria SETEC nº 250, de 

05/12/2006, DOU de 11/12/2006). 

Em 2007, foi autorizado o funcionamento do Curso Superior de Tecnologia em Processos 

Gerenciais (Portaria SETEC nº 128, de 11/01/2007, DOU de 15/01/2007) e do Curso de Graduação 

em Direito, modalidade Bacharelado (Portaria MEC nº 618, de 05/07/2007, DOU de 09/07/2007). 

Em 2008 foi reconhecido o Curso de Graduação em Geografia, modalidade Licenciatura 

(Portaria MEC nº 311 de 24/04/2008, DOU de 25/04/2008). Nesse ano, também, foi reconhecido o 

Curso de Graduação em Matemática, modalidade Licenciatura (Portaria MEC nº 490 de 08/07/2008, 

DOU de 09/07/2008) e o Curso de Graduação em Administração, modalidade Bacharelado (Portaria 

MEC nº 571 de 21/08/2008, DOU de 22/08/2008). 

Em 2009, foi autorizado o funcionamento do Curso de Graduação em Enfermagem, 

modalidade Bacharelado (Portaria nº MEC 1.445 de 23/09/2009, DOU de 24/09/2009). Ainda em 

2009, foi reconhecido o Curso de Graduação em Administração, modalidade Bacharelado (Portaria 

MEC nº 778 de 10/06/2009, DOU de 15/06/2009). 

Em 2015 foram autorizados os cursos de Nutrição, Biomedicina e Gastronomia pela Portaria 

MEC 268 de 27/03/2015, DOU 30/03/2015 

Em 2016 ampliamos nosso portfólio de cursos com a autorização de Farmácia pela Portaria 

98 de 01/04/2016, DOU 04/04/2016. 

Concomitante ao desenvolvimento dos Cursos de Graduação ofertados, a Escola Superior 

Madre Celeste iniciou a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, ampliando as oportunidades 

de qualificação para a sua região de inserção.   Atualmente, a Escola Superior Madre Celeste oferece 

os seguintes cursos de pós-graduação lato sensu: Gestão e Docência no Ensino Superior, Educação 

Inclusiva, Fisiologia do Exercício Aplicado à Academia e Personal Trainer, Treinamento 

Desportivo, Psicopedagogia, Tecnologia Aplicada à Educação. 

Em 2021 a ESMAC compreende ser o momento de expandir suas atividades educacionais, 

agora na oferta de cursos na modalidade a distância, para isto protocola em setembro de 2021 o 

Credenciamento da Faculdade para atuação na Educação a Distância (EaD), com a solicitação de 

autorização de 4 cursos de graduação – Administração (bacharel), Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas (CST), Biomedicina (bacharel) e Pedagogia (licenciatura). 

1.3 HISTÓRICO DO EAD NA ESMAC 



 
 
 

 
 

 

O início das ações da ESMAC em direção ao ensino na modalidade a distância ocorreu em 

2020, primeiramente quando foi implantado o AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem e alguns 

serviços de interação online, como os recursos de avisos, chat, fórum de discussão, softwares para 

videoconferência e aulas síncronas, entre outros. Assim, a ESMAC, atenta em relação a velocidade 

do avanço com que as tecnologias de informação e comunicação necessárias para facilitar o processo 

de ensino e aprendizagem vêm surgindo, iniciou a implementação gradual de tais ferramentas. Neste 

sentido, priorizou ferramentas que ampliam as oportunidades de aprendizado e otimizam o tempo 

em sala de aula (espaços grupais), além de fomentar a interação entre os alunos e professores do 

respectivo curso, e considerando a possibilidade de interação com os demais cursos ofertados pela 

IES, implementado ações e oportunidades de interdisciplinaridade e sociabilidade entre a 

comunidade acadêmica estudantil. 

O AVA da ESMAC apresentou-se como um recurso inovador no cotidiano dos acadêmicos, 

permitindo as seguintes funcionalidades: 

• Disponibilização de todos os planos de ensino da instituição; 

• Disponibilização dos planos de aula, estabelecendo atividades que devem ser concluídas 

antes, durante e após os momentos presenciais em sala de aula; 

• Disponibilização de atividades de aprendizagem, incluindo avaliações e exercícios; 

• Disponibilização de conteúdos digitais, utilizados para enriquecer a formação do aluno; 

• Controle dos registros de supervisão de estágio, orientação dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCCs) e de atividades complementares; 

• Disponibilização de recursos e atividades para nivelamento de conteúdos da educação básica 

em matemática, química e língua portuguesa; 

• Interação com alunos e professores por meio de avisos, blog, wiki, fóruns, chat; 

• Integração com ferramenta de videoconferência para atividades síncronas; 

• Espaço para qualificação e capacitação de docentes, tutores e técnico-administrativos; 

• Recursos de acessibilidade aos portadores de deficiência. 

 

Desde 2020, vêm sendo realizados cursos de capacitação sobre as TICs e o ensino mediado 

por tecnologia para professores e coordenadores, visando à formação continuada dos docentes para 

atuação em estratégias pedagógicas a distância. 

Assim, a IES possui uma cultura pedagógica inovadora e exitosa frente a luz de situação 

anterior com a utilização de tecnologias de informação e comunicação nos cursos presenciais e 



 
 
 

 
 

desenvolveu qualificação técnica e acadêmica para o desenvolvimento das mesmas em apoio ao 

processo de ensino aprendizagem, dotando-a de condições para oferecer cursos de excelência na 

modalidade a distância. 

 

 

1.4. IDENTIDADE INSTITUCIONAL 

 

Missão 

A nossa missão é: 

Promover a construção do conhecimento a partir das dimensões ensino-pesquisa-extensão, 

contribuindo para o desenvolvimento regional, com responsabilidade socioambiental, em respeito 

às diversidades e aos direitos humanos. 

 

Visão 

A visão da IES permeia todas as políticas de ensino, pesquisa e extensão para ser uma 

instituição de ensino inovadora, referência na produção e disseminação do conhecimento, capaz de 

preparar cidadãos para o trabalho e para a vida, organiza a composição e o desenvolvimento do 

currículo, entendido como toda e qualquer experiência educacional, de maneira que possa ser 

refletida em todos os aspectos de atuação. 

Deste modo a Visão da ESMAC é: 

Ser referência como Instituição de Ensino Superior na região, formadora de profissionais 

éticos e inovadores, com habilidades e competências técnicas e científicas, contribuindo para uma 

sociedade sustentável. 

 

Valores 

Os Valores que balizam as práticas e os comportamentos da Escola Superior Madre Celeste 

(ESMAC) e de seus integrantes, independentemente do cenário vigente, e representam as doutrinas 

essenciais e duradouras da instituição são: Ética, Profissionalismo, Respeito Às Pessoas, 

Valorização Das Pessoas, Confiança, Comprometimento, Transparência, Proatividade, 

Excelência, Inovação, Coletividade. 

 

 

O papel da ESMAC 



 
 
 

 
 

A concepção de educação assumida pela ESMAC é desenvolvida a partir da intencionalidade 

específica da educação superior, exarada nas finalidades que a Carta Magna da Educação Brasileira1 

apresenta em seu artigo 43:  

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

reflexivo; 

o formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimentos, aptos para a inserção em 

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e 

colaborar na sua formação contínua; 

o incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 

entendimento do homem e do mundo em que vive; 

o promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade e comunicar o saber por intermédio do ensino, de publicações 

ou de outras formas de comunicação; 

o suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 

correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos 

numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

o estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais 

e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma 

relação de reciprocidade; 

o promover a extensão, aberta a toda comunidade, visando à difusão das conquistas e 

benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas 

na instituição. 

 

Objetivos Institucionais 

Diante destes fatos, a ESMAC tem como objetivo institucionais que orientam as atividades 

da Faculdade: 

1. Institucionalizar as práticas de planejamento e gestão estratégicas; 

2. Adaptar a infraestrutura e sua gestão às demandas da atualidade; 

 

1 BRASIL, Ministério da Educação. Lei Federal nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional. 



 
 
 

 
 

3. Assegurar a qualidade do ensino em todos os níveis buscando novos patamares de 

excelência acadêmica; 

4. Institucionalizar ações inovadoras nas atividades de ensino; 

5. Buscar novos patamares de excelência acadêmica na Pós-Graduação; 

6. Ampliar o acesso qualificado e a efetividade dos processos de formação; 

7. Institucionalizar ações de interação com os egressos; 

8. Promover a implantação de estruturas inovadoras de pesquisa; 

9. Fortalecer a inserção regional e a responsabilidade social da ESMAC na área do ensino, 

pesquisa e extensão; 

10. Melhorar as ações e estimular propostas inovadoras de interação comunitária com 

responsabilidade social; 

11. Ampliar o ambiente cultural e artístico da ESMAC para aperfeiçoar a formação do 

ser humano; 

12. Sensibilizar, conscientizar, orientar e estimular práticas com responsabilidade social; 

13. Sensibilizar, conscientizar, orientar e estimular práticas de inclusão social; 

14. Dirigir a gestão da ESMAC com Qualidade, Respeito ao Meio Ambiente, Segurança 

e Saúde Ocupacional; 

15. Proporcionar a formação em nível de pós-graduação Lato Sensu e Aperfeiçoamento 

na ESMAC. 

 

  



 
 
 

 
 

 

2 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

 

2.1 CONCEPÇÃO DO CURSO  

 

2.1.1 Contexto educacional 

 

A ESMAC limita-se, territorialmente, ao município de Ananindeua, no Estado do Pará. O 

Estado do Pará, situado no centro da Região Norte, conta com 1.248.042 km2 de extensão, 

representando 16,66% do território brasileiro e 26% da Amazônia. Cortado pela Linha do Equador 

no seu extremo norte é dividido em 143 municípios, onde vivem cerca de 7 milhões de pessoas. Os 

municípios economicamente mais importantes do estado são: Belém (capital do Estado), Santarém, 

Marabá, Parauapebas, Ananindeua.  

O Pará integra a Amazônia Legal, instituída através de dispositivo de lei para fins de 

planejamento econômico da Região Amazônica. A atual área de abrangência da Amazônia Legal 

corresponde à totalidade dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 

Roraima e Tocantins e parte do Maranhão (a oeste do meridiano de 440 de longitude oeste), 

perfazendo uma superfície de aproximadamente 5.271.423km2 correspondente a aproximadamente 

61% do território brasileiro. Entre as unidades da Federação que a compõem destacam-se o 

Amazonas e o Pará que, respectivamente, possuem áreas de 1.557.820 km2 e 1.245.870,700 km2, 

somando mais de 55% do total. Pertencem à Amazônia Legal mais de 2/3 das fronteiras geográficas 

do País. As principais atividades econômicas da Região são o extrativismo vegetal, mineral e a 

agropecuária, sendo que as atividades de extrativismo vegetal e agropecuária são praticadas em 

todos os Estados e a exploração e extrativismo mineral são mais acentuadas ou concentradas nas 

regiões sul, norte e oeste do Estado. No Pará, destaca-se, ainda, a indústria de transformação de 

minerais (alumínio). Ocorre também, extrativismo mineral nos estados do Amapá e Amazonas. 

A economia do Estado do Pará, tradicionalmente calcada no extrativismo, sofreu a primeira 

grande mudança na década de 70, com a política de incentivos fiscais, definida pelo Governo 

Federal, para estimular o desenvolvimento de vários projetos industriais, agrícolas e pecuários.  

Outra grande mudança no perfil da economia paraense começou a se desenhar em meados 

da década de 1990, mais precisamente em 1995. Nesse período, o Governo do Estado do Pará, além 

de adotar mecanismos de incentivo à implantação de novos projetos produtivos, passou a trabalhar 

a mudança da base produtiva do Estado, a partir das suas áreas vocacionais, de modo a garantir um 



 
 
 

 
 

desenvolvimento econômico e social efetivo e permanente. A nova base produtiva do Pará está 

assim calcada em três grandes áreas: agroindústria, verticalização da produção mineral e turismo. 

A verticalização da produção mineral prevê o melhor aproveitamento econômico das 

inúmeras e valiosas jazidas minerais do estado do Pará, que possui a maior província mineral do 

Brasil. A verticalização reduz a exportação do minério quase que em estado bruto, incorporando 

novas etapas ao processo produtivo, de forma integrada, solidificando, ampliando e diversificando 

o parque industrial paraense, aumentando a geração de emprego e renda e agregando valores aos 

produtos da pauta de exportação do Pará. Neste campo são variadas as possibilidades para os 

investidores que contam com a diversidade da produção mineral do Estado, do ferro às pedras 

preciosas, passando por manganês, cobre, bauxita e com indústrias já em operação que produzem, 

por exemplo, alumina e alumínio.  

A meta no setor de agroindústria é a de fortalecer o desenvolvimento rural, através do 

consórcio entre agricultura e indústria. Ao lado das culturas já existentes, que vêm crescendo ano a 

ano, como a do cacau, surgem indústrias como óleo de palma, sucos e polpas de frutas e de fibra de 

cocos. A introdução da cultura da soja apresentou resultados excelentes, índices de produtividade 

acima da média verificada no País, o que indica boas perspectivas para a atividade. Além dos 

aspectos econômicos, o desenvolvimento da agroindústria utiliza basicamente áreas já degradadas, 

recuperando-as de forma produtiva e evitando destruição de novas áreas. 

O Estado do Pará oferece inúmeros e fortes atrativos para o turismo (49% dos atrativos 

naturais de toda a Amazônia, segundo a Organização dos Estados Americanos – OEA). Esta 

atividade vem crescendo, principalmente, após os investimentos em infraestrutura realizados pelo 

Governo do Estado. A política de desenvolvimento do turismo, que garante retorno dos 

investimentos, desenvolvimento socioeconômico e baixo nível de agressão ambiental, dividiu o 

Estado em seis pontos: 

Belém e Costa Atlântica: voltado para o turismo de negócios, lazer, cultura e culinária, com 

centros de convenções, museus, teatros, bosques, belas praias e restaurantes regionais.  

Tapajós: onde se encontram os rios Amazonas e Tapajós, além de exuberante paisagem de 

praias fluviais, cachoeiras, florestas e formações rochosas, oferece a possibilidade de acompanhar 

importantes manifestações culturais do povo paraense. 

Araguaia-Tocantins: voltado para o turismo ecológico e de aventura, concentra os torneios 

de pesca esportiva disputados no Estado, inclusive no lago da hidrelétrica de Tucuruí e oferece as 

belas praias fluviais dos rios desta microrregião, que só aparecem nos meses de verão. 



 
 
 

 
 

Marajó: voltado para o turismo ecológico. Na ilha, localizada na foz do Amazonas, as 

atrações são inúmeras, da culinária à pororoca, das praias aos cenários de pantanal; das 

manifestações culturais à riqueza da flora e da fauna.     

Xingu: representado no Plano de Desenvolvimento Turístico, da Companhia Paraense de 

Turismo (Paratur), por Altamira. Conhecido como o maior município do mundo, em termos de 

extensão, Altamira é daqueles municípios inesquecíveis: belas praias, uma rica história cultural, 

preservada pelos descendentes de índios e portugueses e ainda faz parte de uma das mais belas e 

preservadas regiões do Norte do Brasil. Com dois mil quilômetros de extensão, o rio Xingu é um 

dos principais corredores de pesca esportiva no Pará (modalidade que cresce a cada ano em todo o 

País) e abriga um manancial paradisíaco de belos peixes. Cachoeiras, corredeiras e praias de água 

doces são abundantes e se transformam num grande atrativo aos moradores locais e aos programas 

de turismo ecológico nos finais de semana. 

O município de Ananindeua, localizado na mesorregião Metropolitana de Belém, possui área 

de 190,581 km2. Com a economia voltada basicamente para a agropecuária e serviços, Ananindeua 

ganhou impulso com a implantação do Distrito Industrial na década de 80, que tem infraestrutura 

para abrigar grandes investimentos. 

No Produto Interno Bruto do município de Ananindeua, em 2017 (Fonte: IBGE - 

FAPESPA), o valor foi de R$5.777.643. 

O crescimento populacional do município, acompanhado de desenvolvimento econômico 

nos últimos anos levaram Ananindeua a ser considerado o município mais dinâmico do Brasil, o 

“oásis da Amazônia”, segundo o Atlas do Mercado Brasileiro 2008, publicado pelo Jornal Gazeta 

Mercantil. Para a elaboração do Atlas do Mercado Brasileiro, o jornal Gazeta Mercantil mapeou os 

municípios cuja economia apresenta índices reais de crescimento, acima da média nacional. De 

acordo com os dados levantados pelo jornal Gazeta Mercantil, Ananindeua teve um crescimento de 

168% acima da média do Brasil, concorrendo com outros 300 municípios de todo o País.  

A população do município de Ananindeua, segundo Estimativas da População do 

IBGE/20212, é de 540.410 habitantes. É o segundo município mais populoso do Pará e o terceiro da 

Amazônia. No quadro a seguir é apresentada a distribuição da população, segundo faixas etárias 

(em anos) e sexo de acordo com o último censo realizado, levando em consideração que devido a 

pandemia da COVID 19 não foi possível realizar o censo em 2020: 

 
2 Fonte: IBGE, disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/ananindeua/panorama>  acesso em: 04/04/2021 às 

18h 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/ananindeua/panorama%3e%20%20acesso%20em:%2004/02/2021
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/ananindeua/panorama%3e%20%20acesso%20em:%2004/02/2021
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/ananindeua/panorama%3e%20%20acesso%20em:%2004/02/2021


 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

Por meio da pirâmide populacional do município de Ananindeua (IBGE, 2010) observa-se 

que a população municipal possui uma estrutura jovem. 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 



 
 
 

 
 

No campo da educação, o município de Ananindeua dispõe de infraestrutura educacional 

composta por uma rede escolar de todos os níveis da educação. De acordo com o Censo Escolar do 

INEP (2020) a situação da educação municipal pode assim ser sintetizada: 

 

Números de escolas por nível 

Variável Ananindeua Pará Brasil 

Pré-escolar 116 64,84 1.077,91 

Fundamental 240 9.278 124.840 

Médio 67 877 28,933 

 

Matrículas por nível 

Variável Ananindeua Pará Brasil 

Pré-escolar 11.642 2.319,96 47.547,21 

Fundamental 65.368 1.394.00 26.718.830 

Médio 21.010 354.447 7.550.753 

 

Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - Censo Educacional 

2020. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. 

 

De acordo com o Censo Escolar apresentado, se confirma a existência de uma demanda 

potencial para a educação superior no município. Segundo dados do e-MEC (2020), a educação 

superior presencial no município de Ananindeua é oferecida por 05 instituições de ensino superior, 

que são: Escola Superior Madre Celeste (ESMAC); Faculdade da Amazônia (FAAM) e 

Universidade da Amazônia (UNAMA), Faculdade Estácio de Ananindeua, Faculdade Católica de 

Belém. Sendo que nenhuma destas IES são credenciadas para educação a distância; contudo, no 

município são ofertados cursos EaD por meio de Polos, sendo 43 IES atuam na região de 

abrangência da ESMAC, destas, apenas 2 são IES com Sede na região Norte, UNAMA e UNISL. 

No último Censo da educação superior divulgado pelo INEP, referente ao ano de 2020, na 

região de abrangência da ESMAC considerando um raio de 17,6 Km dentro da Região 

Metropolitana de Belém, as matrículas do setor privado representaram: 52.726 estudantes 

matriculados em cursos presenciais, sendo 7.655 estudantes em Ananindeua; 44.065 estudantes 

matriculados em cursos EaD, sendo 6.991 em Ananindeua. Quanto aos ingressantes por modalidade 



 
 
 

 
 

na região de abrangência, em 2020 foram: 13.151 estudantes no presencial; e 25.625 estudantes em 

cursos EaD, 

Especificamente em relação ao curso de Administração, o Censo de 2020 registra para a 

modalidade presencial – 2.600 matriculados, destes, 678 ingressantes – e para a modalidade EaD – 

5.964 matriculados, destes, 2.824 ingressantes. 

Com a aprovação do novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2014/2024, instituído 

pela Lei nº 13.005/2014 definiu 10 diretrizes que devem guiar a educação brasileira neste período e 

estabeleceu 20 metas a serem cumpridas na vigência. O MEC prevê o aumento da demanda para a 

taxa de escolarização líquida e a taxa de escolarização bruta, redimensionando tanto a qualidade 

quanto a quantidade de vagas ofertadas para o ensino superior, com preocupação premente com a 

garantia de acesso e permanência das populações de origem étnico-raciais historicamente excluídas 

(índios e negros), além das pessoas com condição econômica desfavorável. Além disso, há em suas 

metas e prioridades para o ensino superior a preocupação com a formação continuada de professores 

(níveis de Mestrado e Doutorado), oferta de pós-graduação nas IES para melhoria da condição de 

acesso ao mundo do trabalho. Com uma população jovem em sua maioria, Ananindeua necessita 

transpor as deficiências do setor de ensino superior, buscando nesse novo Plano os subsídios e 

incentivos necessários para atenção maior a essa população e pessoas que residem na região. 

Portanto, as possibilidades de desenvolvimento econômico e social da área de inserção da ESMAC, 

a ampliação e revisão das metas do PNE. 

 

 

2.1.2. O Curso de Administração 

 

O Curso ADMINISTRAÇÃO EaD proposto apresenta uma concepção da estrutura 

curricular fundamentada em metodologia de ensino que articula o ensino e a extensão. O 

desenvolvimento de conteúdos integradores e essenciais através de processos interdisciplinares e 

projetos integradores por meio da metodologia Aprendizagem Baseada em Projetos; desenvolve o 

espírito crítico e analítico, preparando os acadêmicos para a resolução dos problemas enfrentados 

na atuação profissional através dos estudos de casos. A apresentação de trabalhos para público 

externo estará associada à extensão, com a participação dos discentes, docentes e empresas 

envolvidas (comunidade externa). 

No início do primeiro ano letivo na EAD da ESMAC é ofertado o programa de nivelamento 

para o ensino superior em Química, Matemática e Português. 



 
 
 

 
 

A avaliação contínua e sistematizada do curso será desenvolvida pelo NDE e pela CPA, 

serão realizadas análises anuais. Com base nestes resultados será possível identificar e promover 

melhorias no currículo e nas práticas acadêmicas no âmbito do curso. 

 

2.1.3. Políticas institucionais no âmbito do curso 

 

A ESMAC tem como políticas institucionais no âmbito do Curso ADMINISTRAÇÃO EaD: 

 

2.1.3.1 Políticas de Ensino na Graduação 

 

 A ESMAC estabelece as seguintes diretrizes gerais para o ensino de graduação:  

 

1. Desenvolver os programas de aprendizagem articulando teoria e prática, orientada para o 

desenvolvimento das habilidades e competências técnico-científicas necessárias no exercício da 

profissão. 

2. Articular o ensino, a extensão e a pesquisa produzindo o conhecimento para contribuir 

com as mudanças sociais responsáveis pela melhoria da qualidade de vida. 

3. Considerar a perspectiva interdisciplinar como desafio à uma ação docente inovadora, 

levando o acadêmico a compreender o papel das diferentes Ciências nas soluções para os problemas 

com os quais se defronta. 

4. Desenvolver atividades teórico-práticas mediadas pelo emprego de metodologias 

modernas. 

5. Implantar ações educacionais comprometidas com a realidade local, estimulando o 

desenvolvimento tecnológico e socioeconômico da região. 

6. Incentivar os processos acadêmicos que estejam focados na valorização da autonomia 

discente. 

7. Sensibilizar a comunidade acadêmica para o processo contínuo e permanente de ensino e 

aprendizagem. 

8. Avaliar sistemática e criticamente seus processos de ensino-aprendizagem, 

proporcionando o estímulo à incorporação de novas práticas pedagógicas. 

9. Incentivar a utilização dos resultados dos processos de avaliação para fundamentar o 

planejamento acadêmico, visando à superação de deficiências e a consolidação das experiências 

bem-sucedidas. 



 
 
 

 
 

10. Fomentar práticas de aprendizagem inovadora para formação do cidadão comprometido 

com uma sociedade justa. 

11. Proporcionar educação de qualidade que possibilite a inserção do ser humano na 

sociedade globalizada. 

12. Estimular o relacionamento interpessoal, propiciando o trabalho em grupo e equipes. 

13. Oferecer recursos para o nivelamento de conhecimentos do ingressante, procurando 

atender as defasagens de escolaridade. 

14. Valorizar as tradições culturais e educacionais do aluno, auxiliando-o a desenvolver todo 

o seu potencial. 

15. Organizar e sistematizar a produção de conhecimento dos discentes e docentes, 

socializando-os através de seminários, simpósios, cursos e publicações. 

16. Acompanhar o egresso, visando não só a avaliação da qualidade de sua formação, mas a 

inserção profissional e o suprimento de suas necessidades de formação continuada. 

17. Garantir estrutura para o desenvolvimento da educação continuada e da educação 

profissional aos egressos. 

18. Apoiar as revisões periódicas dos currículos, reformulando os projetos pedagógicos e 

adequando-os às mudanças e necessidades do mercado de trabalho. 

19. Apoiar os programas de orientação e acompanhamento acadêmico dos alunos, desde seu 

ingresso até a conclusão do curso, com vista a otimizar sua participação e vivência universitária. 

20. Incentivar a promoção e a participação dos alunos em Atividades Complementares para 

complementar sua formação social e profissional. 

21. Priorizar a atuação ética e humanística em todas as práticas profissionais. 

22. Proporcionar a prática profissional em equipes multidisciplinares e multiprofissionais. 

23. Promover a investigação científica nas práticas profissionais, despertando a necessidade 

de atualização continuada. 

24. Utilizar a diversidade de mídias e tecnologias para o melhor aproveitamento da 

comunicação adequando-se às novas metodologias no processo de aprendizagem. 

 

A política de ensino de graduação da Faculdade fundamenta-se em um processo educativo 

que favoreça o desenvolvimento de profissionais capacitados para atenderem às necessidades e 

expectativas do mundo do trabalho. 

 

2.1.3.2 Políticas de Extensão 

 



 
 
 

 
 

No curso, as atividades de extensão são desenvolvidas visando a promover a sua articulação 

com a sociedade, transferindo para esta os conhecimentos desenvolvidos com as atividades de 

ensino e investigação científica; e captando demandas e necessidades da sociedade para orientar a 

produção e o desenvolvimento de novos conhecimentos. Caracteriza-se pela viabilização prática e 

compartilhamento com a comunidade do conhecimento sistematizado pelo saber humano e daquele 

produzido na ESMAC. 

 

O ESMAC estabelece em seu PDI sua política de Extensão, a seguir uma seleção das 

diretrizes que estão diretamente relacionadas ao Curso:  

1. Consolidar a política de extensão vigente e expandir as atividades extensionistas; 

2. Fomentar atividades que mostrem os avanços científicos e tecnológicos realizados pela 

ESMAC; 

3. Estimular e consolidar ações de interação entre docentes, discentes, técnico-

administrativos e a sociedade nas atividades de extensão; 

4. Estabelecer uma política de avaliação das ações de extensão; 

5. Divulgar e apoiar a produção bibliográfica originada a partir dos conhecimentos 

produzidos nos projetos de extensão desenvolvidos pelos atores da instituição junto a 

sociedade em geral; 

6. Apoiar o estabelecimento de parcerias com organizações públicas e privadas para o 

desenvolvimento de projetos sociais; 

7. Estimular a criação de clubes esportivos nos diferentes seguimentos esportivos para gerir 

atividades esportivas da instituição; 

8. Estimular e consolidar atividades de extensão voltadas para as Artes, nas suas diferentes 

especificidades tornando-as acessíveis à sociedade; 

9. Estimular e consolidar atividades de extensão voltadas terceira idade; 

10. Incentivar a proposição de projetos que contribuam para a geração de emprego e renda 

de alunos; 

11. Fomentar a criação de grupos de análise de conjuntura e fóruns de discussão em diversas 

áreas temáticas, visando a ampliar as contribuições da ESMAC para a resolução dos 

desafios contemporâneos da sociedade. 

 

A extensão universitária será efetivada por meio de programas, projetos, cursos, prestação 

de serviços gratuito, eventos, publicações e outros produtos acadêmicos de caráter educacional ou 



 
 
 

 
 

utilitário, organizados pela Faculdade e como a participação efetiva do curso ADMINISTRAÇÃO 

EaD. 

 

2.1.3.3 Políticas de Educação a Distância 

 

As principais políticas institucionais que orientam as atividades em EAD no curso de 

ADMINISTRAÇÃO são: 

1. Formar cidadãos, aptos à inserção no mercado de trabalho através dos cursos EAD. 

2. Inovar o programa acadêmico através do uso de TIC, a fim de atender as demandas reais 

e necessidades da sociedade contemporânea. 

3. Expandir as atividades educacionais da ESMAC através dos cursos EAD, visando 

atender às especificidades e as demandas locais, regionais e nacionais. 

4. Promover a qualificação docente, tutores e do corpo técnico-administrativo para atuação 

com qualidade nas atividades EAD. 

5. Promover a extensão na modalidade EAD visando à inserção da Instituição na 

comunidade, com abrangência estadual. 

6. Organizar e sistematizar a produção de conhecimento dos discentes e docentes dos 

cursos EAD, socializando-os através de seminários, simpósios, cursos e publicações, tanto 

impressos como virtuais. 

 

O Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei nº 13.005/2014, apresenta as 

seguintes diretrizes e metas: 

a) Diretrizes: melhoria da qualidade do ensino; formação para o trabalho; promoção 

humanística, científica e tecnológica do País. 

b) Metas: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida 

para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de ADMINISTRAÇÃO EaD está alinhado com os 

objetivos e as metas do Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/2001) e com projeto de lei do 

novo PNE, no que tange aos seguintes aspectos: 

 



 
 
 

 
 

I. Aumentar a oferta de vagas no ensino superior no município, contribuindo para elevação 

das taxas bruta e líquida de matrículas nesse nível de ensino, que está distante da meta preconizada 

no projeto de lei do novo PNE; 

II. Contribuir para a redução das desigualdades regionais na oferta de educação superior, 

visto que no município de Ananindeua (PA), onde se situa a IES, com população, em 2020, de 

525.566 habitantes; soma-se a esse cenário a inserção e atuação da IES na Região Metropolitana de 

Belém, visto que Ananindeua está conurbada com Belém e Marituba, evidenciando a contribuição 

da ESMAC para a região onde está inserida; 

III. Diversificar, regionalmente, o sistema de ensino superior, mediante a oferta um curso 

de grande importância, que visa a contribuir para o desenvolvimento da região, promovendo a 

inclusão social e o fortalecimento da cidadania; 

IV. Assegurar a necessária flexibilidade e diversidade nos programas de estudos oferecidos 

pela IES de forma a melhor atender às necessidades diferenciais e às peculiaridades regionais; 

V. Facilitar a inclusão na educação superior, através de programas de compensação de 

deficiências de formação anterior, permitindo-lhes, desta forma, competir em igualdade de 

condições com os demais estudantes; 

Institucionalizar um sistema de avaliação interna e externa, que promova a melhoria da 

qualidade do ensino, da extensão e da gestão acadêmica. 

 

2.1.3.4 Políticas de Responsabilidade Social, Inclusão Social e Meio Ambiente  

 

As prioridades de ações de responsabilidade social fazem com que a ESMAC cumpra a sua 

função social e se torne uma estrutura fundamental para melhoria na qualidade de vida no contexto 

local, regional e nacional. 

As principais políticas institucionais que orientam as atividades de Responsabilidade Social 

no curso de Administração EaD são: 

1. Promover parcerias com os setores público, privados, com o mercado de trabalho e 

instituições sociais, culturais, educativas de todos os níveis; 

2. Realizar ações voltadas ao desenvolvimento democrático, cidadão de atenção a setores 

sociais e de políticas de ação afirmativa; 

3. Criar situações concretas para a promoção de um ambiente organizacional que propicie o 

relacionamento coesivo entre todos os segmentos sociais e da comunidade acadêmica; 



 
 
 

 
 

4. Realizar a efetividade de benefícios para professores e técnicos administrativos, por 

intermédio dos planos de capacitação de formação humana, de carreira docente e de 

cargos e salários; 

5. Proporcionar a concessão de um percentual de bolsas de estudos, de trabalho, de iniciação 

científica, de extensão e de monitoria aos alunos que demonstrarem aptidão para essas 

tarefas, de acordo com a programação anual; 

6. Incentivar e apoiar o voluntariado. 

7. Garantir a infraestrutura adequada para que todos possam participar ativamente das 

atividades planejadas, inclusive daqueles que apresentam necessidades educacionais 

especiais. 

8. Sensibilizar, conscientizar, orientar e estimular práticas com responsabilidade social para 

o Meio Ambiente. 

 

 

 

 

2.2. OBJETIVOS DO CURSO 

 

O ambiente local e regional de atuação dos futuros profissionais em Administração é 

formado predominantemente, por micro, pequenas e médias empresas. Torna-se muito importante, 

portanto, analisar, compreender, apreender, discutir e reconhecer esse contexto local e regional, no 

processo de formação do futuro profissional em Administração visando qualificação e inserção no 

mercado de trabalho, buscando formar um profissional capaz de atuar em organizações de quaisquer 

portes.  

Nesse contexto, o objetivo geral do curso consiste em “formar um profissional capaz de 

atuar como gestor de negócios junto aos diversos tipos de organizações existentes, nas esferas 

internacional, nacional e regional, e de adaptar-se às mudanças de contexto social, econômico, 

político e cultural, possuidor de sólidos conhecimentos técnicos da administração e associados a 

um conjunto de habilidades humanas que proporcione atuar em ambientes de complexidade e 

competitividade, com visão empreendedora voltada para a inovação e visando a melhoria da 

qualidade de vida da sociedade”. 

 

Como objetivos específicos, o Curso pretende:  



 
 
 

 
 

- propiciar a compreensão de conceitos teóricos integrados as situações aplicadas a realidade 

organizacional, utilizando para isto as metodologias pedagógicas mais ativas e fundamentadas em 

estudos de casos;  

- desenvolver conceitos e competências que possam auxiliar a análise e solução de problemas 

gerenciais e implementação eficaz de ações e estratégias no âmbito de atuação nas organizações, 

decidindo entre alternativas e identificando e dimensionando riscos; 

- contribuir para a formação de profissionais capazes de organizar, dirigir, supervisionar e 

avaliar com competência as funções básicas do processo de gestão nas micros, pequenas, médias e 

grandes empresas de serviços, indústrias e organizações sociais; 

- contribuir para a formação de um profissional criativo, crítico e reflexivo, com uma visão 

generalista e sistêmica do fenômeno organizacional nos diferentes contextos, capaz de compreender 

os problemas do mundo contemporâneo e as mudanças da sociedade com reflexos na profissão; 

- formar profissionais que possam agregar valor às organizações em que atuam, com ética 

profissional e visão empreendedora voltada para a geração de emprego e renda e à melhoria da 

qualidade de vida da sociedade; 

- desenvolver habilidades para o uso das novas tecnologias de informação e comunicação 

nas práticas profissionais e a utilização adequada das informações; 

- estimular o desenvolvimento humano do estudante por meio da extensão, envolvendo-o na 

vida da Instituição e na realidade social em que está inserido, a fim de compreender, desde cedo, a 

importância do papel no exercício profissional como instrumento de promoção de transformações 

social, política, econômica, cultural e ambiental nas esferas internacional, nacional, regional e local 

na respectiva cidade do Polo em que está vinculado; 

- propiciar aos estudantes o exercício da autonomia no aprender, estimulando 

constantemente o aprimoramento profissional por intermédio do desenvolvimento de competências, 

habilidades de comunicação e pesquisa, bem como o aprofundamento por meio da educação 

continuada; 

- desenvolver a capacidade criativa, a autoconfiança e a flexibilidade através de um ambiente 

colaborativo, por meio do desenvolvimento de projetos em equipes multi e interdisciplinares, 

estimulando a cocriação e o processo de inovação aberta, bem como o desenvolvimento das técnicas 

de gestão de equipes e de projetos. 

 

 



 
 
 

 
 

2.3. PERFIL DO EGRESSO 

 

O crescimento econômico, tecnológico e social do País passou a exigir um profissional em 

administração com visão generalista e relevante formação humanista e instrumental. 

Com o trabalho repetitivo sendo substituído pelo trabalho baseado no conhecimento 

sistematizado, onde é preciso diagnosticar, prevenir, antecipar, decidir e interferir em relação a uma 

dada situação concreta de trabalho, a imprevisibilidade dessas situações obriga o administrador a 

fazer escolhas e opções o tempo todo. Ampliam-se, pois, as operações mentais e cognitivas 

envolvidas nas atividades, além da dependência da realização das metas e objetivos com e por meio 

das pessoas, daí a forte ênfase no desenvolvimento das competências humanas e interpessoais. 

Trata-se, agora, da qualificação real do Administrador, compreendida como um conjunto de 

competências e habilidades, saberes e conhecimentos, que provêm de várias instâncias, tanto da 

formação geral (conhecimento científico), quanto da formação específica (conhecimento técnico) e 

da experiência de trabalho e social (qualificações pessoais e humanas).  

Este conjunto de competências amplia-se para além da dimensão cognitiva, centradas nas 

competências intelectuais e técnicas, exigindo competências comunicativas, competências sociais, 

competências comportamentais e competências humanas. 

Atualmente o curso de graduação em Administração é regido pela Resolução CNE/CES n. 

5/2021, de 14 de outubro de 2021. Resolução aprovada recentemente e que as IES estão na fase de 

transição para sua implantação até 2024. Contudo, por tratar-se de um novo curso, a concepção do 

curso de Administração EaD da ESMAC já considera a nova DCN (Resolução CNE/CES n. 5/2021) 

para estabelecer o perfil do egresso desejado, pois entendemos ser mais atual às necessidades do 

mercado e um avanço na formação do Administrador o que viabiliza um profissional mais 

qualificado às necessidades empresariais. 

Seguindo as referidas Diretrizes, o perfil de egresso do curso de Administração da ESMAC 

foi articulado a partir de seu objetivo geral, contemplando-se a sua formação para além da dimensão 

cognitiva, das competências intelectuais e técnicas, integrando o Saber, o Saber Fazer, Saber Fazer 

Bem e o Querer Fazer. Sendo assim, o egresso do curso de Administração EAD da ESMAC deverá 

ser capaz de compreender os fundamentos científicos, técnicos, sociais e econômicos da produção 

e de seu gerenciamento, nos seus diversos níveis, de maneira reflexiva, contextualizada e crítica, 

com visão global e empreendedora, senso de justiça, ética e responsabilidade social no 

desenvolvimento de estratégias criativas e inovadoras pertinentes às organizações e ao ser humano, 

com flexibilidade intelectual e adaptabilidade às diversas situações presentes nos vários segmentos 



 
 
 

 
 

do campo de atuação da Administração e preparado para atuar localmente, regionalmente, 

nacionalmente ou globalmente. 

Também em consonância com o Art. 3º da nova DCN (Parecer n. 438/2020), o curso de 

Administração deve proporcionar aos seus egressos, ao longo da formação, além dos 

conhecimentos, ao menos as competências gerais previstas no art. 3º. 

Além destas competências gerais previstas na nova DCN, destacamos as seguintes 

competências específicas previsto para o egresso do curso de Administração EAD da Faculdade 

ESMAC, o qual estará apto para: 

- valorizar a responsabilidade social, justiça e ética profissional 

- tomar decisões em um cenário diversificado e interdependente, por meio de uma visão 

sistêmica e humanística; 

- resolver problemas e implementar propostas alternativas e inovadoras; 

- planejar, organizar e controlar o funcionamento de qualquer tipo de organização, particular, 

pública ou do terceiro setor, visando atingir os objetivos com o máximo de eficiência e eficácia; 

- atuar produtivamente em equipes interdisciplinares e multiprofissionais;  

- selecionar métodos e técnicas administrativas que privilegiem a realização de projetos e 

ações de melhoria e expansão das atividades organizacionais; 

- desenvolver estratégias adequadas de acordo com o ambiente competitivo e com os 

interesses institucionais; 

- buscar o contínuo aperfeiçoamento pessoal, técnico e profissional; 

- ser empreendedor considerando a diversidade do social e cultural; 

- comunicar-se com adequação nas diversas situações que envolvem a dinâmica da função 

de gestor; 

- valorizar a autonomia e a aprendizagem continuada. 

 

O acadêmico, ao longo do curso, deverá desenvolver habilidades e conhecimentos técnicos 

e científicos e profissionais de tal modo que tenha competência para: 

- diagnósticos, formulação e controle de estratégias de negócios para aumentar a 

competitividade das organizações, fazendo uso das ferramentas de gestão empresarial; 

- identificação de oportunidades, desenvolvimento de análises organizacionais, resolução de 

problemas complexos de gestão por meio da criação de mecanismos colaborativos, 

multiprofissionais e intersetoriais; 



 
 
 

 
 

- negociação e solução de impasses e problemas de gestão resultando na eficiência e eficácia 

das organizações; 

- iniciativa e autossuficiência na busca de novos métodos de trabalho e gestão para facilitar 

o processo de administração empreendedora. 

- comunicação, trabalho em equipe, liderança, autogestão, aprendizagem e adaptação às 

mudanças. 

 

Nesse sentido, ao final do curso, o Bacharel em Administração egresso da Faculdade 

ESMAC estará apto a desenvolver gerenciamento adequado nos mais variados setores da 

administração, buscando aprimorar seu espírito inovador em prol de soluções que melhorem e 

facilitem o dia a dia das corporações e da sociedade. 

 

 

2.4. CURRÍCULO DO CURSO 

 

O currículo do curso de bacharelado em Administração EaD foi elaborado considerando a 

Resolução CNE/CES n. 5/2021, de 14 de outubro de 2021, atual DCN do curso de graduação em 

Administração; e a Resolução CNE/CES n°2, de 18/06/2007, que dispõe sobre carga horária mínima 

e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação. 

O curso terá tempo mínimo de integralização de 4 (quatro) anos e máximo de 8 (oito) anos 

para sua conclusão, realizada pelo sistema semestral, sendo a carga horária total de 3.200 horas 

distribuída de acordo com o que preceitua as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Planejado e organizado para funcionar na modalidade a distância (EaD), com regime 

acadêmico modular, com no mínimo 50 (cinquenta) dias de trabalho acadêmico efetivo em cada 

Módulo, excluído o período reservado aos exames finais, quando houver. Sendo 4 (quatro) Módulos 

e no mínimo 200 (duzentos) dias letivos em um ano, independente do ano civil, totalizando ao final 

da integralização do curso 16 (dezesseis) módulos. 

 

2.4.1. Conteúdos curriculares 

 

O currículo do curso está alinhado com as tendências que se projetam para a formação 

superior em ADMINISTRAÇÃO na atualidade, sendo os componentes curriculares: 

• As Disciplinas propostas para o curso seguirão a sequência descrita na matriz curricular. 

Esta distribuição de disciplinas seguiu uma lógica de modo que os conceitos adquiridos nas 



 
 
 

 
 

mesmas sejam complementares, dentro de cada eixo de conhecimento proposto no curso, 

proporcionando assim uma formação mais sólida. 

• As Atividades Complementares, parte flexível e que compreenderá atividades diversas com 

caráter específico ou geral, que tenham como objetivo complementar a formação do aluno. 

 

Na concepção do currículo, as competências implícitas nos conteúdos programáticos estão 

refletidas no encaminhamento e no entrelaçamento didático-pedagógico das disciplinas do curso, 

ou seja, os trabalhos resultantes das práticas didáticas nas disciplinas de um mesmo período refletem 

a interdisciplinaridade tão necessária à construção do conhecimento na área da Gestão e Negócios. 

As disciplinas de formação básica e de formação profissional articulam-se de forma a possibilitar 

aos alunos uma visão integralizada entre as diversas áreas, culminando no processo transdisciplinar, 

exigido para a prática profissional e para a definição do perfil do egresso. 

O currículo permite uma visão abrangente de sua realidade, com formação flexível e 

adaptável, contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes nos vários 

segmentos dos campos de atuação do profissional, bem como os meios para nela intervir. O curso 

foi planejado para ofertar as Atividades Complementares ao longo do currículo e a existência de 

disciplina Eletiva (15º módulo) que permite a atualização das demandas solicitadas pelo mercado e 

a oferta de LIBRAS (optativa). 

O componente curricular denominado Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) é uma 

disciplina com característica interdisciplinar, fundamental e obrigatório no currículo. A ABP está 

prevista para ocorrer conforme descrição a seguir: 

• Aprendizagem Baseada em Projetos I: Empreendedorismo e Inovação nos Negócios (4º 

módulo) 

• Aprendizagem Baseada em Projetos II: Mercado e Competitividade (8º módulo) 

• Aprendizagem Baseada em Projetos III: Planejamento e Controle da Produção (12º 

módulo) 

• Aprendizagem Baseada em Projetos IV: Consultoria Empresarial (16º módulo) 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Partimos do entendimento de que, durante o curso de graduação, o aluno deve ser estimulado 

a produzir trabalhos acadêmicos que lhe propiciem o desenvolvimento de um conjunto de 

competências no campo de sua futura atuação profissional, por meio de uma aproximação maior 

entre a realidade prática e a teoria aprendida em sala de aula. Como o conhecimento na vida 



 
 
 

 
 

cotidiana não aparece fragmentado, pois a realidade é necessariamente global e multidimensional, 

precisamos encontrar uma forma de garantir espaço e tempo no currículo para a integração dos 

saberes, sem que isso signifique desconsiderar as especificidades disciplinares. Para tal, faz-se 

necessária a adoção de uma atitude interdisciplinar, a qual envolverá o corpo docente e discente em 

uma mudança no processo de tomada de decisão frente aos problemas que permeiam as disciplinas 

envolvidas. 

Nos meses que antecede cada módulo, no planejamento inicial, serão verificadas pelo NDE 

as atividades a serem executadas e analisada a adequação das ementas e planos de ensino. Caberá 

ao NDE realizar a constante adequação do Curso. 

Na organização dos conteúdos foram observados os 6 passos do Planejamento Curricular: 

- Identificar as necessidades dos aprendizes e onde se pretende chegar. 

- Elencar e definir as competências que devem ser desenvolvidas e adquiridas durante 

e ao fim da experiência educacional. 

- Descrever as competências na forma de resultados esperados e objetivos específicos. 

- Garantir os métodos de avaliação do estudante. 

- Estabelecer como a experiência educacional será avaliada e melhorada. 

- No início de cada componente curricular, professores e alunos devem rever o 

currículo proposto e ter clareza sobre objetivos de aprendizagem, estratégias de 

ensino, métodos de avaliação do desempenho esperado (conhecimento, habilidades 

e competências) e como o componente curricular será avaliado e melhorado. 

 

Portanto, a bibliografia e a abordagem dos conteúdos serão constantemente atualizadas 

frente às demandas pedagógicas observadas pelo corpo docente do curso. A bibliografia será 

priorizada no formato digital, pois trata-se de um curso ofertado na modalidade a distância, esta 

estratégia garante aos estudantes o acesso ao material didático de qualidade e disponível em 

qualquer lugar e horário com acesso via Internet. 

 

INGRESSO E INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

O desenvolvimento dos cursos de graduação EaD na Faculdade ESMAC está baseado em 

matrizes curriculares com regime acadêmico Modular, no mínimo 50 (cinquenta) dias de trabalho 

acadêmico efetivo em cada Módulo, excluído o período reservado aos exames finais, quando 

houver. Sendo 4 (quatro) módulos e no mínimo 200 (duzentos) dias letivos em um ano, 

independente do ano civil. 



 
 
 

 
 

Entende-se por Currículo um conjunto de conhecimentos ou técnicas, correspondentes ao 

programa de estudos e atividades, que se desenvolve em determinado número de horas, distribuídas 

ao longo do período letivo e conforme sequência definida no Projeto Pedagógico de Curso. 

O Currículo será subdividido em Componentes Curriculares, onde estes serão organizados 

na forma de Planos de Ensino e Aprendizagem, elaborado e aprovado pelo respectivo Colegiado de 

Curso em que esteja vinculado. 

O ordenamento curricular proposto para o curso seguirá as disciplinas ofertadas nos módulos 

disponíveis pela Faculdade ESMAC, sendo o ingresso flexível em qualquer módulo do primeiro 

ano. O aluno fará o segundo ano somente depois de concluir os módulos do primeiro ano. 

A sequência de cumprimento obedece às seguintes possibilidades3: 

 

Opção 1: ingresso no Módulo 1 

 
 

Opção 2: ingresso no Módulo 2 

 
 

Opção 3: ingresso no Módulo 3 

 
 

Opção 4: ingresso no Módulo 4 

 
 

 

Esta distribuição de disciplinas seguiu uma lógica de modo que os conceitos adquiridos nas 

mesmas sejam complementares, dentro de cada ano letivo proposto no curso, proporcionando assim 

uma formação mais sólida. 

Os elementos de aprendizagem são planejados e produzidos de forma atender as 

necessidades pedagógicas dos alunos de cursos de nível superior. Estes materiais não se repetem em 

 
3 Representamos somente os 2 (dois) primeiros anos para facilitar a visualização da figura. 
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sua abordagem, mas sim se complementam, integrando diversas abordagens para os tópicos 

desenvolvidos. 

 

REQUISITOS LEGAIS 

No currículo de todos os cursos da Faculdade ESMAC também estão previstos o 

atendimento dos requisitos legais. Os temas serão desenvolvidos nas disciplinas de formação geral, 

humanas e nas Eletivas, além de Atividades Complementares específicas que enriquecem o 

aprendizado dos alunos, de modo transversal, contínuo e permanente. A seguir os temas: 

➢ Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 

e Africana e Indígena (Resolução CNE/CP N° 01 de 17/06/2004). O tema será desenvolvido 

nas seguintes disciplinas: Cultura, Sociedade e Desenvolvimento; Psicologia 

Organizacional; Liderança e Desenvolvimento de Equipes; Ética e Responsabilidade 

Socioambiental; Gestão de Pessoas; Gestão Estratégica; Direito do Trabalho; Comércio 

Internacional. Nos componentes Aprendizagem Baseada em Projetos I, II e IV, nas 

Atividades Complementares ao longo do currículo. 

➢ Disciplina optativa de Libras (Dec. N° 5.626/2005), previsto na estrutura curricular do curso 

como disciplina Eletiva. 

➢ Educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27/04/1999 e Decreto Nº 4.281 de 25/06/2002). O 

tema será desenvolvido nas seguintes disciplinas: Cultura, Sociedade e Desenvolvimento; 

Ética e Responsabilidade Socioambiental; Empreendedorismo e Inovação nos Negócios; 

Administração Mercadológica; Teorias da Administração; Gestão Estratégica; 

Administração da Produção e Operações; Logística e Cadeia de Suprimentos; Gestão da 

Qualidade; Comércio Internacional. Nos componentes Aprendizagem Baseada em Projetos 

I, II, III e IV, nas Atividades Complementares ao longo do currículo. 

➢ Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30/05/2012). O tema será 

desenvolvido nas seguintes disciplinas: Cultura, Sociedade e Desenvolvimento; Psicologia 

Organizacional; Liderança e Desenvolvimento de Equipes; Ética e Responsabilidade 

Socioambiental; Gestão de Pessoas; Gestão Estratégica; Direito do Trabalho; Comércio 

Internacional. Nos componentes Aprendizagem Baseada em Projetos II e IV, nas Atividades 

Complementares ao longo do currículo. 

 

O curso ADMINISTRAÇÃO EaD da Faculdade ESMAC também prevê as acessibilidades 

adequadas às necessidades dos alunos, destacando-se: 



 
 
 

 
 

• Acessibilidade nas Comunicações: A comunicação interpessoal prevê eliminar barreiras, 

com disponibilização de outros meios, tais como multimídias e intérpretes.  

• Acessibilidade pedagógica. Ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de estudo. 

Onde, se necessário, o docente terá o apoio da Coordenação do Curso para planejar os 

roteiros das aulas conforme as necessidades existentes na turma. 

• Acessibilidade Metodológica: As metodologias e técnicas de aprendizagem serão 

priorizadas, tal como a forma como os professores concebem conhecimento, avaliação e 

inclusão educacional, promovendo processos de diversificação curricular, flexibilização do 

tempo e utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência.  

• Acessibilidade atitudinal. Refere-se à percepção do outro sem preconceitos, estigmas, 

estereótipos e discriminações. 

 

A Faculdade ESMAC contará com o Núcleo de Apoio Psicopedagógico Institucional (NAPI) 

e o programa atrelado ao Núcleo denominado Comissão de Inclusão para Portadores de Deficiências 

(CIPODE). tendo em vista as políticas nacionais voltadas para o atendimento do estudante portador 

de necessidades especiais, considerando os referenciais de acessibilidade na educação superior. 

Caracteriza-se como público da Educação Especial com direito a atendimento pelo Programa, os 

estudantes com: Deficiência Física ou Psíquica, Transtorno Global do Desenvolvimento, Altas 

habilidades/Superdotação e Transtorno do Espectro Autista. 

 

2.4.2. Matriz curricular 

 

MÓDULO Componentes Curriculares 

CARGA HORÁRIA 

Disciplinas a Distância 
Extensão TOTAL 

Teórica Prática 

1º 

Fundamentos da Administração 80     80 

Fundamentos da Economia 80     80 

Tecnologias e Cultura Digital 40     40 

Subtotal 200 0 0 200 

2º 

Psicologia Organizacional 80     80 

Liderança e Desenvolvimento de 

Equipes 
80     80 

Cultura, Sociedade e Desenvolvimento 40     40 

Subtotal 200 0 0 200 

3º 

Contabilidade Introdutória 80     80 

Direito Empresarial 80     80 

Ética e Responsabilidade 

Socioambiental 
40     40 

Subtotal 200 0 0 200 

4º 
Empreendedorismo e Inovação nos 

Negócios 
80     80 



 
 
 

 
 

Matemática Financeira 80     80 

Aprendizagem Baseada em Projetos I: 

Empreendedorismo e Inovação nos 

Negócios 

 20  60 80 

Subtotal 160 20 60 240 

5º 

Administração Mercadológica 80     80 

Gestão de Custos 80     80 

Subtotal 160 0 0 160 

6º 

Raciocínio Quantitativo e Lógico 

Aplicado à Gestão 
80     80 

Gestão de Pessoas 80     80 

Subtotal 160 0 0 160 

7º 

Teorias da Administração 80     80 

Organização e Gestão de Processos 80     80 

Subtotal 160 0 0 160 

8º 

Gestão Estratégica 80     80 

Pesquisa e Análise de Mercado 80     80 

Aprendizagem Baseada em Projetos II: 

Mercado e Competitividade 
  20 60 80 

Subtotal 160 20 60 240 

9º 

Direito do Trabalho 80     80 

Gestão Integrada de Canais de 

Marketing 
80     80 

Subtotal 160 0 0 160 

10º 

Administração da Produção e Operações 80     80 

Logística e Cadeia de Suprimentos 80     80 

Subtotal 160 0 0 160 

11º 

Gestão Financeira 80     80 

Análise de Viabilidade Econômico-

Financeira 
80     80 

Subtotal 160 0 0 160 

12º 

Gestão Estratégica de TI 80     80 

Mercado Financeiro e de Capitais 80     80 

Aprendizagem Baseada em Projetos III: 

Planejamento e Controle da Produção 
  20 60 80 

Subtotal 160 20 60 240 

13º 

Gestão de Projetos 80     80 

Gestão da Qualidade 80     80 

Subtotal 160 0 0 160 

14º 

Orçamento Empresarial 80     80 

Direito Financeiro e Tributário 80     80 

Subtotal 160 0 0 160 

15º 

Pesquisa e Gestão do Conhecimento 80     80 

Eletiva 80     80 

Subtotal 160 0 0 160 

16º 

Comércio Internacional 80     80 

Cenários Econômicos 80     80 

Aprendizagem Baseada em Projetos IV: 

Consultoria Empresarial 
 20  60 80 

Subtotal 160 20 60 240 

  
ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 
 100  100 200 

  Total Geral 2680 180 340 3200 

    83,8% 5,6% 10,6%   

 

 

 



 
 
 

 
 

Eletivas CH 

Técnicas de Negociação 80 

Inovação e Empreendedorismo Digital 80 

Gestão do Conhecimento e da Inovação 80 

Libras (Dec. Nº 5.626/2005) 80 

 

Resumo CH 

Disciplinas 3000 

TCC 0 

Estágio Supervisionado 0 

Atividades Complementares 200 

Carga Horária Total do Curso 3.200 

 

 

 

 

2.4.3. Atividades Complementares 

 

Em relação às Atividades Complementares, o currículo do curso também atende às DCN. 

Sendo previsto a realização em alguns módulos ao longo do currículo, por meio de trabalhos 

desenvolvidos através de estudos dirigidos e por estudos aplicados de caráter interdisciplinar, 

totalizando 200 horas ao final do curso de ADMINISTRAÇÃO. 

As Atividades Complementares constituem componentes curriculares do Curso, em 

atendimento às DCNs estabelecidas pelo Ministério da Educação. Constituem objetivos 

fundamentais das Atividades Complementares: Enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, por 

meio de uma formação profissional social e humanizada, ampliando os horizontes do conhecimento 

para além da sala de aula; Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a participação 

em atividades de ensino, pesquisa e extensão; Encorajar a aquisição de habilidades e competências 

tanto no contexto interno, quanto fora do ambiente institucional, incluindo atividades transversais, 

opcionais e interdisciplinares, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com a 

comunidade; Promover a flexibilização da estrutura curricular dos Cursos de Graduação; Estimular 

práticas de estudos independentes, visando a uma progressiva autonomia profissional e intelectual 

do aluno. 

As Atividades Complementares deverão ser cumpridas pelo aluno, a partir de seu ingresso 

na graduação e conforme a distribuição nos respectivos módulos, totalizando 200 horas ao final do 

Curso, divididas em atividades obrigatórias de extensão (100h) e livres (100h). 

A integralização das Atividades Complementares é condição indispensável à colação de 

grau, deverá acontecer ao longo do curso e seu registro constará obrigatoriamente no Histórico 



 
 
 

 
 

Escolar dos alunos. As cargas horárias mínimas a ser cumprida em cada tipo de Atividades 

Complementares, a descrição delas, bem como informações mais detalhadas sobre sua 

integralização, encontra-se devidamente descritas em regulamento próprio da ESMAC. 

 

 

2.5. METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADO NO CURSO 

 

A metodologia do curso ADMINISTRAÇÃO EaD foi planejada por meio de estudo do NDE 

e considerando a estrutura curricular, os conteúdos curriculares e o perfil do egresso que se pretende 

alcançar. 

A prática pedagógica do EaD ESMAC visa trabalhar com o desenvolvimento de 

competências e aprendizado alicerçado pelas vivências do aluno, de forma a tornar significativa a 

construção dos novos conhecimentos. Por consequência, valoriza-se os conhecimentos prévios do 

aluno, individual e coletivamente, e torna o processo de aprendizagem contextualizado com as 

constantes transformações socioculturais, que perpassam as demandas profissionais e os paradigmas 

tecnológicos do século XXI.  

As ações educacionais buscam oferecer flexibilidade, ao mesmo tempo em que apoiam a 

organização sistemática dos estudos e o desenvolvimento da autonomia para a aprendizagem, com 

o intuito de desenvolver no sujeito o “aprender a aprender”. A mobilização de conhecimentos, 

habilidades e atitudes inter-relacionadas constituem o desenvolvimento das competências no aluno 

ESMAC. Para tal, as atividades e conteúdo das disciplinas são concebidos de forma a perpassar os 

aspectos relacionados a construção de processos cognitivos, operacionais e de inter-relações 

humanas de maneira integrada, a fim de preparar o indivíduo para atuar e refletir criticamente em 

diferentes contextos e situações sociais. Ademais, o ensino baseado em competências está alinhado 

com a realidade do mercado de trabalho, bem como com problemas e demandas mais amplas da 

sociedade. Assim, os conhecimentos, habilidades e atitudes a serem desenvolvidas em cada 

disciplina se articulam de maneira a contribuir para a construção do perfil de egresso: excelente e 

competente profissional, com suas potencialidades acadêmicas desenvolvidas ao máximo e cidadãos 

responsáveis.  

Sob a perspectiva da aprendizagem significativa, a construção das competências considera 

a subjetividade do processo de desenvolvimento das estruturas cognitivas; e, nesse sentido, a 

mediação docente visa acompanhar didaticamente o cotidiano e desempenho dos discentes nas 

disciplinas. Tanto a formatação dos materiais, quanto a atuação docente buscam alinhar os 



 
 
 

 
 

conteúdos abordados nas disciplinas com as necessidades de aprendizagem, bem como aos estilos 

de aprendizagem.  

 As avaliações discentes, por sua vez, possibilitam a reflexão sobre a aprendizagem do 

estudante, e seus resultados contribuem para a retroalimentação de todo o processo. Neste modelo, 

as atividades avaliativas são formativas e somativas, com ações que ocorrem tanto virtualmente 

quanto presencialmente. 

 A avaliação geral do curso será realizada de forma que estudantes e professores, ao final de 

cada disciplina, oferecem feedbacks sobre todos os componentes do sistema EaD: pessoal de apoio, 

professores, coordenações, suporte tecnológico e administrativo, material didático, além dos 

indicadores levantados pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de forma sistematizada em seu 

plano de ação trienal. 

 

a) Metodologia do Ambiente online 

 O modelo de EaD utilizado se caracteriza pela oferta de conteúdos e atividades ministrados 

por meio de dispositivos tecnológicos com acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

acompanhados pelo professor EaD, com interações mediadas por Tecnologias da Informação e 

Conhecimento (TIC), que permitem a comunicação efetiva entre os envolvidos, mesmo quando 

separados física e temporalmente.  

  O monitoramento das ações realizadas no ambiente virtual de estudos fica registrado, e essas 

informações podem ser utilizadas para apoiar os processos de gestão acadêmica, ao mesmo tempo 

em que o docente pode acompanhar a performance acadêmica dos discentes.  

 A oferta das disciplinas é organizada em uma estrutura modular e separada em quatro 

trimestres letivos por ano, de acordo com a seguinte organização: 

  Semana: Cada semana letiva será composta em média por 6 dias letivos, aulas de segunda 

a sábado (menos feriados nacionais) 

Módulo: O módulo será composto de 10 semanas ou aproximadamente 60 dias letivos 

(menos feriados). 

Disciplinas: Os módulos poderão ser organizados da seguinte maneira: 

a) OPÇÃO 1 = 1 disciplina de 80h + 2 disciplinas de 40h; 

b) OPÇÃO 2 = 2 disciplinas de 80h + 1 disciplina de 40h. 

c) OPÇÃO 3 = 3 disciplinas de 80h. 



 
 
 

 
 

 

As disciplinas são subdivididas em quatro Unidades de Aprendizagem (UAs) sistematizadas 

de maneira seriada e interdependentes. Estas Unidades são ofertadas semanalmente, e as temáticas 

abordadas permitem o alcance do objetivo geral de cada disciplina e, consequentemente, os 

objetivos específicos da formação profissional do estudante. 

As unidades das disciplinas são organizadas a partir do mapeamento de um conjunto de 

competências a serem desenvolvidas, com o propósito de apoiar a formação integral do discente. 

Utiliza-se para isso componentes procedimentais, que incluem estratégias fundamentadas em 

metodologias ativas de aprendizagem, assim como componentes conceituais e atitudinais, que 

proporcionam subsídios para solucionar de maneira crítica problemas e situações a serem 

enfrentadas no mercado de trabalho e na vivência na sociedade como um todo.  

 Cabe ao professor EaD mediar o processo de aprendizagem do estudante, acompanhando 

cuidadosamente toda a turma ao longo de cada disciplina. O EaD ESMAC considera que a relação 

cooperativa entre professor e estudante é fundamental para o estabelecimento de situações de 

aprendizagem efetiva. Ao se fortalecerem os laços de confiança, consolida-se um clima favorável 

ao diálogo autêntico e positivo, à reflexão sobre os conteúdos, à receptividade às orientações do 

professor, à proposição criativa, à motivação para aprender e à convivência harmônica.  

Os procedimentos e estratégias metodológicas somente possuem significado quando 

possibilitam a mobilização, elaboração e aplicação dos diferentes conhecimentos. Então, a reflexão 

sobre as ações propostas passa a ser o eixo norteador do trabalho metodológico do professor. O 

trabalho metodológico desenvolvido investe, então, na construção do conhecimento, nas possíveis 

correlações com a realidade e na implementação de ações criativas, científicas e críticas, 

mediatizadas pela interação dos professores, num ambiente de diálogo e entendimento. 

 A avaliação da aprendizagem será sempre de caráter formativo e é entendida como um 

processo que acompanha o desenvolvimento das competências e habilidades previstas no projeto 

pedagógico. Busca ultrapassar a avaliação reprodutivista, entendendo que a memorização não 

constitui o objetivo deste processo educativo, ao contrário, valoriza-se a construção do 

conhecimento e a capacidade de análise e reflexão do aluno. Busca-se também um sistema de 

aprendizagem baseada em problemas concretos, que envolvem situações problematizadoras 

relacionados a realidade. Para tanto, os métodos utilizados para atender esses problemas se 

desenvolvem por meio de debates, estudos de caso, projetos de pesquisa e extensão, e, 

principalmente, visando a otimização do processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento de 

habilidades, não apenas técnicas, como comportamentais como liderança, tomada de decisões, 



 
 
 

 
 

trabalho em equipe, pensamento científico, entre outras, o curso possui a inserção de metodologias 

ativas de ensino e ensino com pesquisa no cotidiano de suas aulas. 

 As disciplinas são compostas pelos materiais didáticos e atividades de aprendizagem 

desenvolvidas exclusivamente para a disciplina, disponíveis no AVA e o acompanhamento e 

orientação de um professor EaD no desenvolvimento das atividades online e no processo de ensino-

aprendizagem.  

 Com esta proposta, é favorecido o desenvolvimento da autonomia e autoaprendizagem, 

visão crítica, parceria cognitiva com o docente que deixa de ser um transmissor de conhecimento e 

passa a ser um orientador, instigador e mediador; criação de um espaço de comunicação que permite 

a troca permanente de ideias entre docentes e estudantes e construção de uma rede colaborativa, 

bem como o trabalho com metodologias ativas.  

 

 

b) Recursos Didáticos nas Disciplinas 

 

Os elementos de construção de cada disciplina são sediados no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), onde se encontra a linha condutora do processo educacional. No AVA estão 

disponíveis o Material Didático, em PDF e Vídeo, as Aulas síncronas com o docente responsável 

pela disciplina e o material complementar, disponibilizado pelo docente como forma de aprofundar 

e diversificar o processo de ensino-aprendizagem. As avaliações são realizadas através de atividades 

em diferentes formatos com cunho formativo, diagnóstico e/ou somatório, Fóruns de Discussão e 

Estudos Dirigidos, no decorrer da disciplina no ambiente virtual, e, ao final de cada módulo, as 

provas presenciais. Estas ocorrerão em um único dia da semana, de acordo com o calendário letivo 

da Faculdade, sempre na penúltima semana do Módulo para 1ª Chamada. Caso ocorra algum 

imprevisto e o estudante não consiga participar da 1ª Chamada, a Faculdade oferecerá a 2ª Chamada, 

conforme previsão no calendário letivo. 

Os cursos de EaD na ESMAC estão organizados em duas possibilidades, disciplinas de 40h 

ou 80h. Em relação ao processo de aprendizagem em uma disciplina, ela será organizada com os 

seguintes recursos didáticos: 

 

1. Atividades Assíncronas: 

a) Pelo menos um conteúdo (capítulo do material didático) para cada tema de aula, material de 

referência da aula e para acompanhamento do vídeo e da conferência. 



 
 
 

 
 

b) Pelo menos dois conteúdos complementares, no formato de textos, vídeos ou links na Web, 

para cada tema de aula. 

c) Fórum de debate ou Wiki no AVA, atividade grupal, mas com participação individual. 

1. Disciplina 80h: Esta atividade terá o prazo de 2 semanas. Totalizando 4 fóruns ou 

Wiki no módulo para cada disciplinas de 80h. 

2. Disciplina 40h: Esta atividade terá o prazo de 4 semanas. Totalizando 2 fóruns ou 

Wiki no módulo para cada disciplinas de 40h. 

 

d) Uma Atividades semanal no AVA para cada tema de aula. Serão 2 modalidades: 

1. Disciplina 80h: 4 Estudos de Casos (5 questões de múltipla escolha) + 4 Exercícios 

(10 questões de múltipla escolha). Serão 8 atividades no módulo para cada disciplina 

de 80h, ocorrendo alternadamente as duas modalidades, com prazo de 1 semana para 

realização de cada atividade. 

2. Disciplina 40h: 2 Estudos de Casos (5 questões de múltipla escolha) + 2 Exercícios 

(10 questões de múltipla escolha). Serão 4 atividades no módulo para cada disciplina 

de 40h, ocorrendo alternadamente as duas modalidades, com prazo de 2 semanas 

para realização de cada atividade. 

 

2. Atividades Síncronas: 

a) Disciplina 80h: Vídeo de abertura com duração de 30 min, exposição inicial do tema da unidade. 

Uma aula on-line com 1 hora de duração para cada semana do módulo. Serão 8 aulas transmitidas 

via sala de videoconferência e 4 aulas síncronas de abertura. 

b) Disciplina 40h: Vídeo de abertura com duração de 30 min, exposição inicial do tema da 

unidade. Uma aula on-line com 1 hora de duração a cada 2 semanas do módulo. Serão 4 

aulas transmitidas via sala de videoconferência e 4 aulas síncronas de abertura. 

 

c) Diferenciais do processo educativo do EaD ESMAC 

 

No processo de aprendizagem significativa, na organização dos conteúdos e atividades do 

EaD ESMAC busca-se estruturar as atividades e conteúdos com temas que instiguem e valorizem 

os conhecimentos prévios discentes, o que proporciona uma comunicação efetiva entre os estudantes 

e demais componentes do modelo. Os professores EaD oferecem um contínuo apoio aos estudantes 

durante seu percurso educacional, na abordagem dos materiais didáticos e atividades que foram 



 
 
 

 
 

elaborados pautados em premissas do ensino autônomo e autorregulado. Dessa maneira, a interação 

direta entre professores e estudantes configura-se como um relevante diferencial para o modelo 

adotado, tendo em vista que a mediação do processo educativo, ao ser exercida pelos próprios 

professores, permite a construção de interações e situações de aprendizagens mais significativas e 

de qualidade, especialmente, por considerar a experiência acadêmica, profissional e pedagógica 

desses docentes. 

 Para o modelo conduzido pelo EaD ESMAC, o permanente processo de formação 

docente é imprescindível. Um professor está em constante construção, uma vez que as demandas 

culturais e sociais são mutáveis e refletidas na educação, e há a necessidade deste docente atender 

aos desafios metodológicos que a inovação acadêmica traz consigo. Assim, o acompanhamento da 

formação docente na forma de debates, capacitações e atualizações constituem-se de ações 

preconizadas e ofertadas pelo EaD ESMAC. Ainda, com o intuito de aprofundar a formação e 

capacitar todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem da EaD, a ESMAC oferece um 

curso de especialização em Formação Didático-Pedagógica para Cursos da Modalidade à Distância. 

O curso de Pós-graduação em Formação Didático-Pedagógica para Cursos na Modalidade à 

Distância surge para atender uma demanda interna de redimensionamento e atualização das práticas 

de ensino e aprendizagem, e é ofertado de forma gratuita para os funcionários, docentes e 

coordenadores da ESMAC.  

A estruturação do curso segue à todas as normas e diretrizes do MEC vigentes, sendo as 

disciplinas ofertadas em sistema híbrido: Aulas em Ensino à Distância (EaD), Trabalho Discente 

Efetivo (TDE), Aulas Presenciais e Extensão. 

 Dentre os diferenciais que compõem o modelo dos cursos/disciplinas ofertados a distância 

na ESMAC destacam-se: 

 

 

TALENTOS 

PREPARADOS PARA 

EAD 

Professores, pessoal de suporte (informática, administrativo e acadêmico), 

designer instrucional e educacional, coordenadores de curso. 

PROJETO 

PEDAGÓGICO DOS 

CURSOS 

Organizado com base no desenvolvimento de competências. Sustenta-se na 

interação direta do professor com estudantes por meio de ferramentas de 

comunicação síncronas e assíncronas. 

MATERIAL 

DIDÁTICO 
Em formato digital, responsivo e acessível, e passível de download e impressão 

(simplificado e opcional).  

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E DA 

COMUNICAÇÃO 

Internet como tecnologia base. Ambiente Virtual de Aprendizagem (EPS- 

Educational Performance Solution), Sistema de Gestão Acadêmica, Biblioteca 

Virtual, Google For Education, Microsoft Partner 



 
 
 

 
 

INFRAESTRUTURA Sede com 2 Laboratórios de informática, salas de aula, salas de professores, salas 

de áreas de suporte (informática, secretaria acadêmica, Núcleo de Educação A 

Distância, Núcleo de Apoio Psicopedagógico Institucional, administrativo e 

financeiro), estúdio para produção de conteúdo, sala de webconferência e tutoria, 

infraestrutura de TI (servidores de e-mail, LMS, Internet, webconferência, vídeo 

on demand), Biblioteca e todos demais recursos necessários para o atendimento 

e apoio acadêmico aos alunos 

ACESSIBILIDADE 

PEDAGÓGICA E 

ATITUDINAL 

A ESMAC oferece, na metodologia de educação a distância, ausência de barreiras 

nas metodologias e técnicas de estudo, viabilizadas pela implantação de software, 

que atende aos discentes com surdez, mudez, dislexia, dislalia, déficit de atenção 

e discentes com baixa visão e/ou cegos. O Núcleo de Apoio Pedagógico 

institucional (NAPI) e sua Comissão de Inclusão para Portadores de Deficiências 

(CIPODE) é um espaço institucional de desenvolvimento de ações e políticas 

voltadas ao apoio aos discentes com necessidades educativas especiais, na 

perspectiva da ampliação do acesso a todos os espaços, ambientes, materiais e 

processos, com o objetivo de efetivar a política de acessibilidade universal 

(PNE/2014-2024) e da garantia de sua permanência na Instituição. 

ACESSIBILIDADE 

NAS 

COMUNICAÇÕES 

Os docentes do Curso estão à disposição no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

para responder diariamente às dúvidas discentes. Esse processo é realizado por 

meio de mediações constantes. Vale salientar que os materiais didáticos 

compostos por textos, vídeos e versões para impressão possibilitam a 

acessibilidade como critério para a aquisição do processo de aprendizagem. As 

tecnologias utilizadas são responsivas, ou seja, o discente pode acessar seus 

materiais do desktop, tablets e aparelhos mobiles. Sendo assim, a acessibilidade 

digital está contemplada na Proposta Pedagógica da Instituição. 

 

 

 

c) Metodologia do Curso de Administração EaD 

 

Os procedimentos e estratégias metodológicas somente possuem significado quando 

possibilitam a mobilização, elaboração e aplicação dos diferentes conhecimentos. Então, a reflexão 

sobre as ações propostas passa a ser o eixo norteador do trabalho metodológico do professor. O 

trabalho metodológico desenvolvido investe, então, na construção do conhecimento, nas possíveis 

correlações com a realidade e na implementação de ações criativas, científicas e críticas, 

mediatizadas pela interação dos professores, num ambiente de diálogo e entendimento. 

 A avaliação da aprendizagem será sempre de caráter formativo e é entendida como um 

processo que acompanha o desenvolvimento das competências e habilidades previstas no projeto 

pedagógico. Busca ultrapassar a avaliação reprodutivista, entendendo que a memorização não 

constitui o objetivo deste processo educativo, ao contrário, valoriza-se a construção do 

conhecimento e a capacidade de análise e reflexão do aluno. Busca-se também um sistema de 

aprendizagem baseada em problemas concretos, que envolvem situações problematizadoras 



 
 
 

 
 

relacionados a realidade. Para tanto, os métodos utilizados para atender esses problemas se 

desenvolvem por meio de debates, estudos de caso, projetos de pesquisa e extensão, e, 

principalmente, visando a otimização do processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento de 

habilidades não apenas técnicas, como comportamentais como liderança, tomada de decisões, 

trabalho em equipe, pensamento científico, entre outras, o curso possui a inserção de metodologias 

ativas de ensino e ensino com pesquisa no cotidiano de suas aulas. 

 O curso contempla todas as disciplinas na metodologia EaD. As disciplinas são compostas 

pelos materiais didáticos (e-book, vídeo-aulas, mapas conceituais) e atividades de aprendizagem 

desenvolvidas exclusivamente para a disciplina, disponíveis no AVA; acompanhamento e 

orientação de um professor EaD no desenvolvimento das atividades online e no processo de ensino-

aprendizagem. 

As disciplinas ofertadas no Curso de Administração, modalidade EaD, respeitam uma estrutura 

de formatação pedagógica adequada à graduação, intercalando momentos de leitura e compreensão 

de texto, vídeos e análise de exemplos práticos, com momentos de interação para construção 

colaborativa da aprendizagem. 

 Os conteúdos são elaborados a partir da ementa e da proposta no plano de ensino cada 

disciplina, que por sua vez está contemplado no Projeto Pedagógico do Curso, com o intuito de se 

alcançar as competências e objetivos de aprendizagem previamente estabelecidos pelo Núcleo 

Docente Estruturante – NDE. Precipuamente, essa equipe de professores de alto nível acadêmico 

analisa e valida todo o conteúdo que será disponibilizado na plataforma virtual de ensino. 

Em alguns módulos haverá a oferta do componente curricular Aprendizagem Baseada em 

Projetos (ABP) com 80h. A ABP será desenvolvida ao longo do módulo letivo, sendo que na última 

semana do Módulo haverá a entrega do produto final obtido. 

Nesse processo, alunos e professores-tutores atuam colaborativamente, pois são co-

construtores do conhecimento, em um movimento que enfoca a metacognição (aprender a pensar) 

e acentua os processos gerais, como a resolução de problemas comuns às disciplinas. 

As normas para a constituição dos grupos de ABP são: 

a) a ABP será desenvolvida obrigatoriamente em grupo de no mínimo 3 e no máximo 5 

alunos participantes; 

b) os grupos serão formados conforme cronograma estabelecido no comunicado da ABP e 

registrados no AVA; 



 
 
 

 
 

c) o professor da ABP deverá auxiliar no processo de constituição dos grupos para garantir 

que todos os alunos sejam alocados; 

d) cada grupo terá um professor-tutor que acompanhará todo o desenvolvimento do 

projeto. 

 

O processo avaliativo da ABP envolverá as seguintes etapas: 

1 – Avaliação Processual (Avaliação Formativa) 

2 – Produto Final 

 

 

 Com esta proposta, é favorecido o desenvolvimento da autonomia e autoaprendizagem, 

visão crítica, parceria cognitiva com o docente que deixa de ser um transmissor de conhecimento e 

passa a ser um orientador, instigador e mediador; criação de um espaço de comunicação que permite 

a troca permanente de ideias entre docentes e estudantes e construção de uma rede colaborativa, 

bem como o trabalho com metodologias ativas.  

 

 

d) Mecanismos de Interação 

 

            O Curso de Admninistração da Faculdade Esmac utiliza tecnologias de informação e 

comunicação, por meio do Sistema Qualinfo e do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

– Education Performance Solution (EPS). Para tanto, utiliza ferramentas de comunicação 

síncronas (chat e webconferência) e assíncronas (fórum, wiki, e-mail) na plataforma virtual de 

aprendizagem, com o intuito de garantir constante oportunidade de interação entre todos os 

envolvidos no processo educativo (estudantes, professores, pessoal de suporte e gestores). 

            O Sistema Qualinfo é constituído de vários módulos, entre os quais o Docente Online, o 

Aluno Online, o Coordenador Online e o Módulo de Inscrição Online. Pelo módulo Aluno Online, 

o discente pode realizar sua matrícula pela Internet, mediante senha individual, além da 

possibilidade de submeter requerimentos e solicitações, acessar seu histórico escolar e situação 

financeira com a instituição. O módulo Coordenador Online permite ao coordenador de Curso 

monitorar a situação de matrícula e acompanhar o desempenho acadêmico dos estudantes e dos 

docentes, por disciplina e turma, antecipando eventuais disfunções. 

            O módulo Acadêmico controla os planos pedagógicos, com o registro temporal de ementas 

das disciplinas em formato Word e diário de classe eletrônico, atualizado on-line pelos professores. 



 
 
 

 
 

Os docentes/gestores podem controlar o calendário de provas, datas de revisão e publicação de 

notas, deixando as informações visíveis para seus estudantes na Internet. 

            Além disso, o Sistema Qualinfo permite ao estudante imprimir seus boletos de pagamento 

de sua residência ou de outro local que lhe for mais apropriado e realizar o pagamento em qualquer 

agência bancária, até a data do vencimento e vencida a data de pagamento, o estudante deve 

imprimir novo boleto, no qual constarão os novos valores a serem pagos. 

            Apesar de o Sistema Qualinfo possuir recursos para disponibilizar conteúdos das 

disciplinas, isto é feito por meio do AVA para se garantir uma série de recursos tecnológicos e 

pedagógicos que possibilitam comunicações interativas, inserção de conteúdos hipertextuais, 

controle individual do número de consultas e do tempo de permanência do estudante na disciplina 

(fornecendo gráficos com o controle estatístico desses dados e avaliações). 

            Esse modelo se fundamenta na relação direta e dialógica do professor com o estudante, e 

dos estudantes entre si, que acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e também nos 

encontros presenciais. Destacam-se como ferramentas importantes no AVA: 

  

1.       Fórum de discussão: comunicação assíncrona, textual, entre estudante-estudante, estudante-

professor e professor-estudante. 

2.       Tutoria Online (webconferências): comunicação síncrona, textual, imagem e som, entre 

estudante-estudante, estudante-tutor, estudante-professor e professor-estudante. 

3.       Chat: comunicação síncrona, textual, entre estudante-estudante, estudante-tutor, estudante-

professor e professor-estudante. 

4.       Ferramentas de avaliação on-line: permitem disponibilizar para os estudantes exercícios, 

testes, pesquisas de opinião, estudos de caso, resenhas.  

5.       Avisos: postagem de avisos e encaminhamento dos mesmos via e-mail. 

6.       E-mail: ferramenta de mensagem interna para conversação assíncrona utilizada 

especialmente entre professores e estudantes. 

7.      Material de Apoio: vídeos, áudios, imagens, slides, textos, infográficos, artigos, páginas da 

web, livros digitais etc. 

 

Assim, o professor EaD acompanha e media o processo de ensino - aprendizagem online do 

estudante, estabelecendo uma relação cooperativa e promovendo um ambiente harmônico propício 

ao aprendizado. São cuidados tomados pelo Professor EaD: 



 
 
 

 
 

- Estabelecimento de regras claras de participação: muitas vezes imaginamos que o 

estudante já sabe participar adequadamente de fóruns e isso pode não ser uma 

verdade;  

- Promoção do equilíbrio entre a quantidade e a frequência: a participação do 

professor deve ser constante, presente e consistente, mas não pode inibir a 

participação do estudante seja pelo excesso de intervenções ou pela ausência delas; 

- Redirecionamento da discussão sempre que esta tomar rumos incongruentes com 

os objetivos do fórum;  

- Motivação da participação dos estudantes ausentes, estimulando o diálogo com os 

colegas e o professor; 

- Estabelecimento das relações entre as intervenções dos estudantes e o conteúdo da 

disciplina; 

- Promoção da positividade na interação. 

 

A EaD ESMAC elege como referência um sistema de interação ativa. Para tanto, os 

professores assumem o acompanhamento do estudante ao longo de todo o curso, instigando-o a 

participar, a interagir e colaborar com a aprendizagem do grupo. A fim de se preparar o grupo 

docente para que desenvolva constantemente competência técnica, conceitual e metodológica, 

estabelece-se anualmente todo um processo de formação continuada.  

 A ESMAC ainda é Microsoft Partner, através da Microsoft 365 Education. Inclui o Office 

365 ProPlus, os aplicativos do Office para PC e Mac (como Word, Excel, PowerPoint, Outlook e 

outros) e um pacote completo de serviços online para email, armazenamento de arquivos e 

colaboração, reuniões e outros. Os alunos terão acesso ao Office 365 para baixar em seus próprios 

computadores.  Inclui o Intune for Education e o School Data Sync, entre outros recursos de 

segurança. O Microsoft 365 Education permite a implantação de cargas de trabalho e cenários de 

educação, incluindo Teams para Educação, Exchange, SharePoint e OneDrive. 

Por fim, mas não menos importante, a ESMAC também se utiliza do Google for Education, 

que oferece o Google Sala de Aula, os Formulários Google, Google docs, apresentações, planilhas, 

Google Meet, Google Sites e Jamboard, que permitem diferentes tipos e níveis de aprendizagem 

colaborativa. 

 

 

f) Acessibilidade 



 
 
 

 
 

 

O curso ADMINISTRAÇÃO EaD da ESMAC também prevê as acessibilidades adequadas às 

necessidades dos alunos, destacando-se: 

 

o  Acessibilidade nas Comunicações: A comunicação interpessoal prevê eliminar 

barreiras, com disponibilização de outros meios, tais como multimídias e intérpretes. 

o Acessibilidade pedagógica. Ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de estudo. 

Onde, se necessário, o docente terá o apoio da Coordenação do Curso para planejar os 

roteiros das aulas conforme as necessidades existentes na turma. 

o Acessibilidade Metodológica: As metodologias e técnicas de aprendizagem serão 

priorizadas, tal como a forma como os professores concebem conhecimento, avaliação e 

inclusão educacional, promovendo processos de diversificação curricular, flexibilização 

do tempo e utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com 

deficiência.  

o Acessibilidade atitudinal. Refere-se à percepção do outro sem preconceitos, estigmas, 

estereótipos e discriminações. 

 

 
 
 
 
 
 

2.5.1. Mecanismos de familiarização com a educação a distância (EAD) 

 

A ESMAC também possui mecanismos de familiarização com a educação a distância 

(EAD). Ao iniciar um curso na modalidade em Educação a Distância (EaD) é fundamental o 

conhecimento sobre a tecnologia e a metodologia que faz com que tudo isso possa ser executado, 

portanto A ESMAC oferecerá a disciplina Tecnologias e Cultura Digital como primeiro contato dos 

discentes, com conteúdo e atividades expondo os mecanismos de familiarização com a educação a 

distância e a cultura digital em nossa sociedade atual. 

Dentre os objetivos a serem trabalhados na disciplina destacam-se: 

a) Conceituar EaD; 

b) Apresentar a história da EaD, com foco nos principais marcos no contexto brasileiro; 

c) Contextualizar a EaD da Faculdade ESMAC com as suas definições e características; 



 
 
 

 
 

d) Apresentar as principais vantagens da Educação a Distância; 

e) Compreender a importância do trabalho em rede nessa modalidade; 

f) Expor as atividades e modelo de avaliação da Faculdade ESMAC para os cursos EaD; 

g) Apresentar os canais de comunicação e interação discente, docente e tutores, 

disponibilizados nos cursos EaD; 

h) Explicar as tecnologias de informação e comunicação (TIC) existentes; 

i) Compreender a cultura digital e sua influência em nossa sociedade atual. 

 

2.5.2. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-aprendizagem 

 

A ESMAC planeja, de maneira crescente, incorporar os avanços tecnológicos ao ensino de 

graduação. Para tanto, promoverá a aquisição e a atualização de seu parque tecnológico. Incentivará, 

também, a participação de seus docentes e técnico-administrativos em Oficinas e Seminários que 

abordem temas relacionados à incorporação de novas tecnologias ao processo de 

ensino/aprendizagem para que promovam, no âmbito da Faculdade, as inovações desejadas. A 

ESMAC investirá, de forma contínua, no aprimoramento e na otimização da infraestrutura 

necessária para qualificar as disciplinas dos cursos ofertados. 

Ressaltamos que as TICs selecionadas para atender o bacharel em ADMINISTRAÇÃO EAD 

foram planejadas por meio de estudo do NDE, considerando os conteúdos curriculares, a 

metodologia e o perfil do egresso que se pretende alcançar, em conjunto com a Equipe 

multidisciplinar do EaD. 

O Curso de Admninistração da Faculdade Esmac utiliza tecnologias de informação e 

comunicação, por meio do Sistema Qualinfo e do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – 

Education Performance Solution (EPS). Para tanto, utiliza ferramentas de comunicação síncronas 

(chat e webconferência) e assíncronas (fórum, wiki, e-mail) na plataforma virtual de aprendizagem, 

com o intuito de garantir constante oportunidade de interação entre todos os envolvidos no processo 

educativo (estudantes, professores, pessoal de suporte e gestores). 

            O Sistema Qualinfo é constituído de vários módulos, entre os quais o Docente 

Online, o Aluno Online, o Coordenador Online e o Módulo de Inscrição Online. Pelo módulo Aluno 

Online, o discente pode realizar sua matrícula pela Internet, mediante senha individual, além da 

possibilidade de submeter requerimentos e solicitações, acessar seu histórico escolar e situação 

financeira com a instituição. O módulo Coordenador Online permite ao coordenador de Curso 



 
 
 

 
 

monitorar a situação de matrícula e acompanhar o desempenho acadêmico dos estudantes e dos 

docentes, por disciplina e turma, antecipando eventuais disfunções. 

            O módulo Acadêmico controla os planos pedagógicos, com o registro temporal de 

ementas das disciplinas em formato Word e diário de classe eletrônico, atualizado on-line pelos 

professores. Os docentes/gestores podem controlar o calendário de provas, datas de revisão e 

publicação de notas, deixando as informações visíveis para seus estudantes na Internet. 

            Além disso, o Sistema Qualinfo permite ao estudante imprimir seus boletos de 

pagamento de sua residência ou de outro local que lhe for mais apropriado e realizar o pagamento 

em qualquer agência bancária, até a data do vencimento e vencida a data de pagamento, o estudante 

deve imprimir novo boleto, no qual constarão os novos valores a serem pagos. 

            Apesar de o Sistema Qualinfo possuir recursos para disponibilizar conteúdos das 

disciplinas, isto é feito por meio do AVA para se garantir uma série de recursos tecnológicos e 

pedagógicos que possibilitam comunicações interativas, inserção de conteúdos hipertextuais, 

controle individual do número de consultas e do tempo de permanência do estudante na disciplina 

(fornecendo gráficos com o controle estatístico desses dados e avaliações). 

            Esse modelo se fundamenta na relação direta e dialógica do professor com o 

estudante, e dos estudantes entre si, que acontece no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e 

também nos encontros presenciais. Destacam-se como ferramentas importantes no AVA: 

  

1.       Fórum de discussão: comunicação assíncrona, textual, entre estudante-estudante, 

estudante-professor e professor-estudante. 

2.       Tutoria Online (webconferências): comunicação síncrona, textual, imagem e som, 

entre estudante-estudante, estudante-tutor, estudante-professor e professor-estudante. 

3.       Chat: comunicação síncrona, textual, entre estudante-estudante, estudante-tutor, 

estudante-professor e professor-estudante. 

4.       Ferramentas de avaliação on-line: permitem disponibilizar para os estudantes 

exercícios, testes, pesquisas de opinião, estudos de caso, resenhas.  

5.       Avisos: postagem de avisos e encaminhamento dos mesmos via e-mail. 

6.       E-mail: ferramenta de mensagem interna para conversação assíncrona utilizada 

especialmente entre professores e estudantes. 

7.      Material de Apoio: vídeos, áudios, imagens, slides, textos, infográficos, artigos, páginas 

da web, livros digitais etc. 

 



 
 
 

 
 

O Portal, para a ESMAC, expressa inovação e dinamismo no cotidiano acadêmico, 

favorecendo a relação entre as atividades de ensino e de aprendizagem. 

A ESMAC ainda é Microsoft Partner, através da Microsoft 365 Education. Inclui o Office 

365 ProPlus, os aplicativos do Office para PC e Mac (como Word, Excel, PowerPoint, Outlook e 

outros) e um pacote completo de serviços online para email, armazenamento de arquivos e 

colaboração, reuniões e outros. Os alunos terão acesso ao Office 365 para baixar em seus próprios 

computadores.  Inclui o Intune for Education e o School Data Sync, entre outros recursos de 

segurança. O Microsoft 365 Education permite a implantação de cargas de trabalho e cenários de 

educação, incluindo Teams para Educação, Exchange, SharePoint e OneDrive. 

Por fim, mas não menos importante, a ESMAC também se utiliza do Google for Education, 

que oferece o Google Sala de Aula, os Formulários Google, Google docs, apresentações, planilhas, 

Google Meet, Google Sites e Jamboard, que permitem diferentes tipos e níveis de aprendizagem 

colaborativa. 

 

SALAS DE APOIO DE INFORMÁTICA 

 

A ESMAC investirá, de forma contínua, no aprimoramento e na otimização da infraestrutura 

necessária para qualificar as disciplinas dos cursos ofertados. Ciente de que parte dos(as) estudantes 

não possuem computadores com acesso à internet em sua residência, são disponibilizados 

computadores para pesquisas acadêmicas, em sua Sede e, futuramente, também nos Polos, nos dias 

letivos normais das 8h às 22h.  Além do fácil acesso, o Corpo Discente contará, no mesmo período, 

com suporte técnico organizado pelo Setor de TI da ESMAC. O objetivo é acompanhar de perto as 

principais dúvidas que porventura possam surgir, bem como qualificar a relação docente – discente, 

dentro dos ambientes virtuais de aprendizagem, utilizados por todos os Cursos Superiores. 

A ESMAC dispõe de 2 laboratórios de Informática, com um total de 52 computadores de 

alto desempenho distribuídos entre ambos, com acesso a internet. O ambiente permite acesso fácil 

para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e possuem recursos de acessibilidade 

tecnológica para usuários com necessidades especiais. 

A estrutura dessas salas contempla computadores atualizados e com acesso à internet de alta 

velocidade, com um link dedicado de 200MB, softwares atualizados, condições ergonômicas, 

segurança nas informações e no espaço físico, todos com total acessibilidade física e tecnológica. 

As máquinas possuem sistema operacional Open Office, além de aplicativos específicos conforme 

a necessidade do curso.  



 
 
 

 
 

A Faculdade possui um plano de atualização de softwares que atende um plano de 

manutenção preditiva e de atendimento às necessidades de atualização e implantação de softwares 

solicitados por demanda e necessidade de cada curso, além de manter software de segurança de 

dados (antivírus) instalados em todo seu parque tecnológico. Possui ainda três redes de dados, das 

quais uma é voltada para o atendimento aos laboratórios de informática, rede sem fio e 

computadores de uso dos alunos na biblioteca, separada fisicamente das redes de atendimento aos 

docentes e funcionários técnico-administrativos, garantindo maior segurança no trato das 

informações. 

Também consta disponível equipamentos que permitam o acesso à internet em qualquer 

parte do campus, via wi-fi, com acesso restrito à comunidade acadêmica, autenticado por senha, 

passado para todos os estudantes e docentes no início do módulo.  

 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 

A ESMAC conta tem parceria com o LMS da EPS. Neste ambiente será projetado os cursos 

e servirá como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com diferentes estratégias de 

comunicação e professor acompanhante, materiais de estudo, atividades de aprendizagem, espaços 

de reunião e outros recursos educacionais necessários para a execução do curso. Esta plataforma 

está instalada em servidor externo, com acesso via web. 

A ESMAC terá uma equipe de técnicos que fornecerá suporte de help desk aos usuários, 

garantindo o funcionamento adequado do mesmo. 

 

 

 

 

SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO 

Dentro da Plataforma LMS, o professor pode acompanhar cada aluno através do relatório 

gerado sobre os materiais digitais de estudo e a qualificação das atividades realizadas para cada 

módulo. 

 

SEGURANÇA 

A ESMAC prevê em seu projeto mecanismos de segurança quanto a estabilidade da energia 

elétrica por meio de nobreaks na infraestrutura de hardware e transmissão das aulas ao vivo, 

segurança da informação por meio de backups regulares dos vídeos e conteúdo dos cursos, tanto em 



 
 
 

 
 

servidores na nuvem como em meio físico. A ESMAC também possui plano de contingência, onde 

há um detalhamento das condições de funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

 

2.5.3. Número de Vagas  

 

O estabelecimento do número de vagas para o bacharel em ADMINISTRAÇÃO EaD se 

deu em decorrência de estudos prévios realizados pela ESMAC e de estudos do NDE quanto a 

justificativa da oferta do curso, considerando os conteúdos curriculares, a metodologia, o perfil do 

egresso que se pretende alcançar, a infraestrutura física e tecnológica disponível, o acervo digital e 

a possibilidade de expansão futura por meio de Polos. 

Estão sendo solicitadas 500 (quinhentas) vagas anuais para o curso de ADMINISTRAÇÃO 

EaD. 

No protocolo de Credenciamento foi cadastrado apenas o Polo SEDE da ESMAC; contudo, 

a ESMAC, com base no estudo mercadológico já realizado em 2022, prevê a expansão de 3 Polos 

localizados na Região Metropolitana de Belém, sendo Polo 1 – Marambaia, Polo 2 – Tapajós e 

Polo 3 – Icoaraci. 

Ou seja, a solicitação de 500 (quinhentas) vagas anuais para o curso ADMINISTRAÇÃO 

EaD já estão considerando a expansão futura dos Polos, o que deverá ocorrer a partir do momento 

do Credenciamento da Faculdade para atuar com o EaD e o início das atividades letivas. 

 

a) Quanto à dimensão do corpo docente: O Corpo docente previsto para os 2 (dois) 

primeiros anos do bacharel em ADMINISTRAÇÃO EaD atende integralmente a todas as disciplinas 

previstas. 

 

b) Quanto à dimensão do corpo de tutores: O Corpo de Tutores de Aprendizagem previsto 

para os 2 (dois) primeiros anos do curso ADMINISTRAÇÃO EaD atende integralmente a todas as 

disciplinas previstas. Sendo planejado a quantidade de tutores na ordem de 170 alunos para cada 

Tutor de Aprendizagem. Sendo que no módulo em que o docente não estiver como responsável por 

uma disciplina, ele poderá atuar como Tutor. 

A seguir, no Quadro 1, como ficará esta distribuição de docentes e tutores, nos dois 

primeiros anos do curso: 

 

Quadro 1: Docentes e tutores por componente curricular 



 
 
 

 
 

ANO Módulo Componentes Curriculares DOCENTE TUTORES 

1º 

ANO  

1º 

Fundamentos da Administração Mário Jorge Santos Pinheiro Renato Vianna 

Cortez de Souza 

Edney Saraiva 

Monteiro 

Relinaldo Pinho de 

Oliveira 

Fundamentos da Economia Ellen Claudine Castro Paes 

Barreto 

Tecnologias e Cultura Digital 
Kleoson Bruno Correa dos 

Santos 

2º 

Psicologia Organizacional Josie Rodrigues Vieira Renato Vianna 

Cortez de Souza 

Flavio Heleno 

Solano Reis 

Mário Jorge Santos 

Pinheiro 

Liderança e Desenvolvimento 

de Equipes 
Edney Saraiva Monteiro 

Cultura, Sociedade e 

Desenvolvimento 
Rui Martins Júnior 

3º 

Contabilidade Introdutória Flavio Heleno Solano Reis Danillo Soares Rios 

Elida de Cassia 

Mamede 

Edney Saraiva 

Monteiro 

Direito Empresarial Urá Lobato Martins 

Ética e Responsabilidade 

Socioambiental 
Marina Cristine Pantoja 

4º 

Empreendedorismo e Inovação 

nos Negócios 

Renato Vianna Cortez de 

Souza 
Mário Jorge Santos 

Pinheiro 

Ellen Claudine 

Castro Paes Barreto 

Edney Saraiva 

Monteiro 

Matemática Financeira Relinaldo Pinho de Oliveira 

Aprendizagem Baseada em 

Projetos I: Empreendedorismo e 

Inovação nos Negócios 

Kleoson Bruno Correa dos 

Santos 

2º 

ANO 

5º 

Administração Mercadológica Mário Jorge Santos Pinheiro Renato Vianna 

Cortez de Souza 

Amarildo Rodrigues 

de Matos 
Gestão de Custos Edney Saraiva Monteiro 

6º 

Raciocínio Quantitativo e 

Lógico Aplicado à Gestão 
Relinaldo Pinho de Oliveira 

Ellen Claudine 

Castro Paes Barreto 

Renato Vianna 

Cortez de Souza 
Gestão de Pessoas Josie Rodrigues Vieira 

7º 

Teorias da Administração Mário Jorge Santos Pinheiro Amarildo Rodrigues 

de Matos 

Kleoson Bruno 

Correa dos Santos 

Renato Vianna 

Cortez de Souza 

Organização e Gestão de 

Processos 
David Gomes Matos 

8º 

Gestão Estratégica 
Kleoson Bruno Correa dos 

Santos 
Mário Jorge Santos 

Pinheiro 

Relinaldo Pinho de 

Oliveira 

Edney Saraiva 

Monteiro 

Pesquisa e Análise de Mercado 
Ellen Claudine Castro Paes 

Barreto 

Aprendizagem Baseada em 

Projetos II: Mercado e 

Competitividade 

Amarildo Rodrigues de 

Matos 

 

 

c) Quanto à infraestrutura física disponível específica para o curso: 

 

O curso terá uma infraestrutura adequada para os dois primeiros anos (24 meses) do curso. 

Para o curso de Administração EaD, as salas de aula não serão utilizadas para atividades 



 
 
 

 
 

regulares, pois o curso ocorrerá 100% na modalidade EAD. Ou seja, o uso de espaço físico de apoio 

ocorrerá na Sede e nos Polos apenas para aplicação de avaliações presenciais ou disponibilidade de 

espaços físicos para os alunos que queiram estudar na unidade; contudo, não haverá qualquer aula 

presencial, sendo todas as atividades de ensino realizadas a distância. 

Para a realização das provas presenciais, a ESMAC possui 46 salas de aulas distribuídas 

entre quatro blocos térreos e contíguos e 03 Auditórios com capacidade para até 180 lugares. As 

salas de aula contam com metragens distintas entre 40 m2 e 70 m2, o que possibilita a configuração 

de diversos ambientes de ensino e aprendizagem, como por exemplo, aprendizado em equipes em 

metodologias ativas e colaborativas.  

As salas possuem acústica, climatização, ventilação e iluminação apropriadas, e murais para 

recados, além de piso frio resistente. As salas de aula possuem acesso a rede wi-fi e mobiliário 

adequado, sendo que as cadeiras são do tipo universitária com braço e espaço para guarda de 

material dos acadêmicos. 

As salas possuem espaços reservados para portadores de necessidades especiais, tornando-

se, portanto, apropriadas aos fins que se destinam. A acessibilidade nas salas de aula é realizada por 

corredores amplos e planos, com piso tátil e sinalização para pessoas com deficiência visual, 

oferecendo condições para utilização com segurança e autonomia total ou assistida. 

As salas são limpas diariamente por uma equipe especializada, o que gera um local com 

comodidade necessária às atividades desenvolvidas. 

A ESMAC também possui ambientes de estudos aos estudantes que queiram utilizar a 

unidade física da Faculdade, o espaço é equipado com computadores que poderão ser utilizados para 

pesquisas e trabalhos acadêmicos, climatizado e com equipamento de multimídia. 

 

d) Acervo Bibliográfico 

 

O Acervo bibliográfico básico e complementar é adequado aos programas das disciplinas 

e disponibilizado 100% no formato digital. A bibliografia é escolhida pelos professores do curso e 

discutidos em reunião do NDE, atendendo aos Planos de Ensino do Curso. São consideradas as 

literaturas mais relevantes e ao mesmo tempo as mais recentes de forma a atender os programas das 

disciplinas. São atualizados periodicamente para atender plenamente aos conteúdos propostos. 

 

Bibliografia básica 



 
 
 

 
 

As bibliografias básicas do Curso atendem as necessidades dos conteúdos apresentados 

nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na modalidade virtual, com o mínimo 

de 3 (três) títulos por disciplina, além de 1 (um) periódico disponível por meio de acesso virtual, de 

cada uma das unidades curriculares.  

 

Bibliografia complementar 

As bibliografias complementares do Curso também atendem as necessidades dos 

conteúdos apresentados nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na modalidade 

virtual, com o mínimo de 5 (cinco) títulos por disciplina, além de 1 (um) periódico disponível por 

meio de acesso virtual, de cada uma das unidades curriculares. 

 

 

2.5.4. Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

O AVA selecionado para atender o curso de ADMINISTRAÇÃO EaD foi planejado por 

meio de estudo do NDE, considerando os conteúdos curriculares, a metodologia e o perfil do egresso 

que se pretende alcançar. 

Com o objetivo de atender ao modelo pedagógico de Educação a Distância da ESMAC, será 

utilizada uma plataforma de acesso e funcionamento integral via web, a qual garantir ao aluno 

flexibilidade de acesso considerando-se a esfera temporal (qualquer dia e hora) e a esfera 

espacial/geográfica (de qualquer local), além de flexibilidade na organização dos estudos. 

Trata-se da plataforma EPS, um AVA que, originalmente, contém ferramentas de ensino, 

colaboração, avaliação e gestão. Foi preparada para integrar-se aos diversos sistemas de gestão da 

IES, inclusive pelo registro definitivo de notas dos alunos. Reserva-se à plataforma de Educação a 

Distância a atribuição de operacionalizar os cursos e transferir os resultados (notas). 

Manutenção da Plataforma: A plataforma é mantida em sua estrutura original e hospedada 

em Data Center externo, para manter toda infraestrutura necessária: backup, suporte técnico 24x7, 

acessibilidade adequada e alta disponibilidade. À equipe de informática do setor de EaD compete o 

monitoramento, soluções de eventuais problemas e integração dos processos e dados junto aos 

sistemas alunos. 

Acesso e segurança: A plataforma permite acesso identificado por meio de login e senha 

pessoal. Os níveis de acesso e operação dentro do ambiente são determinados pelo setor de TI e 

Coordenação Acadêmica. 



 
 
 

 
 

O AVA é estruturado para auxiliar professores no gerenciamento de conteúdos, atividades e 

avaliações para seus alunos. Através da integração com outras ferramentas de gestão, constitui-se 

em recurso fundamental para a administração das disciplinas de um curso. 

O AVA utilizado na ESMAC apresenta materiais, recursos e tecnologias apropriados que 

permitem desenvolver a cooperação entre discentes e docentes, a reflexão sobre o conteúdo das 

disciplinas e a acessibilidade metodológica, instrumental e comunicacional. No AVA, é possível ter 

acesso à previsão de avaliações periódicas devidamente documentadas, de modo que seus resultados 

sejam efetivamente utilizados em ações de melhoria contínua. O AVA está integrado aos diversos 

sistemas de gestão da ESMAC e, assim, reserva-se a essa plataforma a atribuição de operacionalizar 

os cursos e transferir os resultados (notas) para o sistema acadêmico. 

Para atingir os objetivos propostos, o AVA disponibiliza os seguintes instrumentos: material 

didático online, fóruns, exercícios de fixação, tarefas, questionários, avaliação, videoaulas, 

biblioteca virtual, sala de aula virtual, mural, feedbacks, e-mail interno e cronograma da disciplina.  

Além disso, há previsão de avaliações periódicas do AVA devidamente documentadas e 

conduzidas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), de modo que seus resultados sejam 

efetivamente utilizados em ações de melhoria contínua. 

A IES oferece a garantia de acesso do serviço ininterrupto e recursos tecnológicos que 

atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade 

e de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem sendo adotado plano de contingência para 

a garantia do acesso e do serviço. 

 

2.5.5. Material Didático 

 

 

A elaboração do material didático inicia com a construção do componente curricular com 

base no modelo pedagógico. O modelo pedagógico é formado por 2 elementos importantes no 

planejamento didático, são eles: Plano de Ensino e Aprendizagem; Mapa de Planejamento de 

Aprendizagem. 

 

A) PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O Plano de Ensino e Aprendizagem segue o modelo institucional devendo conter os 

seguintes campos: 

1. ementa; 

2. competências; 



 
 
 

 
 

3. temas de estudo; 

4. referências básicas; 

5. referências complementares. 

 

B) MAPA DE PLANEJAMENTO DE APRENDIZAGEM 

 

O mapa de planejamento, configura-se em um recurso projetivo das atividades realizadas 

durante o módulo em um componente curricular específico. Fundamentado no Plano de Ensino e 

Aprendizagem, delimita e organiza o planejamento do componente curricular, também conhecido 

como plano de aula nas disciplinas presenciais. 

 

O mapa está organizado por unidades na relação: atividade e tempo de execução, dentro de 

uma estimativa de apropriação do conhecimento pelo aluno no ambiente de aprendizagem. 

 

O Mapa possibilitará:  

a) Controle de produção: o controle manterá o padrão de aulas independente da componente 

curricular. 

b) Controle de tutoria: consegue-se visualizar quando existe a interação do tutor e o tempo 

necessário para esta intervenção ou interação. Assim pode-se adequar a carga horária de 

trabalho de cada tutor em relação as atividades mediadas e a relação de quantidade de 

alunos com a complexidade das atividades e o número de tutores de suporte. 

c) Controle de execução: estabelece o controle sobre a execução do curso, como também 

executar ajustes logo após o término do curso. Neste item cabe ressaltar a importância 

das colunas de data de publicação e validade, para que isso se torne automático durante 

o curso, ou seja, o mapa realmente será o roteiro de execução do curso. 

d) Com uma outra planilha de gestão será possível fornecer para as áreas financeira e 

acadêmica: 

o modelo de interação; 

o modelo de controle sobre cada componente curricular e sua tutoria; 

o tempo de execução das atividades; 

o conteúdos necessários e material de apoio; 

o prazos de produção e publicação das atividades e material didático; 

o roteiro de aprendizagem do aluno; 



 
 
 

 
 

 

C) MATERIAL DIDÁTICO 

 

As atividades dos cursos EaD buscam apoiar a construção de processos cognitivos indutivos, 

ou seja, os conteúdos buscam iniciar a explanação a partir de exemplo de situações concretas e 

práticas, para abordar-se o campo teórico sobre os assuntos abordados nas disciplinas do curso, nos 

vídeos síncronos de abertura das unidades. Deste modo, a aprendizagem torna-se significativa e 

ativa, uma vez que os temas interagem com os conhecimentos prévios do sujeito e permite a 

compreensão dos contextos em que os novos conteúdos teóricos podem ser aplicados. 

O conteúdo é progressivo e contínuo entre as unidades e, para tanto, parte sempre de uma 

contextualização do conteúdo para que o aluno possa compreender a correlação entre elas. 

É fundamental ainda ressaltar o aprofundamento e tratamento de forma diferenciada dos 

temas mais relevantes. Para tanto, são dados destaques aos conceitos e temas que efetivamente 

contribuirão para o desenvolvimento das competências e habilidades previstas para a disciplina. 

Ao organizar os conteúdos, consideram-se os seguintes elementos: 

 

1. Indicação das competências: São sinalizadas, ao início de cada disciplina, as competências 

e habilidades a serem desenvolvidas.  

2. Dialogia: O material didático é organizado de maneira a instigar o novo, a leitura, 

despertando o interesse e a curiosidade. 

3. Contextualização do conteúdo: Os conteúdos complementares abordam a teoria em uma 

perspectiva prática, incluindo exemplos, situações problemas, estudos de caso, análises 

situacionais, etc.  

 

A elaboração do material didático inicia com a construção do componente curricular com 

base no modelo pedagógico. O modelo pedagógico é formado por 2 elementos importantes no 

planejamento didático, são eles: 

a) Plano de Ensino e Aprendizagem: o Plano de Ensino e Aprendizagem segue o modelo 

institucional. 

b) Mapa de Planejamento de Aprendizagem: o Mapa de Planejamento, configura-se em um 

recurso projetivo das atividades realizadas durante o módulo em um componente curricular 

específico. Fundamentado no Plano de Ensino e Aprendizagem, delimita e organiza o planejamento 

do componente curricular, também conhecido como plano de aula nas disciplinas presenciais. 

 



 
 
 

 
 

 As bibliografias básicas e complementares das disciplinas são renovadas durante a 

atualização das competências da matriz, em conformidade com Projeto Pedagógico do Curso e a 

política de atualização do acervo bibliográfico.  

 Para atualização das ementas e programas das disciplinas, a Coordenação do Curso conta 

com seu Núcleo Docente Estruturante (NDE), que analisa, estuda e propõe alterações na 

organização da matriz curricular, quando exigidas pela legislação e/ou demandas específicas do 

mercado de trabalho, bem como pela necessidade de inserção de novos conhecimentos advindos do 

avanço científico e tecnológico. As alterações, quando sugeridas, são discriminadas em ata própria 

do NDE, deliberadas pelo Colegiado de Curso, que considera a sua fundamentação e adequação às 

diretrizes constantes do Projeto Pedagógico do Curso. 

O material didático para a oferta de cursos a distância foi devidamente previsto pela Equipe 

Multidisciplinar da ESMAC, elaborado e produzido por uma equipe de profissionais qualificada. 

Para isso, a ESMAC celebrou com a empresa TELESAPIENS, contrato de licenciamento de 

conteúdo, para produção deste material didático de acordo com os objetivos e perfil dos cursos. O 

material é analisado pelo professor tutor da disciplina, validado pelo NDE e pela Equipe 

Multidisciplinar da EAD. 

Cada disciplina possui, ainda um conjunto de materiais instrucionais que auxiliam no 

processo de construção do conhecimento e na interação entre os envolvidos. Esses materiais são 

planejados e escritos levando em consideração a bibliografia adequada às exigências de formação, 

aprofundamento e coerência teórica, bem como os aspectos regionais que fundamentam a inserção 

destes conteúdos no contexto da região em que o curso é ofertado. 

A distribuição do material didático será feita integralmente pelo AVA, de forma virtual, ou 

seja, não haverá distribuição de material impresso ou em formato físico.  

 

D) DISCIPLINAS / CONTEÚDOS EAD 

O conteúdo das disciplinas baseia-se no portfólio da Editora TeleSapiens, parceira 

responsável pela produção e atualização do conteúdo-base das disciplinas. Esse conteúdo é 

composto por: 

• 16 vídeos, sendo um para cada capítulo (competência), mais 1 um vídeo de apresentação 

da disciplina;  

• 4 e-books em PDF;  

• 4 arquivos de slides em PPT/PDF;  



 
 
 

 
 

• 4 mapas conceituais descrevendo visualmente os principais conceitos estudados em cada 

uma das unidades letivas e seus relacionamentos;  

• 4 trilhas de aprendizagem interativas em HTML5;  

• de 80 a 100 questões, sendo de 20 a 25 por unidade letiva, com enunciado, 5 alternativas, 

gabarito-resposta e comentário sobre a resposta certa;  

• 8 desafios colaborativos para sala de aula invertida em fórum, sendo 2 opções por unidade 

letiva, com enunciado e rubricas de correção;  

• 8 atividades contextualizadas com enunciado e rubrica de correção, e;  

• 1 jogo educacional (objeto interativo de aprendizagem gamificada) por disciplina. 

 

Esse conteúdo é atualizado periodicamente, com a frequência dois anos para saúde. O 

conteúdo-base da TeleSapiens é aberto e adensável, de modo que novos e-books, vídeos, podcasts 

e outros objetos de aprendizagem são agregados com o tempo, proporcionando personalização 

gradativa do acervo conteudista da instituição. 

 

 

 

 

2.6. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

O processo de avaliação da aprendizagem é contínuo e distribuído ao longo das disciplinas, 

pautado em aspectos quantitativos e qualitativos durante todo processo de aprendizagem no curso, 

seja em atividades individuais ou coletivas.  

Na avaliação do rendimento e desempenho discente busca-se identificar se os estudantes 

alcançaram os objetivos de aprendizagem e as competências previstas para cada disciplina. Para tal, 

os processos avaliativos utilizados na EaD ESMAC envolvem premissas de: 

1. Avaliação Formativa: as ações formativas ocorrem a fim de que se apoie o docente durante 

o processo educativo. 

2. Avaliação Somativa: tem como intuito aferir o rendimento do discente ao longo do curso e 

demonstrar quantitativamente se o estudante alcançou de maneira efetiva as competências 

necessárias na disciplina. 

Os conteúdos complementares incluem avaliações formativas, bem como o fórum e o estudo 

de caso. Isso se dá pelo formato de debates do Fórum, mediado, intermediado e estimulado pelo 



 
 
 

 
 

docente, e também se refere qualidade dos feedbacks oferecidos aos estudantes pelos professores, 

os quais devem ser consistentes, claros e bem fundamentados, de maneira a contribuir efetivamente 

para a sua aprendizagem. A partir desse acompanhamento, o docente EaD pode orientar o estudante 

a acessar materiais acessórios, que auxiliam o aluno a atingir o esperado em seu processo de ensino-

aprendizagem.  

No aspecto somativo, a avaliação da aprendizagem será realizada, em cada Módulo letivo, 

no período de realização da Disciplina, sendo obrigatória a seguinte distribuição de peso nas notas: 

I. Avaliação 1 (AV1) = 10%; 

II. Avaliação 2 (AV2) = 15%; 

III. Avaliação 3 (AV3) = 15%; 

IV. Avaliação 4 (AV4) = 60%. 

Compete ao professor responsável pela Disciplina elaborar e aplicar, com auxílio de tutores 

e a equipe da Faculdade, os instrumentos de avaliação de acordo com o PPC e o Plano de Ensino e 

Aprendizagem da Disciplina. 

A Avaliação 4 (AV4), peso de 60% da nota final da Disciplina, é obrigatória sua realização 

na modalidade presencial na Sede e nos Polos credenciados, sendo a frequência do aluno computada 

através da Ata de Presença na AV4 devidamente assinada pelo aluno. 

A distribuição da Carga Horária prevista nas disciplinas, bem como as avaliações, se darão 

da seguinte forma, de acordo com a carga horária total do componente curricular: 

 

A.1. Disciplinas de 80 horas 

Conforme previsto na metodologia do curso, algumas atividades de aprendizagem 

corresponderão ao cumprimento da carga horária do curso, sendo as datas para realização 

informadas no AVA e assim distribuídas no módulo letivo: 

a) Vídeo de abertura = 30 min 

b) Material didático = 4 horas X 8 semanas = 32 horas 

c) Conteúdos complementares = 1h30min X 8 semanas = 12 horas 

d) Fórum ou Wiki no AVA = 1h X 8 semanas = 8 horas 

e) Estudo de Caso + Exercício = 2h X 8 semanas = 16 horas 

f) Aula on-line = 1 hora X 8 aulas = 8 horas 

g) PROVA (Presencial) = 3h 30min 

 

As avaliações se darão da seguinte forma: 



 
 
 

 
 

 

a) FÓRUM (AVA) = 10% da Nota do Módulo. Serão 4 Fóruns ou Wiki no Módulo, com 2 semanas de 

prazo para cada um, sendo o período de realização informados no AVA. 

b) Estudo de Caso (AVA) = 15% da Nota do Módulo. Serão 4 Estudos de Casos no Módulo 

com 5 questões de múltipla escolha, elaboradas para medir Competências. O prazo será de 

1 semana para realização, será alternado com o exercício, sendo o período de realização 

informados no AVA. 

c) Exercício (AVA) = 15% da Nota do Módulo. Serão 4 Exercícios no Módulo com 10 questões de 

múltipla escolha, elaboradas para Conceitos. O prazo será de 1 semana para realização, será alternado 

com o estudo de caso, sendo o período de realização informados no AVA. 

d) PROVA (Presencial) = 60% da Nota do Módulo. Serão 10 questões, organizadas com 5 de múltipla 

escolha + 5 abertas, elaboradas para medir Competências. Ocorrerá no período previsto no calendário 

letivo 

 

A.2. Disciplinas de 40 horas 

Conforme previsto na metodologia do curso, assim distribuídas no módulo letivo: 

a) Vídeo de abertura = 30 min 

b) Material didático = 4 horas X 4 semanas = 16 horas 

c) Conteúdos complementares = 1h30min X 4 semanas = 6 horas 

d) Fórum ou Wiki no AVA = 30min X 8 semanas = 4 horas 

e) Estudo de Caso + Exercício = 1h X 8 semanas = 8 horas 

f) Aula on-line = 1 hora X 4 aulas = 4 horas 

g) PROVA (Presencial) = 1h 30min 

 

As avaliações se darão da seguinte forma: 

 

a) FÓRUM (AVA) = 10% da Nota do Módulo. Serão 2 Fóruns ou Wiki no Módulo, com 4 

semanas de prazo para cada um, sendo o período de realização informados no AVA. 

b) Estudo de Caso (AVA) = 15% da Nota do Módulo. Serão 2 Estudos de Casos no Módulo 

com 5 questões de múltipla escolha, elaboradas para medir Competências. O prazo será de 2 

semanas para realização, será alternado com o exercício, sendo o período de realização informados 

no AVA. 



 
 
 

 
 

c) Exercício (AVA) = 15% da Nota do Módulo. Serão 2 Exercícios no Módulo com 10 

questões de múltipla escolha, elaboradas para Conceitos. O prazo será de 2 semanas para realização, 

será alternado com o estudo de caso, sendo o período de realização informados no AVA. 

d) PROVA (Presencial) = 60% da Nota do Módulo. Serão 10 questões, organizadas com 

5 de múltipla escolha + 5 abertas, elaboradas para medir Competências. Ocorrerá no período 

previsto no calendário letivo. 

 

A.3. Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) 

 

As fases de desenvolvimento da ABP corresponderão ao cumprimento da carga horária do 

curso e exigirão o controle de frequência, sendo as datas para realização informadas no AVA e 

assim distribuídas no módulo letivo: 

a) Diagnóstico = 8 horas (Semanas 1 e 2) 

b) Hipóteses = 8 horas (Semanas 3 e 4) 

c) Investigação = 12 horas (Semanas 5 a 7) 

d) Relatório = 8 horas (Semanas 8 e 9) 

e) Entrega do Produto Final = 4 horas (Semana 10) 

 

A nota da ABP corresponderá às fases do Projeto: 

1. Diagnóstico = 10% da nota do Módulo (Semanas 1 e 2). 

2. Hipóteses = 15% da nota do Módulo (Semanas 3 e 4). 

3. Investigação = 15% da nota do Módulo (Semanas 5 a 7). 

4. Produto Final = 60% da nota do Módulo (Semanas 8 a 10).  

 

A média de aproveitamento em cada Disciplina é obtida mediante média ponderada das 

avaliações realizadas ao longo do Módulo letivo. 

Atribui-se nota zero ao aluno que utilizar de meios ilícitos nas avaliações da aprendizagem. 

As notas nos Componentes Curriculares serão de 0 a 10 pontos, permitida apenas a fração 

de décimos. 

É considerado promovido por média o aluno que obtenha, em cada Componente Curricular, 

média das notas igual ou superior a 6,0 (seis) pontos. 

O aluno que não alcançar o mínimo de 6,0 (seis) pontos exigidos para aprovação, poderá 

submeter-se a uma avaliação recuperadora, no formato de prova individual, que valerá 10 pontos e 



 
 
 

 
 

abrangerá todo o conteúdo curricular da disciplina. Para submeter-se à avaliação recuperadora o 

aluno deverá requerê-la na Secretaria Acadêmica via Portal Acadêmico, no prazo previsto no 

calendário acadêmico. A nota final (NF) será obtida considerando a média aritmética entre a Nota 

da Avaliação e Avaliação Recuperadora e se não obtiver, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de 

aproveitamento deverá cursar novamente a disciplina, de forma integral.  

Ao aluno que não comparecer às provas presenciais, Avaliação 4 (AV4), é concedida outra 

oportunidade para realizá-las na condição de 2ª chamada, desde que venha requerê-los na Secretaria 

Acadêmica via Portal Acadêmico, no prazo previsto no calendário acadêmico. 

O aluno que não atingir a média para aprovação estará reprovado. Assim que ofertado 

novamente o Componente Curricular, nos Módulos subsequentes, o aluno deverá repetir até 

conseguir a sua aprovação por aprendizagem e frequência. 

 

 

 

 

 

 

 

3. CORPO DOCENTE 

 

3.1. ADMINISTRAÇÃO DO CURSO 

 

3.1.1. Coordenação de Curso 

 

A Coordenação de Curso é um órgão de caráter executivo da administração básica da 

Faculdade ESMAC, encarregado das atividades de ensino, pesquisa e extensão no âmbito do Curso. 

Cada Curso ofertado pela Faculdade é coordenado por um docente, ligado à área específica 

do curso e com titulação condizente, escolhido e designado pelo Diretor(a) da ESMAC. O mandato 

do Coordenador de Curso será pelo período de dois anos, podendo haver recondução a critério do 

Diretor(a) da ESMAC. 

O Coordenador de Curso deve ser docente, com titulação mínima de especialista (Lato 

sensu), sendo priorizado os docentes com titulação de mestrado ou doutorado na área, em curso 

reconhecido pela legislação brasileira e com experiência comprovada no ensino superior. 



 
 
 

 
 

Em suas faltas ou impedimentos eventuais, o Coordenador de Curso é substituído por 

professor designado pela Direção da Faculdade. 

São algumas das atribuições do Coordenador de Curso: 

o superintender todas as atividades do Curso, representando-o junto às autoridades e órgãos 

da Faculdade; 

o convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso e o Núcleo Docente Estruturante 

(NDE); 

o acompanhar a execução das atividades programadas, bem como a assiduidade dos 

professores e alunos; 

o apresentar, anualmente, ao Colegiado de Curso e à Diretoria Geral, relatório de suas 

atividades e de sua Coordenadoria; 

o sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente, técnico-administrativo e monitores 

vinculados diretamente ao Curso; 

o acompanhar junto ao setor responsável pelo controle acadêmico, os relatórios e as 

informações sobre avaliações e frequência de alunos; 

o pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos; 

o promover em conjunto com a CPA, periodicamente, a avaliação das atividades e 

programas do Curso, assim como dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele 

lotado; 

o propor ou encaminhar projeto para a criação de cursos e programas de pós-graduação, 

desenvolvimento de projetos de pesquisa, atividades de extensão, visitas técnicas, eventos 

culturais ou desportivos. 

 

A atual Coordenação do curso de Administração EaD participou da concepção inicial do 

PPC e é responsável pela sua execução, coordena o NDE e o Colegiado do Curso, além de participar 

do Conselho Superior da Faculdade ESMAC. 

A coordenação do curso de Administração EaD é exercida pelo professor Mario Jorge Santos 

Pinheiro, graduado em Ciências Econômicas, Administração e Ciências Contábeis pelo IESAM e 

Uniasselvi, possui mestrado em Planejamento e Administração. Possui experiência profissional, de 

magistério superior e de gestão acadêmica, somadas, maior a 15 (quinze) anos. 

O Coordenador é contratado em regime de tempo integral, com 40 horas de atividades 

semanais, estando prevista carga horária para coordenação, administração, docência e condução do 

curso. 



 
 
 

 
 

 

3.1.2. Colegiado de Curso 

 

O Colegiado de Curso é o órgão consultivo e deliberativo da administração básica da 

Faculdade ESMAC, encarregado da coordenação didática, da elaboração e acompanhamento da 

política de ensino, pesquisa e extensão do referido curso. 

O Colegiado de Curso é constituído: 

I. O Coordenador de Curso, que o preside;  

II. Cinco representantes do corpo docente do curso, escolhidos por seus pares, com mandato 

de dois anos; e 

III. Um representante do corpo discente, indicado pelo Diretório ou Centro Acadêmico 

do Curso, com mandato de um ano, sem direito a recondução.  

 

São algumas das atribuições do Colegiado de Curso: 

I. distribuir encargos de ensino, pesquisa e extensão entre seus professores, respeitadas as 

especialidades; 

II. deliberar sobre os programas e planos de ensino das disciplinas; 

III. emitir parecer sobre os projetos de ensino, pesquisa e de extensão que lhe forem 

apresentados, para decisão final do Conselho Superior; 

IV. pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos e adaptações de alunos; 

V. opinar sobre admissão, promoção e afastamento de seu pessoal docente; 

VI. aprovar o plano e o calendário anual de atividades do Curso, elaborado pela Diretoria 

Acadêmica; 

VII. exercer as demais competências que lhe sejam previstas em lei e neste Regimento. 

 

Os Colegiados de Curso serão auxiliados pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), órgão 

consultivo, vinculado ao Colegiado do Curso, responsável pela concepção e atualização do Projeto 

Pedagógico do Curso. Além do apoio realizado pela Equipe Multidisciplinar, responsável pelas 

demandas tecno-pedagógicas do curso. 

 

3.1.3. Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 



 
 
 

 
 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui-se de um grupo de docentes do curso, com 

atribuições acadêmicas de acompanhar o processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Administração EaD, em colaboração 

com o Colegiado de Curso. 

O NDE tem regulamento próprio aprovado pelo Conselho Superior da ESMAC. 

São algumas das atribuições do Núcleo Docente Estruturante (NDE): 

a) Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso. 

b) Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão constantes no currículo. 

c) Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas 

das necessidades da graduação, de exigências do mercado de trabalho e afinadas com as 

políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso. 

d) Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de graduação. 

e) Atuar na concepção do curso, definindo os objetivos e perfil dos egressos, metodologia, 

componentes curriculares e formas de avaliação em consonância com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

f) Analisar os planos de ensino dos componentes curriculares dos cursos, sugerindo melhorias. 

g) Supervisionar e acompanhar os processos e resultados das Avaliações de aprendizagem das 

disciplinas dos cursos. 

h) Acompanhar os resultados e propor alternativas de melhoria a partir dos resultados das 

avaliações internas e externas dos cursos e consonância com o Colegiado. 

i) Assessorar a coordenação do curso na condução dos trabalhos de alteração e reestruturação 

curricular, submetendo a aprovação no Colegiado de Curso, sempre que necessário. 

j) Assegurar a integração horizontal e vertical do currículo do curso, respeitando os eixos 

estabelecidos pelo Projeto Pedagógico Institucional e Projeto Pedagógico do Curso. 

k) Acompanhar as atividades do corpo docente no que se refere às práticas investigativas e 

extensionistas. 

l)  Participar da revisão e atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso, submetendo-

o a análise e aprovação do Colegiado de Curso. 

m)  Acompanhar as atividades desenvolvidas pelo corpo docente, sobretudo no que diz respeito 

à integralização dos Planos de Ensino das disciplinas e Plano Integrado de Trabalho. 

n) Elaborar semestralmente cronograma de reuniões. 

o) Encaminhar relatórios semestrais a coordenação do curso sobre suas atividades, 



 
 
 

 
 

recomendações e contribuições. 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) será constituído pelo Coordenador do Curso, como 

seu presidente, e no mínimo mais 4 (quatro) docentes atuantes no curso, totalizando 5 docentes. Os 

docentes que compõem o NDE devem possuir preferencialmente a titulação acadêmica em 

programas de pós-graduação stricto sensu, pelo menos, 60% (sessenta por cento) de seus membros 

com titulação acadêmica obtida em programas de mestrado ou doutorado, e são contratados em 

regime de tempo parcial ou integral. 

O atual NDE participou da concepção do PPC de Administração EaD e é responsável pela 

sua implantação e execução. 

Compõe o NDE: 

1. Mário Jorge Santos Pinheiro (Coordenador do Curso e do NDE), mestre, 40 horas, integral; 

2. Urá Lobato Martins, doutora, 20 horas, parcial; 

3. Kleoson Bruno Correa dos Santos, mestre, 20 horas, parcial; 

4. Flavio Heleno Solano Reis, mestre, 20 horas, parcial; 

5. Ellen Claudine Castro Paes Barreto, mestre, 40 horas, integral. 

 

Conforme pode ser observado no quadro apresentado, 100% dos docentes possuem titulação 

acadêmica em programas de pós-graduação stricto sensu reconhecidos pela CAPES ou revalidada 

por universidades brasileiras com atribuição legal para essa revalidação.  

Todos os professores do Núcleo Docente Estruturante têm contratação em regime de tempo 

integral ou parcial, sendo 40% em regime de tempo integral. 

 

 

3.2. TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

O corpo docente do curso Administração EaD foi constituído por meio de estudo do NDE e 

considerando o perfil do egresso que se pretende alcançar. Para tanto, buscou-se aderência entre a 

formação do docente, o seu desempenho na docência, a experiência profissional para auxiliar na 

formação do discente, além da disponibilidade para exercer as atividades e atender as demandas de 

regime de trabalho na ESMAC. 

A totalidade dos docentes possui experiência no magistério superior, os docentes que não 

têm experiência didática apresentam um currículo fundamentado em cursos de pós-graduação 

(stricto sensu) e/ou experiência profissional não docente. Com o corpo docente formado por 



 
 
 

 
 

profissionais que atuam no mercado de trabalho, especialmente aqueles com formação específica 

no Curso, a experiência profissional do docente enriquece a prática dos alunos. 

A seguir a listagem dos professores previsto para os 2 (dois) primeiros anos do Curso: 

DOCENTE TITULAÇÃO 

Amarildo Rodrigues de Matos Mestre 

Danillo Soares Rios Especialista 

David Gomes Matos Mestre 

Edney Saraiva Monteiro Mestre 

Ellen Claudine Castro Paes Barreto Mestre 

Elida de Cassia Mamede Doutora 

Flavio Heleno Solano Reis Mestre 

Josie Rodrigues Vieira Mestre 

Kleoson Bruno Correa dos Santos Mestre 

Mário Jorge Santos Pinheiro Mestre 

Marina Cristine Pantoja Doutora 

Renato Vianna Cortez de Souza Especialista 

Relinaldo Pinho de Oliveira Mestre 

Rui Martins Júnior Doutor 

Urá Lobato Martins Doutora 

 

 

 O corpo docente do Curso de Graduação em Administração EaD é integrado por 15 

professores, sendo 4 (26,66%) doutores, 9 (60%) mestres e 2 (13,33%) especialistas. 

O percentual dos docentes do curso com titulação obtida em programas de pós-graduação 

stricto sensu é igual a 86,66%. 

 

 

3.3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ACADÊMICA DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

O corpo docente do curso Administração EaD foi constituído por meio de estudo do NDE e 

considerando o perfil do egresso que se pretende alcançar. Para tanto, buscou-se aderência entre a 

formação do docente, o seu desempenho na docência, a experiência profissional para auxiliar na 

formação do discente, além da disponibilidade para exercer as atividades e atender as demandas de 

regime de trabalho na ESMAC. 

A totalidade dos docentes possui experiência no magistério superior, os docentes que não 

têm experiência didática apresentam um currículo fundamentado em cursos de pós-graduação 



 
 
 

 
 

(stricto sensu) e/ou experiência profissional não docente. Com o corpo docente formado por 

profissionais que atuam no mercado de trabalho, especialmente aqueles com formação específica 

no Curso, a experiência profissional do docente enriquece a prática dos alunos. 

A experiência no magistério superior possibilita ao professor uma atuação segura, focada na 

aprendizagem dos alunos e integrada a proposta pedagógica da ESMAC. A experiência profissional 

possibilita ao professor uma abordagem mais prática dos conteúdos curriculares ministrados em sala 

de aula. 

O corpo docente possui experiência na docência superior e promove ações que permitem 

identificar as dificuldades dos estudantes. Procuram adaptar e expor o conteúdo em linguagem 

aderente às características da turma; apresentam exemplos contextualizados com os conteúdos dos 

componentes curriculares, e elaboraram atividades específicas para a promoção da aprendizagem 

de estudantes com dificuldades, avaliações diagnósticas e formativas, utilizando os resultados para 

redefinição de sua prática docente.  

 

3.3.1 Experiência profissional do corpo docente 

 

A seguir a listagem dos professores previsto para os 2 (dois) primeiros anos do Curso:  

 

 

DOCENTE 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 

(anos) 

Amarildo Rodrigues de Matos 20 

Danillo Soares Rios 19 

David Gomes Matos 07 

Edney Saraiva Monteiro 07 

Ellen Claudine Castro Paes Barreto 12 

Elida de Cassia Mamede 10 

Flavio Heleno Solano Reis 25 

Josie Rodrigues Vieira 13 

Kleoson Bruno Correa dos Santos 11 

Mário Jorge Santos Pinheiro 18 

Marina Cristine Pantoja 10 

Renato Vianna Cortez de Souza 29 

Relinaldo Pinho de Oliveira 23 

Rui Martins Júnior 20 

Urá Lobato Martins 07 



 
 
 

 
 

 

 

O corpo docente previsto do curso de Administração EaD é composto de 15 docentes, com excelente 

experiência profissional, com média de 15,40 anos de experiência profissional (não docente). 

 

3.3.2 Experiência de magistério superior do corpo docente 

 

A seguir a listagem dos professores previsto para os 2 (dois) primeiros anos do Curso: 

 

DOCENTE 

EXPERIÊNCIA 

DOCENTE NO 

ENSINO 

SUPERIOR (anos) 

Amarildo Rodrigues de Matos 30 

Danillo Soares Rios 06 

David Gomes Matos 03 

Edney Saraiva Monteiro 08 

Ellen Claudine Castro Paes Barreto 10 

Elida de Cassia Mamede 06 

Flavio Heleno Solano Reis 18 

Josie Rodrigues Vieira 07 

Kleoson Bruno Correa dos Santos 04 

Mário Jorge Santos Pinheiro 15 

Marina Cristine Pantoja 06 

Renato Vianna Cortez de Souza 20 

Relinaldo Pinho de Oliveira 17 

Rui Martins Júnior 18 

Urá Lobato Martins 08 

 

O corpo docente previsto para o curso de Administração EaD é composto de 15 docentes, 

com excelente experiência no exercício da docência no superior, com média de 12 anos e 100% dos 

docentes com mais de 03 anos de experiência na docência superior. 

 

3.3.3 Experiência no exercício da docência na educação a distância 

 

O curso possui 15 professores, todos (100%) possuem mais de 3 anos no exercício da 

docência na educação a distância. 



 
 
 

 
 

A seguir a listagem dos professores previsto para os 2 (dois) primeiros anos do Curso: 

 

DOCENTE 

EXPERIÊNCIA 

DOCENTE NO 

ENSINO À 

DISTÂNCIA 

(anos) 

Amarildo Rodrigues de Matos 03 

Danillo Soares Rios 03 

David Gomes Matos 03 

Edney Saraiva Monteiro 03 

Ellen Claudine Castro Paes Barreto 05 

Elida de Cassia Mamede 03 

Flavio Heleno Solano Reis 05 

Josie Rodrigues Vieira 04 

Kleoson Bruno Correa dos Santos 03 

Mário Jorge Santos Pinheiro 05 

Marina Cristine Pantoja 03 

Renato Vianna Cortez de Souza 03 

Relinaldo Pinho de Oliveira 10 

Rui Martins Júnior 10 

Urá Lobato Martins 03 

 

Justificando assim, a qualidade do corpo docente do Curso e sua aderência quanto à 

compreensão e valorização das diferentes linguagens manifestas nas sociedades contemporâneas e 

nos ambientes virtuais, gerando produção do conhecimento adequado à educação a distância, 

também possui capacidade de desenvolver metodologias e materiais pedagógicos adequados à 

utilização das TICs nas práticas educativas. Como também, utilizando novas estratégias e práticas 

pedagógicas aplicadas às avaliações diagnósticas, formativas e somativas na educação a distância, 

que possibilite identificar as dificuldades dos discentes e com isso reavaliar a sua conduta 

pedagógica para reduzir a distância transacional e, consequentemente, promover melhorias na 

aprendizagem discente. 

A ESMAC pretende acompanhar por meio de relatórios de acompanhamento e indicadores 

de produtividade produzidos através do AVA, onde a Coordenação do Núcleo de Educação a 

Distância e a Coordenação do Curso poderão acompanhar as atividades dos Tutores de 

Aprendizagem e dos Docentes, visando com isto corrigir falhas e melhorar os serviços educacionais 

realizados. 



 
 
 

 
 

 

 

3.4. REGIME DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

O corpo docente do curso de Administração EaD foi constituído por meio de estudo do NDE 

e considerando o perfil do egresso que se pretende alcançar. Para tanto, buscou-se aderência entre a 

formação do docente, o seu desempenho na docência, a experiência profissional para auxiliar na 

formação do discente, além da disponibilidade para exercer as atividades e atender as demandas de 

regime de trabalho na ESMAC. 

O corpo docente é formado por docentes envolvidos na produção de conteúdo e 

responsáveis pelos componentes curriculares, auxiliados pelos Tutores, com algumas atribuições 

específicas da modalidade EaD como: 

I - acompanhar e orientar os Tutores relacionados ao seu componente curricular na 

aplicação de determinados conteúdos específicos; 

II - promover o desenvolvimento da disciplina sob sua responsabilidade, cumprindo o 

previsto no seu do programa de aprendizagem e de acordo com a metodologia proposta no PPC; 

III - auxiliar na estrutura pedagógica no AVA e agregar conteúdos, exemplos, exercícios, 

materiais complementares etc. na plataforma via Núcleo de Educação a Distância; 

IV - responder ao Coordenador de Curso, auxiliando-o no cumprimento do PPC; 

V - elaborar e atualizar o programa de aprendizagem da disciplina; 

VI - elaborar as avaliações de aprendizagem conforme a metodologia prevista no PPC e 

ser responsável pela correção delas, sendo auxiliado nesta tarefa pelos Tutores; 

VII - ministrar aulas presenciais e em EAD (conferências síncronas), quando previsto, 

conforme o horário de aulas do curso; 

VIII - participar de reuniões acadêmicas com os demais docentes e Tutores; 

IX - discutir em conjunto com a Coordenação de Curso EaD e área de Design Educacional 

a melhor abordagem do conteúdo desenvolvido para a modalidade EaD. 

 

A Mantenedora, mediante proposta da Faculdade, fixa o número de cargos do magistério 

superior conforme os seguintes regimes de trabalho: 

I - Regime de Tempo Integral (TI): Docentes contratados com 40 horas semanais de trabalho 

na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 50% do tempo para estudos, pesquisa, trabalhos 

de extensão, gestão, planejamento, avaliação e orientação de alunos; 



 
 
 

 
 

II - Regime de Tempo Parcial (TP): Docentes contratados com 12 horas ou mais de trabalho 

na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 25% do tempo para estudos, pesquisa, trabalhos 

de extensão, gestão, planejamento, avaliação e orientação de alunos; 

III - Regime Horista (H): Docentes contratados pela instituição exclusivamente para 

ministrar horas-aula, independentemente da carga horária contratada ou que não se enquadre nos 

outros regimes de trabalho acima definidos. 

 

O regime de trabalho do corpo docente, tem por finalidade possibilitar o atendimento e 

dedicação à docência, por meio do planejamento didático das disciplinas, desenvolvimento e 

correção das avaliações de aprendizagem. Priorizando o atendimento para o processo ensino-

aprendizagem, considerando a carga horária total por atividade e preponderando os aspectos 

educativos e coletivos sobre os aspectos administrativos e individuais. 

A seguir a listagem dos professores previsto para os 2 (dois) primeiros anos do Curso: 

 

DOCENTE 
REGIME DE 

TRABALHO 

Amarildo Rodrigues de Matos Parcial 

Danillo Soares Rios Horista 

David Gomes Matos Parcial 

Edney Saraiva Monteiro Parcial 

Ellen Claudine Castro Paes Barreto Integral 

Elida de Cassia Mamede Parcial 

Flavio Heleno Solano Reis Parcial 

Josie Rodrigues Vieira Parcial 

Kleoson Bruno Correa dos Santos Parcial 

Mário Jorge Santos Pinheiro Integral 

Marina Cristine Pantoja Parcial 

Renato Vianna Cortez de Souza Horista 

Relinaldo Pinho de Oliveira Parcial 

Rui Martins Júnior Parcial 

Urá Lobato Martins Parcial 

 

O corpo docente do curso de Administração EaD é composto de 15 docentes com os 

seguintes regimes de trabalho: 2 Tempo Integral (13,3%); 11 Tempo Parcial (73,3%) e 2 em regime 

Horista (13,3%). 

 



 
 
 

 
 

3.5. PRODUÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

Através da produção docente que o conhecimento produzido no interior da academia é 

difundido e democratizado. Neste sentido, o corpo docente da ESMAC é incentivado a apresentar 

trabalhos em congressos nacionais, publicar artigos científicos em revistas indexadas e periódicos 

especializados, elaborar materiais didático-pedagógicos, produção técnica, enfim, dando 

visibilidade às próprias pesquisas e à instituição. 

Nas pastas individuais dos docentes, constam o currículo Lattes atualizado, bem como os 

comprovantes da produção científica e as participações em eventos científicos. 

Considera-se como produção docente artigos publicados em periódicos, livros ou capítulos 

de livros, material didático institucional, resumos ou textos completos apresentados em congressos, 

propriedade intelectual depositada ou registrada, produções culturais, artísticas, técnicas e inovações 

tecnológicas relevantes. 

A produção científica do corpo docente do Curso nos últimos três anos pode ser constatada 

no ANEXO H (Perfil do Corpo Docente do Curso), ao final deste PPC, onde se encontra o 

detalhamento dos docentes ativos que atuam no curso, com os nomes, titulação e a produção 

científica dos últimos 3 anos (em quantidade). 

 

 

3.6. PLANEJAMENTO DIDÁTICO DO CORPO DOCENTE 

 

A elaboração do material didático inicia com a construção do componente curricular com 

base no modelo pedagógico. O modelo pedagógico é formado por 2 elementos importantes no 

planejamento didático, são eles: 

 

a) Plano de Ensino e Aprendizagem 

Segue o modelo institucional devendo conter os seguintes campos: ementa; competências; 

temas de estudo; referências básicas; referências complementares. 

 

b) Mapa de Planejamento de Aprendizagem 

Configura-se em um recurso projetivo das atividades realizadas durante o módulo. 

Fundamentado no Plano de Ensino e Aprendizagem, delimita e organiza o planejamento do 

componente curricular, também conhecido como plano de aula nas disciplinas presenciais. O mapa 



 
 
 

 
 

está organizado por unidades: atividade e tempo de execução, dentro de uma estimativa de 

apropriação do conhecimento pelo aluno no ambiente de aprendizagem. 

 

Os docentes deverão elaborar o Plano de Ensino e Aprendizagem para cada componente 

curricular constante no curso, conforme modelo homologado pelo CONSU e auxiliados pela equipe 

do Núcleo de Educação a Distância (NEAD). Os Planos de Ensino e Aprendizagem são aprovados 

pela Coordenação de Curso no início de cada período letivo, sendo divulgados no AVA, 

obrigatoriamente, no início de cada módulo letivo. Os docentes serão auxiliados pela Equipe 

Multidisciplinar na execução da disciplina. 

Na Faculdade ESMAC a autoavaliação, prevista anualmente pela CPA, também é um 

importante instrumento para verificar as atividades e o nível de satisfação dos participantes do 

processo ensino e aprendizagem – docentes, discentes e gestão acadêmica. Através dos resultados 

diagnosticados são propostas ações de melhorias implantadas na Faculdade e nos Cursos. 

 

 

3.7. TITULAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORPO DE TUTORES DO CURSO  

 

O corpo de tutores do curso Administração EaD da Faculdade ESMAC também foi 

constituído por meio de estudo do NDE e considerando o perfil do egresso que se pretende alcançar. 

Para tanto, buscou-se aderência entre a formação e a experiência no exercício da tutoria na EAD 

para auxiliar na formação do discente, viabilizando a autonomia de estudo por meio de atividades 

pedagógicas e pesquisas complementares aos recursos pedagógicos disponibilizados no Curso. 

Os Tutores são agentes fundamentais no processo de interatividade e apoio pedagógico, 

com formação compatível com os conteúdos dos componentes curriculares, exercendo a função de 

mediadores no processo de ensino e aprendizagem, organizados em uma equipe de tutores da área 

específica do Curso, para atuação a distância tendo como competências o acompanhamento 

pedagógico dos discentes, auxiliando-os no desenvolvimento das atividades propostas pelos 

docentes no AVA com as seguintes atribuições específicas: 

I - manter contato com os docentes responsáveis pelas disciplinas e com os discentes 

visando a melhor abordagem do conteúdo e a comunicação eficaz; 

II - acompanhar os discentes, tomando ações proativas com os discentes que se encontram 

fora da curva de aprendizagem; 

III - apoiar as ações didáticas de planejamento, acompanhamento e avaliação dos discentes; 



 
 
 

 
 

IV - apoiar os discentes em suas necessidades, relacionadas ao conteúdo, acesso ao 

ambiente, organização e técnicas de estudo; 

V - auxiliar o ensino através da plataforma AVA e na aplicação da metodologia EaD; 

VI - orientar grupos de discentes em atividades grupais previstas nas disciplinas; 

VII - auxiliar os docentes na correção das atividades de uma determinada disciplina; 

VIII - participar de reuniões acadêmicas com os demais tutores e com o docente 

responsável pela disciplina. 

 

Ou seja, o exercício da tutoria possibilita o suporte adequado aos docentes na mediação 

pedagógica com os discentes, sendo um facilitador no processo de ensino aprendizagem e 

viabilizando as orientações aos discentes por meio de atividades e leituras complementares que 

auxiliam sua formação. Os tutores também possuem um importante papel nas melhorias no design 

educacional do curso EAD, nos recursos e atividades pedagógicas disponibilizadas, contribuindo 

ativamente no Colegiado do Curso e nas iterações administrativas com o Coordenador de Curso, o 

NDE e o Núcleo EAD da ESMAC. 

O corpo de Tutores de Aprendizagem da Faculdade é constituído por professores com 

titulação de Especialistas, Mestres ou Doutores, também atuam no mundo do trabalho, 

possibilitando a integração teoria-prática com a realidade do mercado. 

A idoneidade profissional, experiência profissional, a capacidade didática, a ética, a 

integridade moral e boa conduta pública e privada são condições fundamentais para o ingresso e 

permanência no corpo de tutores de aprendizagem da Faculdade. 

Os Tutores de Aprendizagem dos cursos apresentam formação e experiência adequadas 

para as disciplinas em que atuam na mediação. A maioria dos Tutores possuem experiência em 

tutoria ou docência no magistério superior e em Educação a Distância (EaD). 

O Corpo de Tutores de Aprendizagem previsto para os 2 (dois) primeiros anos do curso 

Administração EaD atende integralmente a todas as disciplinas previstas. Sendo planejada a 

quantidade de tutores na ordem de 170 alunos para cada Tutor de Aprendizagem. 

A ESMAC opta por aproveitar os Docentes como Tutores de Aprendizagem, isto ocorrerá 

em módulos em que não estiver atuando como professor no Curso. Portanto, a Instituição estabelece 

um elevado padrão de qualidade para a formação e experiência dos Tutores de Aprendizagem, pois 

eles integram o quadro docente da Faculdade. Também terá Tutores de Aprendizagem que não 

atuam como docentes, mas com experiência na área da EaD. 



 
 
 

 
 

Desta maneira, o corpo de Tutores do curso Administração EaD da ESMAC é formado por 

tutores, com experiência no exercício da tutoria da educação à distância acima de 3 anos. 

A seguir a listagem dos tutores previstos para os 2 (dois) primeiros anos do Curso: 

DOCENTE TITULAÇÃO 

Amarildo Rodrigues de Matos Mestre 

Danillo Soares Rios Especialista 

David Gomes Matos Mestre 

Edney Saraiva Monteiro Mestre 

Ellen Claudine Castro Paes Barreto Mestre 

Elida de Cassia Mamede Doutora 

Flavio Heleno Solano Reis Mestre 

Josie Rodrigues Vieira Mestre 

Kleoson Bruno Correa dos Santos Mestre 

Mário Jorge Santos Pinheiro Mestre 

Marina Cristine Pantoja Doutora 

Renato Vianna Cortez de Souza Especialista 

Relinaldo Pinho de Oliveira Mestre 

Rui Martins Júnior Doutor 

Urá Lobato Martins Doutora 

 

 

 

 

3.8. EXPERIÊNCIA EM EAD DO CORPO DE TUTORES DO CURSO  

 

Devido ao fato de a ESMAC aproveitar os docentes como Tutores de Aprendizagem, isto 

ocorrerá em módulos em que não estiver atuando como professor no Curso, a Instituição estabelece 

um elevado padrão de qualidade para a experiência dos Tutores de Aprendizagem. 

Desta maneira, o corpo de Tutores do curso Administração EaD da ESMAC é formado por 

tutores, com experiência no exercício da tutoria da educação à distância acima de 3 anos. 

A seguir a listagem dos tutores previstos para os 2 (dois) primeiros anos do Curso: 

DOCENTE 

EXPERIÊNCIA 

DOCENTE NO 

ENSINO À 

DISTÂNCIA 

(anos) 

Amarildo Rodrigues de Matos 03 

Danillo Soares Rios 03 



 
 
 

 
 

David Gomes Matos 03 

Edney Saraiva Monteiro 03 

Ellen Claudine Castro Paes Barreto 05 

Elida de Cassia Mamede 03 

Flavio Heleno Solano Reis 05 

Josie Rodrigues Vieira 04 

Kleoson Bruno Correa dos Santos 03 

Mário Jorge Santos Pinheiro 05 

Marina Cristine Pantoja 03 

Renato Vianna Cortez de Souza 03 

Relinaldo Pinho de Oliveira 10 

Rui Martins Júnior 10 

Urá Lobato Martins 03 

 

 

 

A ESMAC pretende acompanhar por meio de relatórios de acompanhamento e indicadores 

de produtividade produzidos através do AVA, onde a Coordenação do Núcleo de Educação a 

Distância e a Coordenação do Curso poderão acompanhar as atividades dos Tutores de 

Aprendizagem e dos Docentes, visando com isto corrigir falhas e melhorar os serviços educacionais 

realizados. 

No caso específico das atividades de tutoria, os relatórios servirão para identificar a 

coerência do material complementar produzido pelos tutores de aprendizagem para esclarecer as 

dúvidas dos alunos e enriquecer a aprendizagem das competências previstas para o curso 

Administração EaD. 

 

 

3.9. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA EAD  

 

O Núcleo de Educação a Distância (NEAD), é o órgão responsável pela proposição, 

planejamento, execução e avaliação dos projetos de Educação a Distância. O Núcleo está vinculado 

à Direção Geral da Faculdade ESMAC, regida por regulamento específico. 

O Núcleo de Educação a Distância tem por finalidade conceber políticas e coordenar ações 

de ensino aprendizagem autônoma e cooperativa entre áreas utilizando recursos didáticos 

pedagógicos disponíveis na modalidade de EaD, em especial: 

I - propor, planejar, coordenar, supervisionar e assessorar as ações referentes à EaD;  



 
 
 

 
 

II - propiciar a interlocução entre professor, tutor e aluno; 

III - prestar suporte técnico e pedagógico às atividades em EaD e às unidades de apoio 

presencial (polos); 

IV - promover a melhoria e ampliação da EaD no âmbito da Faculdade ESMAC. 

 

São competências do Núcleo de Educação a Distância: 

I - assegurar a participação e o desenvolvimento da comunidade acadêmica, através da 

articulação com os órgãos envolvidos, na preparação e na execução de atividades na modalidade de 

EaD; 

II - estimular e assessorar as iniciativas e experiências em EaD, e a elas dar suporte; 

III - apoiar e incentivar a execução de programas e projetos institucionais em EaD; 

IV- propor normas de organização, planejamento, gestão e avaliação de EaD; 

V - promover o desenvolvimento de habilidades acadêmicas e administrativas em novas 

tecnologias aplicadas a EaD; 

VI - capacitar docentes, tutores e técnicos administrativos para atuarem em EaD; 

VII - estimular a aplicação de inovações tecnológicas no ensino oferecido pelos cursos da 

Faculdade ESMAC; 

VIII - estimular o uso de recursos tecnológicos apropriados à EaD, conforme as 

características da atividade a ser executada e do seu público-alvo; 

IX - promover a realização de eventos sobre assuntos relacionados à EaD; 

X - estimular a produção intelectual, científica e cultural em temas ligados à EaD; 

XI - buscar e manter, no que for pertinente ao Núcleo de Educação a Distância, parcerias 

com instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, relacionadas à EaD; 

XII - promover o estudo permanente das disposições legais acerca da EaD tendo em vista a 

adoção de medidas para as adequações que se fizerem necessárias; 

XIII - desenvolver outras ações relacionadas a EaD. 

 

A Equipe Multidisciplinar atuará no Núcleo de Educação a Distância – NEAD da 

ESMAC sendo constituída por profissionais de diferentes áreas do conhecimento e responsável pela 

concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para 

a educação a distância. 

A Equipe Multidisciplinar é responsável pelo controle, qualidade, operacionalização da 

oferta dos cursos e/ou disciplinas e integridade aos referenciais estabelecidos, garantindo a 



 
 
 

 
 

sustentabilidade com responsabilidade. Outra grande responsabilidade é estudar inovações e 

pesquisas produzidas pelo mercado educacional para ter um amplo panorama das possibilidades 

desta área. 

A Equipe Multidisciplinar analisa o material contratado do fornecedor escolhido ou de 

produção própria, considerando os diversos suportes tecnológicos e metodológicos e as avaliações.  

A composição, funcionamento e atribuições da Equipe Multidisciplinar está fundamentada 

em políticas de gestão explicitadas no PPI e PDI e asseguram a representação docente/tutor. 

A Equipe Multidisciplinar está assim composta:  

 

NOME 
FUNÇÃO / CARGO 

EXERCIDO NA ESMAC 

Akim Felipe Santos Nobre 

Coordenação Geral do 

Núcleo de Educação a 

Distância - NEAD 

Relinaldo Pinho de Oliveira 
Coordenação de 

Licenciaturas  

Karla Fabiane Lopes de Melo 
Coordenação de Ciências 

Biológicas e Saúde 

Mário Jorge Santos Pinheiro 
Coordenação de Ciências 

Sociais Aplicadas 

Weverton Gleuber Coordenação de STI 

Lucyclea Lopes da Silva 
Coordenação de 

Comunicação 

Pedro Henrique Almeida Lobato 
Coordenação de Design 

Gráfico 

Paula Moiana da Costa 
Coordenação de Tutoria e 

Design Instrucional 

 

 

3.10. INTERAÇÃO ENTRE TUTORES, DOCENTES E COORDENAÇÃO DA EAD 

 

A Faculdade ESMAC disponibiliza um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para que 

os alunos possam ter informações sobre seu curso, bem como interagir com seus tutores de 

aprendizagem e acompanhamento e professor. 

Ao acessar o ambiente de aprendizagem pelo link disponível diretamente no site da ESMAC 

os alunos encontrarão todas as informações necessárias para seu curso de graduação EaD. Nesse 

ambiente os alunos têm informações sobre o calendário institucional, as datas de fechamento de 



 
 
 

 
 

cada atividade e as datas das avaliações regulares, a prova presencial e a segunda chamada. No item 

calendário. 

No item atendimento o aluno tem acesso aos telefones de contato dos Polos e poderá 

registrar suas necessidades de interação através de um sistema de suporte ao usuário diretamente 

conectado ao tutor de acompanhamento. Esse sistema visa auxiliar ao aluno, quanto seu acesso ao 

ambiente, login e senha, dúvidas sobre datas, entre outras informações de suporte acadêmico que 

não envolvam mediação de aprendizagem. 

O aluno também poderá acessar a biblioteca virtual, utilizando o login e senha, 

disponibilizado para o aluno matriculado nos cursos da Faculdade ESMAC para que ele possa 

ampliar constantemente seu conhecimento e promover a pesquisa. 

Ao acessar o item “Metodologia EaD” o aluno terá toda a explicação do modelo de 

aprendizagem e como funciona sua avaliação. 

Após acessar o AVA, utilizando o login e senha o aluno encontrará outra interface, que 

primeiramente lhe apresentará seu desempenho nas disciplinas de seu curso para que o aluno tenha 

um acompanhamento quantitativo de suas atividades. 

No link gabaritos o aluno encontrará suas avaliações comentadas pelos professores e 

poderá solicitar vistas de sua prova e agendar chat com o tutor de aprendizagem para revisão e 

esclarecimentos. O atendimento nessa interface será feito pelo tutor de aprendizagem, que discutirá 

questões referentes ao conteúdo. 

Ao acessar seu componente curricular o aluno ainda terá acesso a enviar mensagens para 

seus tutores de aprendizagem e professor responsável, bem como a toda a equipe de suporte da 

Faculdade ESMAC e coordenador de seu curso, como enviar e-mails para todos os participantes de 

seu curso. 

Outra forma de comunicação e interação é a dada pelos chats de revisão em que os alunos 

conversam com os professores e tutores de aprendizagem, discutindo conteúdos e podendo observar 

as questões propostas por outros participantes. 

No curso também será disponibilizado vários fóruns, com a intenção de promover o diálogo 

entre os participantes. E haverá permanentemente no decorrer da disciplina um fórum exclusivo de 

dúvidas e aprofundamento para que o aluno ainda possa se posicionar e solicitar mediação à 

aprendizagem.  



 
 
 

 
 

4. INFRAESTRUTURA 

 

4.1. INSTALAÇÕES GERAIS 

 

4.1.1. Espaço de trabalho para professores Tempo Integral 

 

Os gabinetes de trabalho para professores em regime de tempo integral estão devidamente 

implantados, permitindo e viabilizando as ações acadêmicas, como planejamento didático-

pedagógico das atividades inerentes às suas atribuições e estão compostos em uma sala, bem 

iluminada, ventilada e climatizada, e os docentes têm à sua disposição gabinetes de trabalho 

dispostos para a utilização de maneira individual composto por mesa, cadeira. E. Esta sala de 

gabinetes garantem um atendimento privativo para os atendimentos dos discentes e orientadores, 

possuindo aproximadamente 12m² equipada com mesas, computador com acesso a internet, rede 

wi-fi, abastecimento de café e chá, bebedouro para água mineral, e a limpeza e conservação é 

realizada diariamente. 

Esta sala visa complementar os professores TI que não possuem outra estação de trabalho 

como sala própria ou gabinete de trabalho, sendo assim nesta sala sobra gabinetes de trabalho para 

os RTI visto que a maioria ocupa outros locais de trabalho como sala das coordenações, sala da 

comissão de avaliação, sala de tutoria e nivelamento, sala da CPA, salas de outras comissões 

institucionais, sala da Direção Geral, entre outras, devido a isto, esta sala também dispõe de 

gabinetes para professores em regime de trabalho parcial. 

 

4.1.2. Espaço de trabalho para o coordenador 

 

A Coordenação do Curso possui espaço de trabalho específico para desempenhar suas 

atividades de coordenação, viabilizando o desempenho das ações acadêmico-administrativas 

inerentes à rotina de cada curso. Este espaço possui equipamentos adequados, atende às 

necessidades da coordenação, permitindo o atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade. 

A sala de Coordenação de Cursos atende satisfatoriamente aos requisitos de iluminação, 

ventilação, acústica, limpeza, mobiliário e equipamentos, sendo adequada para o número de usuários 

e para o tipo de atividade, garante um atendimento privativo para os atendimentos dos discentes, 

docentes/tutores e orientadores, possuindo aproximadamente 40 m² equipada com mesas, armário, 

computador com acesso a internet, impressora e telefone. 



 
 
 

 
 

 

4.1.3. Sala coletiva de professores 

 

A ESMAC possui uma sala coletiva dos professores ou simplesmente denominada Sala dos 

Professores, esta sala possui espaço amplo, com comodidade, limpeza, segurança e acessibilidade 

adequadas para o convívio e os docentes são atendidos por 1 funcionário técnico-administrativo. 

É equipada com mobiliário padronizado, espaços com mesas e cadeiras, mesa de reuniões, 

armários para guarda de pertences pessoais ou profissionais, sofás para descanso, acesso para 

internet em rede sem fio (wi-fi), televisão, jogos de tabuleiro, geladeira, bebedouro com água 

mineral, e é abastecida diariamente com café e chá, fornecidos pela IES. A sala dos professores visa 

ser um local de lazer e socialização de docentes principalmente na hora do intervalo, esta sala é 

frequentada pelos professores, inclusive horistas, para que eles possam disfrutar de um local de 

trabalho na Faculdade. 

A sala é apropriada de acordo com a demanda docente para os respectivos horários de aula 

ou descanso. 

 

4.1.4. Salas de aula 

 

Para o curso de Administração EaD, as salas de aula não serão utilizadas para atividades 

regulares, pois o curso ocorrerá 100% na modalidade EAD. Ou seja, o uso de espaço físico de apoio 

ocorrerá na Sede e nos Polos apenas para aplicação de avaliações presenciais ou disponibilidade de 

espaços físicos para os alunos que queiram estudar na unidade; contudo, não haverá qualquer aula 

presencial, sendo todas as atividades de ensino realizadas a distância. 

Para a realização das provas presenciais, a ESMAC possui 46 salas de aulas distribuídas 

entre quatro blocos térreos e contíguos e 03 Auditório com capacidade para até 180 lugares. As salas 

de aula contam com metragens distintas entre 40 m2 e 70 m2, o que possibilita a configuração de 

diversos ambientes de ensino e aprendizagem, como por exemplo, aprendizado em equipes em 

metodologias ativas e colaborativas.  

As salas possuem acústica, climatização, ventilação e iluminação apropriadas, e murais para 

recados, além de piso frio resistente. As salas de aula possuem acesso a rede wi-fi e mobiliário 

adequado, sendo que as cadeiras são do tipo universitária com braço e espaço para guarda de 

material dos acadêmicos. 

As salas possuem espaços reservados para portadores de necessidades especiais, tornando-



 
 
 

 
 

se, portanto, apropriadas aos fins que se destinam. A acessibilidade nas salas de aula é realizada por 

corredores amplos e planos, com piso tátil e sinalização para pessoas com deficiência visual, 

oferecendo condições para utilização com segurança e autonomia total ou assistida. 

As salas são limpas diariamente por uma equipe especializada, o que gera um local com 

comodidade necessária às atividades desenvolvidas. 

 

4.1.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

 

A ESMAC conta com 02 salas informatizadas para apoio ao curso de Administração EaD 

com 52 computadores de alto desempenho distribuídas entre ambas. O ambiente permite acesso 

fácil para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e possuem recursos de acessibilidade 

tecnológica para usuários com necessidades especiais. Esses laboratórios estão disponíveis para uso 

das 08:00 às 22:00h, para estudos individuais ou em grupo, favorecendo a pesquisa e autonomia dos 

estudantes. 

A estrutura dessas salas contempla computadores atualizados e com acesso à internet de alta 

velocidade, com um link dedicado de 200MB, softwares atualizados, condições ergonômicas, 

segurança nas informações e no espaço físico, todos com total acessibilidade física e tecnológica. 

As máquinas possuem sistema operacional Open Office, além de aplicativos específicos conforme 

a necessidade do curso.  

A Faculdade possui um plano de atualização de softwares que atende um plano de 

manutenção preditiva e de atendimento às necessidades de atualização e implantação de softwares 

solicitados por demanda e necessidade de cada curso, além de manter software de segurança de 

dados (antivírus) instalados em todo seu parque tecnológico. Possui ainda três redes de dados, das 

quais uma é voltada para o atendimento aos laboratórios de informática, rede sem fio e 

computadores de uso dos alunos na biblioteca, separada fisicamente das redes de atendimento aos 

docentes e funcionários técnico-administrativos, garantindo maior segurança no trato das 

informações. 

 

 

4.2. BIBLIOTECA 

 

A biblioteca da Faculdade ESMAC apresenta uma área de mais de 164m2, o acervo físico 

está tombado é informatizado e conta com mais de 2.195 títulos e 8.269 exemplares disponíveis, 



 
 
 

 
 

controlados pelo sistema PERGAMUM, o que permite melhor controle e maior agilidade no 

processo de empréstimo e devolução.  

Além do acervo físico, desde 2015 a Faculdade ESMAC possui acervo virtual contratado 

com a empresa MINHA BIBLIOTECA que conta atualmente com mais de 11.789 títulos, o que 

possibilita aos discentes maior acesso e facilidade na consulta dos títulos. Cada discente possui 

acesso individual por meio de senha e login pessoal e intransferível o que possibilita a consulta não 

somente no ambiente da Faculdade, mas em qualquer lugar onde esteja disponível acesso a internet, 

garantindo aos alunos acesso ininterrupto. 

A área para consulta e utilização do acervo é ampla, climatizada, além de contar com 11 

estações de trabalho individuais com computadores conectados a internet de banda larga que servem 

também como terminais de consulta ao acervo. Caso o discente não tenha equipamento para consulta 

ao acervo virtual ele poderá utilizar as estações de trabalho na própria biblioteca. 

A biblioteca da Faculdade ESMAC, conta também com área para trabalhos individuais com 

capacidade de atender mais de 60 discentes e 2 salas destinadas para trabalhos em grupo com 

capacidade para até 12 discentes cada, além de acesso a internet de banda larga também via rede 

wireless, o que permite aos discentes o uso de seus dispositivos pessoais móveis no espaço da 

biblioteca. A biblioteca pode atender simultaneamente confortavelmente mais de 100 discentes por 

turno.  

O acervo possui acesso virtual aos periódicos especializados que suplementam o conteúdo 

que será administrado nas disciplinas. Os discentes e docentes poderão acessar gratuitamente uma 

lista de periódicos das mais diversas áreas do conhecimento, inter-relacionados com o curso de 

graduação em que está matriculado por meio do site da Faculdade.  

O acervo é atualizado continuamente e possui plano de contingência de forma a garantir o 

acesso ao serviço. A biblioteca conta com Plano de Contingência, Regulamento da Biblioteca, 

Política de Atualização e Expansão do Acervo e Manual de Normalização de Trabalhos 

Acadêmicos. 

A Política de Atualização e Expansão do Acervo é revista anualmente ou conforme as 

necessidades de acordo com as avaliações que forem feitas da coleção, de forma a adequar o acervo 

continuamente e mantê-lo conforme as exigências legais, as necessidades de mercado profissional 

e as demandas do curso. Em casos excepcionais, poderão ser feita alterações para que os objetivos 

e as diretrizes sejam sempre garantidos. 

Atualmente a biblioteca possui dois funcionários, de forma a manter o horário de 

atendimento para todos os turnos de aula. 



 
 
 

 
 

 

4.2.1. Serviços e Informatização 

 

A biblioteca da Faculdade ESMAC conta com diversos serviços disponíveis à comunidade 

acadêmica, com acesso por meio do site da Faculdade, entre estes: empréstimo domiciliar 

informatizado, consulta local de acervo, catálogo do acervo online renovação online de empréstimos 

e biblioteca digital (Minha Biblioteca).  

Também está disponível dentre os serviços de referência à elaboração da Ficha catalográfica 

conforme descrito pela ABNT NBR 14724, elaboração de responsabilidade exclusiva da 

bibliotecária responsável e seu uso é obrigatório nos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). O 

auxílio no levantamento bibliográfico também pode ser solicitado pelos usuários que estão em fase 

de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para a complementação das pesquisas 

bibliográficas.  

O serviço de orientação à normalização de trabalhos acadêmicos é realizado pela 

bibliotecária responsável e visa orientar o aluno em como normalizar o trabalho acadêmico ou TCC, 

conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A orientação à pesquisa 

em base de dados é a capacitação dos usuários para realizar suas pesquisas bibliográficas e à 

construção de elaboração de estratégias de busca em base de dados para levantamento bibliográfico 

e auxílio de suporte informacional na elaboração dos trabalhos acadêmicos. 

Desta forma tanto discentes quanto docentes podem contar com soluções de apoio, para 

estudo, leitura e aprendizagem.  

A Tecnologia de Informação é um importante instrumento de gerenciamento dos processos 

formadores das rotinas da Biblioteca da ESMAC, por intermédio de um sistema de TI torna-se 

possível a gestão do acervo digital e pesquisas pela comunidade acadêmica. 

O sistema da ESMAC utiliza recursos compartilhados, fazendo-se utilizar as ferramentas de 

comunicação mais especificamente a Intranet e o acesso à rede Internet, possibilitando desta forma 

uma abrangência maior quanto à utilização da informação elemento fundamental para a geração do 

conhecimento. 

A ESMAC oferece, por meio de computadores interligados em rede, o acesso simultâneo 

para consulta ao acervo digital disponível. Conta com 11 estações de trabalho individuais com 

computadores conectados a internet de banda larga que servem também como terminais de consulta 

ao acervo, além de acesso a internet de banda larga também via rede wireless, o que permite aos 

discentes o uso de seus dispositivos pessoais móveis no espaço da biblioteca. 



 
 
 

 
 

Acesso à biblioteca virtual – Minha Biblioteca – é uma biblioteca digital com 11.789 títulos 

formada pelas cinco principais editoras de livros acadêmicos do Brasil: Atlas, Grupo A, Grupo 

GEN, Manole e Saraiva. Através dela, os discentes têm acesso rápido e fácil a milhares de títulos 

acadêmicos entre as principais publicações de diversas áreas de especialização: Direito, Gestão e 

Negócios, Humanas, Engenharias, Tecnologia da Informação, Saúde entre outras, em qualquer lugar 

com acesso a internet. 

 

4.2.2. Acervo específico do curso 

 

4.2.2.1 Bibliografia básica 

 

A bibliografia é escolhida pelos professores do curso e discutidos em reunião do NDE que 

aprova sua pertinência alinha ao PPC, atendendo aos Planos de Ensino do Curso. São consideradas 

as literaturas mais relevantes e ao mesmo tempo as mais recentes de forma a atender os programas 

das disciplinas. São atualizados periodicamente para atender plenamente aos conteúdos propostos. 

Acervo bibliográfico básico e complementar adequado aos programas das disciplinas e 

disponibilizado 100% no formato digital. 

As bibliografias básicas do Curso atendem as necessidades dos conteúdos apresentados nas 

respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na modalidade virtual, com o mínimo de 3 

(três) títulos por disciplina, além de 1 (um) periódico disponível por meio de acesso virtual, de cada 

uma das unidades curriculares.  

 

4.2.2.2 Bibliografia complementar 

 

A bibliografia é escolhida pelos professores do curso e discutidos em reunião do NDE que 

aprova sua pertinência alinhada ao PPC, atendendo aos Planos de Ensino do Curso. São 

consideradas as literaturas mais relevantes e ao mesmo tempo as mais recentes de forma a atender 

os programas das disciplinas. São atualizados periodicamente para atender plenamente aos 

conteúdos propostos. 

Acervo bibliográfico básico e complementar adequado aos programas das disciplinas e 

disponibilizado 100% no formato digital. 

As bibliografias complementares do Curso também atendem as necessidades dos conteúdos 

apresentados nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na modalidade virtual, 



 
 
 

 
 

com o mínimo de 5 (cinco) títulos por disciplina, além de 1 (um) periódico disponível por meio de 

acesso virtual, de cada uma das unidades curriculares. 

 

4.2.2.3 Periódico 

  

Os periódicos a utilizar foram selecionados pelo corpo docente, e estão destacados na 

bibliografia básica e complementar. Cada bibliografia básica e complementar contém pelo menos a 

citação de 01 (um) periódico. 

 

 

4.3. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

 

O processo de controle de produção na ESMAC está formalizado e organizada pela Equipe 

Multidisciplinar, mais precisamente a supervisão será responsabilidade da Coordenação Geral no 

Núcleo de Educação a Distância da ESMAC. Para que não ocorra atrasos, a Faculdade definiu 

indicadores para acompanhamento e com datas de entrega de referência, facilitando o trabalho de 

toda a equipe multidisciplinar, dos docentes e dos tutores. 

Inicialmente, a proposta da Faculdade é disponibilizar os materiais didáticos somente na 

modalidade digital, arquivos PDF ou HTML. Sendo que para os 2 (dois) primeiros anos utilizará 

produção didática terceirizada em parceira com a empresa TELESAPIENS, contratada para geração 

e disponibilização de conteúdo, conforme as diretrizes pedagógicas definidas pela ESMAC. 

Ou seja, com isto, não será necessário distribuição de material didático (logística), sendo 

esta a preferência pela metodologia a ser adotada em todos os cursos EAD da ESMAC, mesmo em 

um segundo momento quando a Faculdade produzir seu próprio conteúdo internamente.  

Para facilitar a compreensão, na metodologia do Curso consta os elementos de construção 

de cada disciplina são: 

Plataforma AVA: Diversas atividades disponibilizadas e que é a linha condutora do 

processo educacional, incluí: textos complementares, casos, avaliações, fóruns de discussão, links 

para filmes e animações, materiais para download etc. 

Aulas: São aulas onde o professor aborda os principais tópicos da disciplina, expondo 

conceitos e desenvolvendo conteúdos. Estas aulas são organizadas conforme o mapa de 

desenvolvimento pedagógico, acontecerão de forma síncrona, transmitidas via plataforma de 



 
 
 

 
 

videoconferência (Internet) e acessadas pelo AVA da ESMAC. Posterior a aula, a gravação do vídeo 

ficará disponível no AVA para quem não pode participar on-line na hora da transmissão. 

Material Didático: Material digital (PDF) entregue aos alunos no início de cada disciplina 

que aborda os principais tópicos da disciplina, também ficará disponível no AVA. 

Avaliações: Provas presenciais e atividades formativas no AVA: exercícios, estudos de 

casos, participação em fóruns, que servem de avaliação do progresso e aprendizagem dos alunos; 

além da prova presencial que ocorrerá nos Polos credenciados ao final do módulo. 

Conforme já explicado, inicialmente a produção destes materiais será terceirizada com 

empresa TELESAPIENS, desenvolvedora de material didático, com qualidade e experiência 

reconhecida no ramo, isto será feito para os 2 (dois) primeiros anos do Curso para facilitar a 

implantação. Toda a produção será supervisionada pela Coordenação Geral do NEAD e o 

Coordenador do Curso. Posteriormente, com a consolidação da Faculdade, a ESMAC poderá 

desenvolver o conteúdo internamente, o qual será organizado pelos professores autores do Curso, 

em conjunto com os coordenadores de cursos e sob supervisão da Coordenação Geral do NEAD da 

ESMAC. 

 

  



 
 
 

 
 

5. ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

 

Atenta ao compromisso social, a ESMAC direcionará esforços no sentido de proporcionar 

uma sólida formação profissional aliada as ações voltadas ao desenvolvimento do cidadão, as quais 

se traduzem em programas de estímulo e incentivo ao discente. A ESMAC oferecerá os seguintes 

programas: 

 

 

5.1. PROGRAMA DE APOIO PEDAGÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO  

 

Com o objetivo de orientar os discentes no que diz respeito à vida acadêmica, a instituição 

criará um Núcleo de Apoio Pedagógico e Psicopedagógico Institucional – NAPI. Nele serão 

abordados temas como desempenho acadêmico, trabalhos, provas e frequência, além de servir como 

apoio pedagógico ao corpo docente. 

O NAPI tem por objetivos:  

o Contribuir para a formação integral do discente, considerando aspectos sociais, 

emocionais, atitudinais e afetivos no percurso da formação acadêmica;  

o Promover um espaço de diálogo entre discentes, docentes, coordenadores de curso e 

diretores;  

o Assessorar, avaliar e apresentar propostas para o melhor desempenho dos discentes;  

o Atender, individualmente ou em grupo, os discentes, oferecendo um espaço para 

“escutar” e intervir frente às suas ansiedades relativas à formação acadêmica e vida 

pessoal;  

o Atender os familiares dos discentes a fim de esclarecer as intercorrências vivenciadas na 

Instituição;  

o Orientar profissionalmente e academicamente; 

o Fornecer orientações pedagógicas aos docentes. 

 

O NAPI será composto por um profissional com formação na área de educacional. Além do 

atendimento especializado acima citado, o aluno terá o apoio extraclasse realizado pela 

Coordenação de Curso e pelos professores. 

 

 



 
 
 

 
 

5.2. PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO 

 

A ESMAC possui 03 (três) Programas de Apoio Financeiro, destacando: 

 

 a) O Programa Institucional de Inclusão Social no Ensino Superior: onde a ESMAC 

participa de programas institucionais, gerenciados pelo Poder Público Federal de apoio financeiro, 

onde são concedidos Bolsas de Estudos a alunos comprovadamente carentes e que não disponham 

de recursos para ingresso no ensino superior, destacando-se o FIES. 

b) Programa Institucional de Descontos: são modalidades para a concessão de descontos: 

I. Desconto Família: É um desconto concedido a alunos com parentesco de primeiro grau 

(cônjuge e/ou filhos) matriculados na Instituição, desde que o pagamento da mensalidade seja 

efetuado até a data do vencimento. 

II. Desconto colaborador: O programa tem por finalidade o incentivo ao desenvolvimento 

pessoal e profissional de seus funcionários, favorecendo a ampliação de suas habilidades e 

competências, por meio dos cursos oferecidos pela instituição. 

III. Desconto para egresso: O acadêmico egresso da ESMAC tem um incentivo entre 10 e 

20% para cursar um curso de pós-graduação Lato Sensu ou uma nova graduação oferecida pela 

Faculdade. 

IV. Desconto para pagamento antecipado das mensalidades aos alunos que optarem pelo 

pagamento da mensalidade até o dia 1º do mês vincendo. 

 

c) Programa Institucional de Bolsas: 

I. Bolsa de Monitoria: exercida por acadêmicos regularmente matriculados, que já tenham 

sido aprovados na disciplina com elevado desempenho acadêmico e que desejam atuar como 

monitores. 

II. Bolsa de Estágio: A Faculdade visa apoiar os alunos que apresentam carência 

socioeconômica e disponibilidade para prestar serviços em diversos setores da Instituição. O aluno 

recebe uma bolsa de estágio na instituição, sem prejuízo de suas atividades acadêmicas. O termo de 

compromisso é válido por um ano, podendo ser renovado por mais um ano, de acordo com a 

indicação e/ou solicitação do setor assistido. 

 

 



 
 
 

 
 

5.3. PROGRAMA DE NIVELAMENTO 

 

No início de cada período letivo a Faculdade se propõe a ofertar programas de nivelamento 

para o ensino superior inicialmente em Química, Matemática e Português (Leitura, Interpretação e 

Produção de Textos), de acordo com prévia avaliação feita por docentes da Instituição. 

O Nivelamento é ofertado durante todo o período em que o acadêmico estiver em processo 

de formação, e o aluno pode cursar a(s) disciplinas (s) que sentir necessidade. 

O Nivelamento tem como objetivos: 

I – Propiciar ao acadêmico, estratégias metodológicas e procedimentos necessários para 

acompanhar as disciplinas e/ou conteúdos do curso que estiver frequentando, trabalhando suas 

dificuldades; 

II – Reconhecer que o domínio do conteúdo é essencial ao profissional e fator de segurança 

para o desempenho de suas funções; 

III – Perceber que os processos de aprendizagem não acontecem de forma igualitária para 

todos e que há sempre saberes que, apesar de repassados pelos docentes, não são apreendidos da 

forma correta ou em sua totalidade pelo discente; 

IV – Reconhecer que dificuldades de escrita, oralidade e cálculos numéricos básicos ou 

outros podem ser sanadas e/ou minimizadas. 

 

O Nivelamento será operacionalizado através de:  

I – inscrição dos acadêmicos no Programa, a partir de um diagnóstico realizado, convite 

aos ingressantes ou solicitação do discente; 

II – disponibilização pela Secretaria Acadêmica dos horários, locais e calendário de 

atividades; 

III – definição dos docentes e a carga horária destinada para atuar no Nivelamento; 

IV – avaliação dos acadêmicos que participam do Nivelamento, identificando a 

aprendizagem adquirida; 

V – avaliação do Nivelamento como parte integradora do processo formativo do 

acadêmico. 

 

Utilizar-se-á as tecnologias e estratégias metodológicas de apoio para minimizar e/ou sanar 

suas dificuldades, bem como aulas expositivas (síncronas ou videoaulas), debates online, dinâmica 

de grupos, exercícios práticos e demais atividades presenciais ou a distância, nos formatos síncronos 



 
 
 

 
 

ou assíncronos, necessárias para acelerar o processo de construção de conhecimentos. O acadêmico 

será acompanhado de docentes, tutores e terá a sua disposição os recursos que contribuirão para 

sanar suas dificuldades. 

A ESMAC também possui mecanismos de familiarização com a educação a distância 

(EAD). Ao iniciar um curso na modalidade em Educação a Distância (EaD) é fundamental o 

conhecimento sobre a tecnologia e a metodologia que faz com que tudo isso possa ser executado, 

portanto A ESMAC oferecerá a disciplina Tecnologias e Cultura Digital como primeiro contato dos 

discentes, com conteúdo e atividades expondo os mecanismos de familiarização com a educação a 

distância e a cultura digital em nossa sociedade atual. 

Dentre os objetivos a serem trabalhados na disciplina destacam-se: 

a) Conceituar EaD; 

b) Apresentar a história da EaD, com foco nos principais marcos no contexto brasileiro; 

c) Contextualizar a EaD da Faculdade ESMAC com as suas definições e características; 

d) Apresentar as principais vantagens da Educação a Distância; 

e) Compreender a importância do trabalho em rede nessa modalidade; 

f) Expor as atividades e modelo de avaliação da Faculdade ESMAC para os cursos EaD; 

g) Apresentar os canais de comunicação e interação discente, docente e tutores, 

disponibilizados nos cursos EaD; 

h) Explicar as tecnologias de informação e comunicação (TIC) existentes; 

i) Compreender a cultura digital e sua influência em nossa sociedade atual. 

 

 

5.4. PROGRAMAS DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS E À PRODUÇÃO DISCENTE 

 

Objetivando estimular a participação dos discentes da ESMAC em eventos científicos 

nacionais e internacionais, bem como a produção científica e didático-pedagógica, foi organizado o 

Programa de Apoio Acadêmico aos Discentes. 

 

a) EVENTOS: 

 

A concessão de auxílio do ESMAC depende de aprovação da participação do discente no 

evento, pelo Coordenador do Curso e homologação da Direção Geral. 

Poderá pleitear auxílio para participação o discente que preencher os seguintes requisitos: 



 
 
 

 
 

I – ser discente da ESMAC pelo menos há seis meses; 

II – estar em dia com a documentação na Secretaria Acadêmica; 

III – estar em dia com as mensalidades na Tesouraria; 

III – justificar a relevância acadêmica do evento para a área que está vinculada, bem como 

para Faculdade; 

IV – Inscrever-se no evento como discente da ESMAC. 

 

Após o evento, o discente deverá, no prazo de 15 dias, apresentar: 

I – relatório técnico sobre o evento e sua participação; 

II – release da participação à assessoria de imprensa para publicação interna.  

 

b) PRODUÇÃO CIENTÍFICA E DIDÁTICO-PEDAGÓGICA: 

 

O incentivo à produção científica e didático-pedagógica prevê anualmente, através de Edital, 

a seleção de propostas para a concessão de bolsas de apoio científico para realização de projetos 

científicos, tecnológicos ou didático-pedagógicos e, consequentemente, publicações envolvendo os 

docentes e discentes responsáveis pelos projetos. Os objetivos deste são:  

− Estimular e fortalecer a produção docente e discente, mediante o apoio financeiro ao 

idealizador e condutor do projeto científico;  

− Incentivar a produção científica pelos discentes principalmente nas investigações 

produzidas pelos Projetos Integradores; 

− Contribuir para o início da proposta de se trabalhar com a Investigação Científica na 

ESMAC a partir do próximo ciclo do PDI.  

 

 

5.5. PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS E FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 

A instituição possui um Programa de Acompanhamento do Egresso. Esse programa tem 

como objetivo estreitar o relacionamento entre a instituição e seus ex-alunos, desencadeando ações 

de aproximação, contato direto e permanente, por meio de todas as formas de comunicação 

possíveis, incluindo um espaço online. 

 



 
 
 

 
 

O programa tem como principais objetivos: 

 

o Promover a autoavaliação através de instrumentos próprios sobre formação profissional 

realizada pela instituição, sua qualidade, e adequações dos currículos;  

o Avaliar o nível de satisfação dos egressos com a formação acadêmica adquirida; 

o Avaliar a qualidade do ensino e adequação dos currículos; 

o Levantar e analisar trajetórias profissionais; 

o Levantar e avaliar situações profissionais; 

o Acompanhar os alunos dos cursos de graduação da Instituição que já estão aptos a 

ingressar no mundo do trabalho; 

o Acompanhar o interesse por estudos de educação continuada (cursos não formais e de 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu). 

 

O programa expressa o compromisso da ESMAC com o seu egresso, informando-lhe sobre 

notícias da sua área de formação, informações técnico-científicas, eventos (jornadas, congressos, 

cursos de atualização etc.), atividades de formação continuada, oportunidades, pós-graduação, 

perguntas a seu professor, além do contato com colegas da turma. O programa visa, ainda, a 

organização de jornadas e congressos sobre temas atuais, de forma a manter o ex-aluno atualizado 

com o progresso no seu campo de atuação. 

A instituição proporcionará ao egresso incentivo na Pós-graduação Lato Sensu e em um, 

eventual, segundo curso de graduação. Através do programa institucional, os ex-alunos mantêm seu 

vínculo com a instituição, possibilitando o empréstimo de obras da biblioteca.  

 

 

5.6. REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL 

 

A participação estudantil é composta por representantes eleitos pelos seus pares nos 

seguintes órgãos colegiados e órgãos da Faculdade ESMAC: 

a) Conselho Superior (CONSU) – um representante; 

b) Colegiados de Curso – um representante; 

c) Representantes de turma – um representante; 

d) Comissão Própria de Avaliação (CPA) – um representante. 



 
 
 

 
 

A escolha dos representantes é de responsabilidade dos alunos da Faculdade devidamente 

matriculados. A representação estudantil encontra-se normatizada no Regimento ou nas resoluções 

específicas dos órgãos colegiados. 

 

 

5.7. INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE 

 

A ESMAC valoriza e promove a inclusão plena. Entre os valores da instituição, está o 

respeito às pessoas, com ênfase na compreensão e na adaptação da diversidade. As instalações da 

ESMAC contemplam as adaptações necessárias conforme previsto na legislação, com políticas de 

acesso e adequações de sua infraestrutura física. 

Em todos os setores com relacionamento direto com os alunos, os portadores de deficiência 

recebem atendimento preferencial e imediato. As matrizes curriculares de todos os cursos da 

ESMAC apresentam flexibilidade que possibilita que o estudante com dificuldades de aprendizagem 

possa ter adaptabilidade ajustada ao seu tempo. 

A ESMAC atende à legislação conforme previsto e compreendendo os segmentos:  

 

Acessibilidade Atitudinal: Serão implantados ações e projetos relacionados à 

acessibilidade em toda a sua amplitude, sem preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações. 

Acessibilidade Arquitetônica: As barreiras ambientais físicas são eliminadas, com a 

existência de rampas, banheiros adaptados, piso antiderrapante, entre outras.  

Acessibilidade Metodológica: As metodologias e técnicas de aprendizagem serão 

priorizadas, tal como a forma como os professores concebem conhecimento, avaliação e inclusão 

educacional, promovendo processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e 

utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência.  

Acessibilidade nas Comunicações: A comunicação interpessoal prevê eliminar barreiras, 

com disponibilização de outros meios, tais como multimídias e intérpretes.  

Acessibilidade Digital: Utilizar-se-á diferentes recursos e ajudas técnicas para que o 

estudante tenha acesso à informação e ao conhecimento, independentemente de sua deficiência. 

 

Com relação à Portaria MEC nº 3.284, de 7/11/2003, que dispõe sobre requisitos de 

acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, as instalações físicas da ESMAC atendem aos 

seguintes requisitos:  



 
 
 

 
 

1. Existência de piso tátil. 

2. Eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo acesso 

aos espaços de uso coletivo.  

3. Disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

4. Rampas facilitando a circulação de cadeira de rodas. 

5. Adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira 

de rodas. 

6. Banheiros adaptados com barras de apoio. 

7. Instalação de lavabos e bebedouros em altura acessível aos usuários de cadeira de rodas. 

8. Mobiliário de recepção e atendimento adaptado à altura e à condição física de pessoas em 

cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

9. Serviços pedagógico de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por 

intérpretes e/ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

10. Divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

11. Admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento 

junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador. 

 

Em relação à proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, conforme 

disposto na Lei n 12.764 de 27 de dezembro de 2012, a ESMAC conta com o Núcleo de Inclusão e 

Acessibilidade (NAI), relacionado ao Programa de Educação Inclusiva, tendo em vista as políticas 

nacionais voltadas para o atendimento do estudante portador de necessidades especiais, 

considerando os referenciais de acessibilidade na educação superior. 

Caracteriza-se como público da Educação Especial com direito a atendimento pelo NAI, os 

estudantes com:  

- Deficiência Física ou Psíquica 

- Transtorno Global do Desenvolvimento 

- Altas habilidades / Superdotação 

- Transtorno do Espectro Autista 

 



 
 
 

 
 

Ressaltamos que em relação aos alunos com deficiência visual ou auditiva, a ESMAC 

atenderá, caso seja solicitada, desde o acesso até a conclusão do curso, apoio técnico especial através 

de profissionais gabaritados, equipamentos ou literatura específica. 

Para os alunos com deficiência visual, tanto na condição de visão subnormal ou de estudantes 

cegos, a Instituição disponibiliza atendimento especializado para que eles possam ter acesso aos 

conteúdos e atividades de aprendizagem. Para alunos com visão subnormal os materiais 

desenvolvidos e publicados no ambiente virtual de aprendizagem podem ser editorados com a 

função de modificar o tamanho e o estilo das fontes, com a possibilidade de visualização na tela ou 

de impressão nas dimensões e estilos apropriados para cada disfunção. Assim, os conteúdos podem 

ser impressos em estilos com ou sem serifa, com maior ou menor entrelinhado, em separação por 

colunas ou tamanho de área de texto. 

Nos dias de atividades presenciais obrigatórias os alunos com deficiência visual contam com 

a participação de Ledores, treinados e orientados pela instituição. 

A Instituição também atende ao Decreto 5.626/2005, que dispõe sobre a Língua Brasileira 

de Sinais – LIBRAS, a Faculdade oferece como disciplina optativa a Libras para os cursos bacharéis 

e tecnólogos, sendo componentes obrigatórios nas licenciaturas.  



 
 
 

 
 

6. POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A autoavaliação institucional é um momento de reflexão e um estudo crítico de cada 

Instituição e seus respectivos Cursos sobre suas diversas dimensões, resultando em informações que 

reflitam a percepção de si mesma. 

A Avaliação Institucional contribui para uma maior transparência da gestão educacional 

perante a sociedade, permitindo a ESMAC demonstrar o cumprimento de suas funções de ensino e 

extensão e a coerência dos seus objetivos em relação às necessidades sociais. 

A avaliação visa cumprir uma retrospectiva crítica, socialmente contextualizada do trabalho 

realizado pela Instituição com a participação de docentes, discentes, dirigentes e funcionários 

técnico-administrativos. Com isto pode gerar um diagnóstico técnico que possibilite um projeto 

integrado com o qual a comunidade envolvida se sinta identificada e comprometida. 

Para a ESMAC, a Avaliação Institucional é uma ferramenta importante para o planejamento 

e gestão educacional, contribuindo para o autoconhecimento da organização. Permite verificar o 

efetivo cumprimento da missão institucional e oferece, ainda, subsídios para os cursos 

reprogramarem e aperfeiçoarem seus projetos pedagógicos. Nesse sentido, é decisiva para que se 

possa perceber com clareza os erros e acertos e para que propostas possam ser encaminhadas e 

mudanças qualitativas possam ser efetuadas. 

 

Com essa preocupação, a ESMAC estabelece uma política para avaliação embasada nas 

seguintes diretrizes: 

o Adoção de um compromisso ético e formal para garantir condições favoráveis ao bom 

desempenho da instituição e do educando; 

o Articulação entre os diferentes segmentos educacionais no processo de avaliação; 

o Autoconhecimento da Instituição e dos cursos através do resultado de suas ações, 

permitindo adequá-las às demandas sociais; 

o Busca contínua da qualidade no cumprimento de suas funções de ensino e extensão, em 

consonância com as demandas sociais e com a missão institucional; 

o Difusão do processo de avaliação interno e externo;  

o Garantia de uma metodologia que permita oportunidade de participação da comunidade 

e exercício da cidadania competente; 

o Garantia do processo e avaliação de desempenho; 

o Maior participação da Instituição na comunidade; 



 
 
 

 
 

o Profissionalização da gestão pedagógica e administrativa. 

Para que este trabalho possa se tornar realidade, a ESMAC instituiu uma Comissão (CPA), 

em conformidade às diretrizes estabelecidas na Lei nº 10.861 (14/04/2004), para a elaboração e 

implementação do Projeto e Coordenação do Processo de Avaliação Institucional.  

Em relação as Avaliação do Projeto de Curso, a ESMAC possui projeto específico da CPA 

que orienta as práticas de autoavaliação. Desta maneira, as avaliações das atividades acadêmicas 

realizadas pelo curso de graduação serão realizadas anualmente com a aplicação de instrumento 

desenvolvido pela CPA, adequados ao previsto no SINAES, nas 3 dimensões previstas para os 

cursos de graduação (1. Organização Didático-Pedagógica, 2. Corpo Docente e 3. Infraestrutura) 

e aplicados aos atores do processo. Dependendo do aspecto avaliado, estes atores podem ser o corpo 

discente, o corpo docente e os coordenadores de cursos; a CPA organiza diferente tipos de 

instrumentos de coleta de dados para cada ator. 

Os resultados das avaliações, divulgados através de conceitos numa escala de cinco níveis, 

ficarão disponíveis para a população na forma de perfis institucionais que trarão, além dos conceitos, 

os principais indicadores de qualidade e dos levantamentos censitários realizados. 

As informações coletadas serão tabuladas, compiladas e analisadas pela CPA, que elabora 

relatórios descritivos, encaminhados a todos os níveis de gestão do ESMAC, inclusive relatórios 

específicos do curso de graduação, para que sejam utilizados como subsídios no processo de tomada 

de decisões e no planejamento contínuo da Instituição. Quanto à divulgação para o público interno, 

esta será realizada com a ampla difusão das informações em forma de tabelas e gráficos, afixados 

em locais de grande circulação de pessoas em todo o campus e no site da Instituição. 

  



 
 
 

 
 

7. ANEXOS 

 

ANEXO A: COMPONENTES CURRICULARES 

 

1º MÓDULO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Fundamentos da Administração 80 1o  

EMENTA: 

As Organizações. O ambiente das organizações. Os níveis hierárquicos das Organizações e suas competências. 

Habilidades do administrador. Funções do Administrador: Planejar, Organizar, Dirigir e Controlar. Ética e 

responsabilidade social. As funções da empresa: produção, financeira, mercadológica, recursos humanos e materiais. 

Evolução das principais abordagens administrativas. Desafios e tendências na gestão das organizações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COSTA, Renato Lopes da; ANTÓNIO, Nelson dos Santos. Os modelos de gestão global: meios e técnicas de 

controle nas PME. 2. ed. aum. São Paulo: Grupo Almedina, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9789896941444. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9789896941444. 

HITT, Michael A.; IRELAND, R. Duane; HOSKISSON, Robert E. Administração estratégica: competitividade e 

globalização: conceitos. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788522127986. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522127986. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Fundamentos de administração: introdução à teoria geral e aos processos 

da administração. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 978-85-216-2751-7. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2751-7. 

RUWER, Léia Maria Erlich; REIS, Zaida Cristiane dos. Estratégias organizacionais. Porto Alegre: SER - 

SAGAH, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595026650. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595026650. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA. Disponível: 

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRILLO, João; BOONSTRA, Jaap. Liderança e cultura organizacional para inovação. São Paulo: Saraiva, 

2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788553131594. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553131594. 

BÜTTENBENDER, Pedro Luís (org.). Estratégia, inovação e aprendizagem organizacional: cooperação e 

gestão de competências para o desenvolvimento. Ijuí: Unijuí, 2008. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9786586074024. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786586074024. 

DRUMMOND, Rivadávia Correa. Gestão do conhecimento em organizações: proposta de mapeamento 

conceitual integrativo. São Paulo: Saraiva, 2008. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788502117211. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502117211. 

KUAZAQUI, Edmir. Liderança e criatividade em negócios. São Paulo: Cengage Learning, 2012. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788522108435. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522108435. 

LACOMBE, Francisco. Administração: princípios e tendências. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 978-85-02-63450-3. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-

02-63450-3. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à teoria geral da administração. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522495559. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522495559. 

TURCHI, Sandra R. Estratégia de marketing digital e e-commerce. 2. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2018. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788597015409. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597015409. 

 

PERIÓDICO: RAE ELETRÔNICA. Disponível: https://rae.fgv.br/rae 

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
https://rae.fgv.br/rae


 
 
 

 
 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Fundamentos da Economia 80 1o  

EMENTA: 

Fundamentos da economia; Evolução do pensamento econômico; Introdução a microeconomia; Teoria do 

consumidor; Teoria da firma; O funcionamento do mercado e suas estruturas; O fluxo da atividade econômica: 

produto e renda; Teoria da determinação da renda; Noções de economia monetária; Noções de economia do setor 

público; noções de economia internacional; Noções de crescimento e desenvolvimento econômico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRAGA, Marcio Bobik. Princípios de economia: abordagem didática e multidisciplinar. São Paulo: Atlas, 2019. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597022841. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597022841. 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2019. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788522127924. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522127924. 

NOGAMI, Otto; PASSOS, Carlos Roberto Martins. Princípios de economia. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 

2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522124930. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522124930. 

VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; GARCIA, Manuel Enriquez. Fundamentos de economia. 6. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788553131747. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553131747. 

 

PERIÓDICO: RAUSP - ELETRÔNICA. Disponível: http://www.rausp.usp.br/Revista_eletronica/index.htm 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; TONETO JUNIOR, Rudinei 

(org.). Manual de economia: equipe de professores da USP. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788547220303. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547220303. 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2016. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788597008081. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597008081. 

SILVA, César Robero Leite da; LUIZ, Sinclayr. Economia e mercados: introdução à economia. 20. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788547227739. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547227739. 

SILVA, Daniele Fernandes da; SILVA, Rosângela Aparecida da. Fundamentos de economia. Porto Alegre: 

SAGAH, 2019. Livro digital. (1 recurso online). (Economia). ISBN 9788595028333. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595028333. 

GUIMARÃES, Bernado; GONÇALVES, Carlos Eduardo. Introdução à economia. 2. ed. São Paulo: GEN Atlas, 

2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595152205. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595152205. 

 

PERIÓDICO: CONJUNTURA & PLANEJAMENTO. Disponível: 

https://publicacoes.sei.ba.gov.br/index.php/conjunturaeplanejamento 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Tecnologias e Cultura Digital 40 1o  

EMENTA: 

Os modelos mentais da aprendizagem na educação a distância. A Ciência Cognitiva e os meios e as formas pelas 

quais as pessoas compreendem e interagem com dispositivos e sistemas físicos ou à distância. A capacidade a as 

competências relacionadas à aprendizagem. As estratégias de aprendizagem e o desempenho acadêmico na educação 

a distância. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

http://www.rausp.usp.br/Revista_eletronica/index.htm


 
 
 

 
 

BOALER, Jo. Mente sem barreiras: as chaves para destravar seu potencial ilimitado de aprendizagem. Porto Alegre: 

Penso, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584291960. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291960. 

BROWN, Peter C. Fixe o conhecimento: a ciência da aprendizagem bem-sucedida. Porto Alegre: Penso, 2018. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788584291250. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291250. 

FLEURY, Maria Tereza Leme; OLIVEIRA JUNIOR, Moacir de Miranda (org.). Gestão estratégica do 

conhecimento: integrando aprendizagem, conhecimento e competências. São Paulo: Atlas, 2011. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788522468300. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522468300. 

MACHADO, Dinamara Pereira; MORAES, Marcio Gilberto de Souza. Educação a distância: fundamentos, 

tecnologias, estrutura e processo de ensino e aprendizagem. São Paulo: Érica, 2015. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788536522210. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536522210. 

 

PERIÓDICO: CURRÍCULO SEM FRONTEIRAS. Disponível: http://www.curriculosemfronteiras.org 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BES, Pablo et al. Metodologias para aprendizagem ativa. Porto Alegre: SAGAH, 2019. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788595029330. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595029330. 

BOSSA, Nadia A. Dificuldades de aprendizagem. Porto Alegre: ArtMed, 2000. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788536312828. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536312828. 

CHING, Hong Yuh; GROSS, Amanda; VASCONCELLOS, Lígia (coord.). Gestão da aprendizagem: casos práticos: 

objetivos de aprendizagem, planejamento, resultados, avaliação. Rio de Janeiro: Atlas, 2020. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788597023626. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597023626. 

CIRINO, Giovanni. Comunidades de aprendizagem e estratégias pedagógicas. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522123834. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123834. 

D'AUREA-TARDELI, Denise; PAULA, Fraulein Vidigal de. Motivação, atitudes e habilidades: recursos para 

aprendizagem. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522125494. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522125494. 

FERREIRA, Armindo Ribeiro. Comunicação e aprendizagem: mecanismos, ferramentas e comunidades digitais. São 

Paulo: Érica, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536522180. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536522180. 

HATTIE, John; ZIERER, Klaus. 10 princípios para a aprendizagem visível: educar para o sucesso. Porto Alegre: 

Penso, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584291823. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291823. 

MARION, Arnaldo; VIANA, Marcelino. Coaching para concursos: métodos de aprendizagem acelerada e plano de 

estudo para exames e provas. Rio de Janeiro: Método, 2021. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788530993184. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530993184. 

MESQUITA, Deleni; PIVA JUNIOR, Dilermando; GARA, Elizabete Briani Macedo. Ambiente virtual de 

aprendizagem: conceitos, normas, procedimentos e práticas pedagógicas no ensino à distância. São Paulo: Érica, 

2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536522166. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536522166. 

 

PERIÓDICO: EDUCAÇÃO E SOCIEDADE. Disponível: https://www.cedes.unicamp.br/publicacoes/20 

 

 

2º MÓDULO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Psicologia Organizacional 80 2o  

EMENTA: 

Comportamento Humano nas organizações. Motivação e seus determinantes sócio-psicológicos no contexto 

organizacional. Grupos e equipes e suas dinâmicas. Habilidades Sociais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 



 
 
 

 
 

CAMPOS, Dinael Corrêa de. Atuando em psicologia do trabalho, psicologia organizacional e recursos 

humanos. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788521633471. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521633471. 

ROTHMANN, Ian; COOPER, Cary L. Fundamentos de psicologia organizacional e do trabalho. São Paulo: 

GEN Atlas, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595152700. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595152700. 

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Psicologia aplicada à administração de empresas: psicologia do 

comportamento organizacional. 5. ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788522498475. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498475. 

 

PERIÓDICO: RAM. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO MACKENZIE. Disponível: 

http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/RAM/index 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FIORELLI, José Osmir. Psicologia para Administradores: Razão e Emoção no Comportamento Organizacional. 

10. ed. São Paulo: Atlas, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597016116. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597016116. 

CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das organizações. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2021. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597027778. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597027778. 

BANOV, Márcia Regina. Comportamento organizacional: melhorando o desempenho e o comprometimento no 

trabalho. São Paulo: Atlas, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597019995. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597019995. 

GRIFFIN, Ricky W.; MOORHEAD, Gregory. Comportamento organizacional: gestão de pessoas e 

organizações. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522120970. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522120970. 

MCSHANE, Steven L.; GLINOW, Mary Ann Von. Comportamento organizacional. 6. ed. Porto Alegre: 

AMGH, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788580554045. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580554045. 

 

PERIÓDICO: RAE ELETRÔNICA. Disponível: https://rae.fgv.br/rae 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Liderança e Desenvolvimento de Equipes 80 2o  

EMENTA: 

Noções de grupo e equipe. Aspectos comportamentais da liderança. Teorias aplicadas a liderança e a equipes. 

Capacitação e desenvolvimento de líderes. Ética no trabalho e nas relações humanas. Técnicas de motivação e 

trabalho em grupo. Poder da liderança eficaz na condução das equipes a um alto desempenho. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DUTRA, Joel Souza. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Atlas, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597005196. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597005196. 

LACOMBE, Francisco. Recursos humanos: princípios e tendências. 3. ed. São Paulo: Saraiva Uni, 2020. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788571441262. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788571441262. 

MAÇÃES, Manuel Alberto Ramos. Pessoas e gestão de equipes, v. 10. São Paulo: Grupo Almedina, 2017. Livro 

digital. (1 recurso online). (Biblioteca do gestor, 10). ISBN 9789896942373. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9789896942373. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Recursos humanos: estratégia e gestão de pessoas na sociedade global. Rio 

de Janeiro: LTC, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 978-85-216-2593-3. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2593-3. 

 

PERIÓDICO: RAE ELETRÔNICA. Disponível: https://rae.fgv.br/rae 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 



 
 
 

 
 

AFONSO, José Roberto (coord.). Trabalho 4.0. São Paulo: Grupo Almedina, 2020. Livro digital. (1 recurso 

online). (IDP). ISBN 9786556270494. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786556270494. 

BARBIERI, Ugo Franco. Gestão de pessoas nas organizações: sua relação com governança, cultura e liderança. 

Rio de Janeiro: Atlas, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597007695. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597007695. 

BES, Pablo; OLIVEIRA, Luana Yara Miolo de. Administração de cargos, salários e benefícios. Porto Alegre: 

SAGAH, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595023956. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595023956. 

BLANCHARD, Ken. Liderança de alto nível: como criar e liderar organizações de alto desempenho. 3. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582605240. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582605240. 

BOHLANDER, George W.; SNELL, Scott A. Administração de recursos humanos. 3. ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522122691. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522122691. 

LACOMBE, Francisco Jose Masset. Comportamento organizacional. São Paulo: Saraiva, 2008. Livro digital. (1 

recurso online). (Fácil). ISBN 9788502183575. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502183575. 

OLIVEIRA, Marco Antonio. Comportamento organizacional para gestão de pessoas. São Paulo: Saraiva, 2010. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788502108950. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502108950. 

SCHEIN, Edgar H. Cultura organizacional e liderança. Rio de Janeiro: Atlas, 2009. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788597019827. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597019827. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA. Disponível: 

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Cultura, Sociedade e Desenvolvimento 40 2o  

EMENTA: 

Desenvolvimento de conhecimentos de temática de atualidade historicamente construídos e contextualizados, a fim 

de favorecer a compreensão e análise crítica dos aspectos sociais, econômicos, tecnológicos e políticos da sociedade, 

fundamentais ao exercício da cidadania. A ética, o comportamento humano e a vida coletiva. Relações Étnico-raciais. 

História e Cultura Afro-brasileira, Africana, Imigrantes e Multiculturalismo no Brasil. Direitos Humanos. Políticas 

de educação ambiental. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BATISTA, Sueli Soares dos Santos; FREIRE, Emerson. Sociedade e tecnologia na era digital. São Paulo: Érica, 

2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536522531. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536522531. 

BES, Pablo et al. Sociedade, cultura e cidadania. Porto Alegre: SAGAH, 2020. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788595028395. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595028395. 

GABRIEL, Martha. Você, eu e os rôbos: pequeno manual do mundo digital. São Paulo: Atlas, 2017. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788597014785. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597014785. 

LOPES FILHO, Artur Rodrigo Itaqui et al. Ética e cidadania. 2. ed. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2018. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788595024816. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595024816. 

MALDONADO, Tomás. Cultura, sociedade e técnica. São Paulo: Blucher, 2012. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788521206521. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521206521. 

METCALF, Peter. Cultura e sociedade. São Paulo: Saraiva, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788502629790. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502629790. 

 

PERIÓDICO: CADERNOS DE PESQUISA DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. Disponível: 

http://publicacoes.fcc.org.br//index.php/cp/index 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1


 
 
 

 
 

BARROSO, Priscila Farfan; BONETE, Wilian Junior; QUEIROZ, Ronaldo Queiroz de Morais. Antropologia e 

cultura. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595021853. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595021853. 

BARROSO, Priscila Farfan; BONETE, Wilian Junior. Estudos culturais e antropológicos. Porto Alegre: 

SAGAH, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595027862. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595027862. 

CURTO, Diogo Ramada (org.). Estudos sobre a globalização. São Paulo: Grupo Almedina, 2016. Livro digital. (1 

recurso online). (História & sociedade). ISBN 9789724419053. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9789724419053. 

GUERRA, Sidney. Curso de direitos humanos. 6. ed. rev., atual. São Paulo: Saraiva, 2020. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788553618446. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553618446. 

PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focesi (ed.). Educação ambiental e sustentabilidade. 2. 

ed. São Paulo: Manole, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788520445020. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520445020. 

RADDATZ, Vera Lucia Spacil (org.). Educação e comunicação para os direitos humanos. Ijuí: Unijuí, 2015. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788541903097. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788541903097. 

RADDATZ, Vera Lucia Spacil; MÜLLER, Karla Maria (org.). Comunicação, cultura e fronteiras. Ijuí: Unijuí, 

2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788541903080. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788541903080. 

SEDLÁCEK, Tomás. A economia do bem e do mal: em busca do sentido da economia, de Gilgamesh a Wall 

Street. São Paulo: Grupo Almedina, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9789896943295. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9789896943295. 

SIQUEIRA JUNIOR, Paulo Hamilton. Direitos humanos: liberdades públicas e cidadania. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788502636521. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502636521. 

VALSINER, Jaan. Fundamentos da psicologia cultural: mundos da mente, mundos da vida. Porto Alegre: 

Bookman, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788565852258. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565852258. 

 

PERIÓDICO: CADERNOS GESTÃO PÚBLICA E CIDADANIA. Disponível: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cgpc/index 

 

 

3º MÓDULO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Contabilidade Introdutória 80 3o 

EMENTA: 

Noções preliminares de Contabilidade; Patrimônio; Contabilidade por balanços sucessivos; Procedimentos 

contábeis básicos segundo o método das partidas dobradas; Apuração do resultado e regimes de contabilidade; 

Introdução ao Plano de contas; Demonstrações contábeis; Balancete de verificação; Demonstração do Resultado do 

Exercício; Balanço Patrimonial. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade introdutória. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2018. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788597016574. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597016574. 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de contabilidade básica: contabilidade introdutória e intermediária. 10. ed. 

São Paulo: Atlas, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597010091. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010091. 

VICECONTI, Paulo; NEVES, Silvério das. Contabilidade básica. 18. ed. rev., atual. São Paulo: Saraiva, 2017. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788547220921. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547220921. 

VELLANI, Cassio Luiz. Introdução à contabilidade: uma visão integrada e conectada. São Paulo: Atlas, 2014. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522485840. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522485840. 



 
 
 

 
 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Resolução nº 1.328/11, de 22 de março de 2011: Estrutura das 

Normas Brasileiras de Contabilidade. Disponível em: <https://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/RES_1328.pdf>. 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC). Disponível em: 

<https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/>. 

 

PERIÓDICO: CONTABILIDADE VISTA & REVISTA. Disponível: 

https://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabilidadevistaerevista/ 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MARION, José Carlos; RIBEIRO, Osni Moura. Introdução à contabilidade gerencial. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788547220891. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547220891. 

IUDÍCIBUS, Sergio de. Contabilidade gerencial: da teoria à prática. Colaboração de Valdir Donizete Segato. 7. 

ed. rev., atual. São Paulo: Atlas, 2020. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597024197. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597024197. 

IUDÍCIBUS, Sergio de (coord.). Contabilidade introdutória. Revisão de Eliseu Martins. 12. ed. São Paulo: Atlas, 

2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597021011. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597021011. 

IUDÍCIBUS, Sergio de (coord.). Contabilidade introdutória: livro de exercícios. Revisão de Eliseu Martins. 12. 

ed. São Paulo: Atlas, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597021035. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597021035. 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Introdução à contabilidade: com abordagem para não-contadores. 2. ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522123971. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522123971. 

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2018. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788597017977. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597017977. 

 

PERIÓDICO: REVISTA CONTEMPORÂNEA DE CONTABILIDADE (RCC). Disponível: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade/index 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Direito Empresarial 80 3o 

EMENTA: 

Noções gerais de direito. Direito constitucional, a constituição, direito e garantias individuais e coletivas, direitos 

fundamentais e direitos humanos, ramos do direito, noções gerais do direito civil, direito empresarial e comercial, 

recuperação judicial e extrajudicial, falência, títulos de crédito. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

VIDO, Elisabete. Curso de direito empresarial. 9. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9786555598452. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555598452. 

CHAGAS, Edilson Enedino das. Direito empresarial. 8. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. Livro digital. (1 recurso 

online). (Esquematizado®). ISBN 9786555595499. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555595499. 

VENOSA, Sílvio de Salvo; RODRIGUES, Cláudia. Direito empresarial. 10. ed. rev., atual. São Paulo: Atlas, 

2020. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597024791. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597024791. 

FRAPORTI, Simone et al. Direito empresarial 1. 1. ed. Porto Alegre: SAGAH, 2020. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788595025608. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595025608. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DIREITO GV. Disponível: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial, v. 2: títulos de crédito. 12. ed. rev., atual. São Paulo: 

Saraiva Jur, 2021. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786555593112. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555593112. 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial, v. 3: falência e recuperação de empresas. 9. ed. rev., atual. 

São Paulo: Saraiva Jur, 2021. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786555595628. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555595628. 



 
 
 

 
 

GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direito empresarial: direito de empresa e sociedades empresárias. 10. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2018. Livro digital. (1 recurso online). (Sinopses jurídicas, 21"). ISBN 9788553172917. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553172917. 

PERROTTA, Maria Gabriela Venturoti; GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direito empresarial: direito de 

empresa e sociedades empresárias. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. Livro digital. (1 recurso online). (Sinopses 

jurídicas, 21). ISBN 9788553608867. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553608867. 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial, v. 1: teoria geral e direito societário. 11. ed. rev., atual. 

São Paulo: Saraiva, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788553616671. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553616671. 

MEDEIROS NETO, Elias Marques de; SIMÃO FILHO, Adalberto (coord.). Direito dos Negócios aplicado, v. 1: 

do direito empresarial. São Paulo: Grupo Almedina, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584930616. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584930616. 

REIS, Henrique Marcello dos; REIS, Claudia Nunes Pascon dos. Direito para administradores, v.3: direito 

comercial, empresarial, direito do consumidor e direito econômico. São Paulo: Cengage Learning, 2012. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788522108985. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522108985. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO UFPR. Disponível: https://revistas.ufpr.br/direito/ 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Ética e Responsabilidade Socioambiental 40 3o  

EMENTA: 

A ética e a responsabilidade socioambiental na função empresarial. A evolução do conceito e das práticas de 

responsabilidade socioambiental. Os problemas socioambientais contemporâneos. A questão socioambiental sob o 

enfoque econômico. O desenvolvimento sustentável e a nova ordem econômica. Elaboração e avaliação de projetos 

de responsabilidade socioambiental empresarial. Alinhamento do modelo de gestão e práticas de responsabilidade 

socioambiental. Melhores práticas de responsabilidade socioambiental: a produção mais limpa; eco-design; normas 

ambientais e a competitividade; balanço social. A gestão corporativa e a ética empresarial. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASHLEY, Patricia Almeida (org.). Ética, responsabilidade social e sustentabilidade nos negócios: (des)construindo 

limites e possibilidades. São Paulo: Saraiva, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788553131839. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553131839. 

DIAS, Reinaldo. Responsabilidade social: fundamentos e gestão. São Paulo: Atlas, 2012. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788522484461. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522484461. 

MIRANDA, Thais. Responsabilidade socioambiental. 2. ed. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2017. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788595020337. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595020337. 

SANTOS, Fernando de Almeida. Ética empresarial: política de responsabilidade social em 5 dimensões: 

sustentabilidade, respeito à multicultura, aprendizado contínuo, inovação, governança corporativa. São Paulo: Atlas, 

2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522494576. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522494576. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DE GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL (RGSA). Disponível: 

https://rgsa.emnuvens.com.br/rgsa 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASHLEY, Patricia Almeida (coord.). Ética e responsabilidade social nos negócios. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788502087762. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502087762. 

BARBIERI, José Carlos. Responsabilidade social empresarial e empresa sustentável. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788547208325. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547208325. 

DIAS, Reinaldo. Marketing ambiental: ética, responsabilidade social e competitividade nos negócios. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522489800. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522489800. 

https://rgsa.emnuvens.com.br/rgsa


 
 
 

 
 

MACHADO FILHO, Cláudio Pinheiro. Responsabilidade social e governança: o debate e as implicações. São Paulo: 

Cengage Learning, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522107933. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522107933. 

OLIVEIRA, José Antonio Pupim de. Empresas na sociedade: sustentabilidade e responsabilidade social. 2. ed. Rio 

de Janeiro: GEN Atlas, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595152946. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595152946. 

PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focesi (ed.). Educação ambiental e sustentabilidade. 2. ed. 

São Paulo: Manole, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788520445020. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520445020. 

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental responsabilidade social corporativa. 9. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2019. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597019803. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597019803. 

VELLANI, Cassio Luiz. Contabilidade e responsabilidade social: integrando desempenho econômico, social e 

ecológico. São Paulo: Atlas, 2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522478040. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478040. 

 

PERIÓDICO: CADERNOS GESTÃO PÚBLICA E CIDADANIA. Disponível: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cgpc/index 

 

 

4º MÓDULO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NOS NEGÓCIOS 80 4o  

EMENTA: 

A personalidade e as características dos empreendedores. A motivação e o perfil do empreendedor. 

Empreendedorismo no Brasil e no mundo: a nova realidade dos negócios. Impactos da empresa na vida pessoal do 

empreendedor. O processo evolutivo das empresas. Reconhecimento de oportunidades. Avaliação de uma ideia: 

construção da visão. Parcerias e alianças estratégicas. Fatores de sucesso de empreendimentos. As incubadoras de 

empresa e o apoio ao desenvolvimento de novos produtos. Alternativas para captação de recursos para novos 

empreendimentos. Estrutura e elaboração do plano de negócios. A inovação nos negócios. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BESSANT, John; TIDD, Joe. Inovação e empreendedorismo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788582605189. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582605189. 

DORNELAS, José. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 8. ed. São Paulo: Fazendo Acontecer, 

2021. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786587052083. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786587052083. 

HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P.; SHEPERD, Dean A. Empreendedorismo. 9. ed. Porto Alegre: 

AMGH, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788580553338. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553338. 

MARIANO, Sandra Regina Holanda; MAYER, Verônica Feder. Empreendedorismo: fundamentos e técnicas 

para criatividade. Rio de Janeiro: LTC, 2010. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 978-85-216-1967-3. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-1967-3. 

 

PERIÓDICO: REVISTA BRASILEIRA DE INOVAÇÃO. Disponível: 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rbi 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2021. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597028089. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597028089. 

DORNELAS, José. Dicas essenciais de empreendedorismo: sugestões práticas para quem quer empreender. São 

Paulo: Fazendo Acontecer, 2020. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786587052038. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786587052038. 



 
 
 

 
 

DORNELAS, José. Empreendedorismo para visionários: desenvolvendo negócios inovadores para um mundo 

em transformação. 2. ed. São Paulo: Empreende: Fazendo Acontecer, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788566103212. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788566103212. 

HASHIMOTO, Marcos; BORGES, Cândido. Empreendedorismo: plano de negócios em 40 lições. 2. ed. rev., 

atual. São Paulo: Saraiva, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788571440494. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788571440494. 

KURATKO, Donald F. Empreendedorismo: teoria, processo, prática. São Paulo: Cengage Learning, 2018. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788522125715. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522125715. 

MENDES, Jerônimo. Empreendedorismo 360º: a prática na prática. 3. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788597012422. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012422. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. A empresa inovadora e direcionada para resultados. São Paulo: 

Atlas, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522493302. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522493302. 

TAJRA, Sanmya Feitosa. Empreendedorismo: conceitos e práticas inovadoras. São Paulo: Érica, 2019. Livro 

digital. (1 recurso online). (Eixos. Gestão e negócios). ISBN 9788536531625. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536531625. 

 

PERIÓDICO:GESTÃO & PLANEJAMENTO. Disponível: https://revistas.unifacs.br/index.php/rgb 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Matemática Financeira 80 4o  

EMENTA: 

Fundamentos do valor do dinheiro no tempo: regimes de capitalização simples e composto. Taxas de juro: nominal 

e efetiva e suas proporções e equivalências. Fluxo de caixa. Equivalência de capitais.  Utilização da HP e do Excel 

como ferramentas de auxílio a matemática financeira. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 14. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2019. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788597021615. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597021615. 

HAZZAN, Samuel; POMPEO, José Nicolau. Matemática financeira. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788502618176. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502618176. 

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788547220273. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547220273. 

VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática financeira. 8. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2018. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788597015461. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597015461. 

 

PERIÓDICO: REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS. Disponível: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALMEIDA, Jarbas Thaunahy Santos de. Matemática financeira. Rio de Janeiro: LTC, 2016. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788521631286. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521631286. 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira: edição universitária. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788597013139. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597013139. 

AZEVEDO, Gustavo Henrique W. de. Matemática financeira: princípios e aplicações. São Paulo: Saraiva, 2015. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788502632202. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502632202. 

BRUNI, Adriano Leal. Introdução à matemática financeira. Rio de Janeiro: Atlas, 2018. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788597021806. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597021806. 



 
 
 

 
 

CASTELO BRANCO, Anísio Costa. Matemática financeira aplicada: método algébrico, HP-12C e Microsoft 

Excel®. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522122721. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522122721. 

DALZOT, Wili Dal; CASTRO, Manuela Longoni de. Matemática financeira: fundamentos e aplicações. Porto 

Alegre: Bookman, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582603338. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582603338. 

FEIJÓ, Ricardo Luis Chaves. Matemática financeira com conceitos econômicos e cálculo diferencial: utilização 

da HP-12C e planilha Excel. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522499489. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522499489. 

HOJI, Masakazu. Matemática financeira: didática, objetiva e prática. São Paulo: Atlas, 2016. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788597007527. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597007527. 

SCHMIDT, Adriana Claudia et al. Matemática financeira. Porto Alegre: SAGAH, 2020. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9786581492113. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786581492113. 

 

PERIÓDICO: REVISTA CONTABILIDADE & FINANÇAS. Disponível: https://www.revistas.usp.br/rcf 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS I: EMPREENDEDORISMO 

E INOVAÇÃO NOS NEGÓCIOS 
80 4o  

EMENTA: 

 

Na atividade ABP o aluno será estimulado a produzir projetos acadêmicos que lhe propiciem o desenvolvimento de 

um conjunto de competências no campo de sua futura atuação profissional, por meio de uma aproximação entre a 

realidade prática e a teoria aprendida nas disciplinas.  

A ABP é organizada e desenvolvida considerando um tema específico para o período, orientando a construção do 

conhecimento e garantindo a formação de competências profissionais. O tema deste módulo pretende trabalhar: 

 

Empreendedorismo e Inovação nos Negócios. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BESSANT, John; TIDD, Joe. Inovação e empreendedorismo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788582605189. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582605189. 

DORNELAS, José. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 8. ed. São Paulo: Fazendo Acontecer, 

2021. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786587052083. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786587052083. 

HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P.; SHEPERD, Dean A. Empreendedorismo. 9. ed. Porto Alegre: 

AMGH, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788580553338. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553338. 

MARIANO, Sandra Regina Holanda; MAYER, Verônica Feder. Empreendedorismo: fundamentos e técnicas 

para criatividade. Rio de Janeiro: LTC, 2010. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 978-85-216-1967-3. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-1967-3. 

 

PERIÓDICO: REVISTA BRASILEIRA DE INOVAÇÃO. Disponível: 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rbi 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BESSANT, John; TIDD, Joe. Inovação e empreendedorismo. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788582605189. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582605189. 

DIAS, Reinaldo. Cultura organizacional: construção, consolidação e mudança. São Paulo: Atlas, 2013. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788522484485. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522484485. 

TIGRE, Paulo Bastos; PINHEIRO, Alessandro Maia (coord.). Inovação em serviços e a economia do 

compartilhamento. São Paulo: Saraiva, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788571440432. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788571440432. 



 
 
 

 
 

BALESTRIN, Alsones; VERSCHOORE, Jorge. Redes de cooperação empresarial: estratégias de gestão na nova 

economia. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582603987. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582603987. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. A empresa inovadora e direcionada para resultados. São Paulo: 

Atlas, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522493302. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522493302. 

 

PERIÓDICO: RAUSP - ELETRÔNICA. Disponível: http://www.rausp.usp.br/Revista_eletronica/index.htm 

 

 

5º MÓDULO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Administração Mercadológica 80 5o  

EMENTA: 

Conceitos básicos de marketing. O papel e o finalidade do Marketing. O micro e o macroambiente de marketing. 

Área de atuação de marketing. As estratégias competitivas e o Plano de Marketing. A definição de demanda e 

Pesquisa de Mercado. Interação com o cliente: fidelização, comportamento, decisão de compras. Os mercados 

organizacionais e identificação de segmentos de mercado/mercado-alvo. A criação e gestão de marcas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2019. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788597020151. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597020151. 

PRIDE, William M.; FERREL, O. C. Fundamentos de marketing: conceitos e práticas. São Paulo: Cengage 

Learning, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522124053. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522124053. 

GREWAL, Dhruv. Marketing. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788580555516. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555516. 

COBRA, Marcos; URDAN, André Torres. Marketing básico. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788597010572. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010572. 

 

PERIÓDICO: RAM. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO MACKENZIE. Disponível: 

http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/RAM/index 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ZENONE, Luiz Claudio. Fundamentos de marketing de relacionamento. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788597013764. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597013764. 

HAWKINS, Del I.; MOTHERSBAUGH, David L. Comportamento do consumidor: construindo a estratégia de 

marketing. São Paulo: GEN Atlas, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595152373. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595152373. 

KANAANE, Roberto; RODRIGUES, Carlos Eduardo. Curso de marketing: cenários, estratégias e ferramentas. 

São Paulo: Atlas, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597005608. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597005608. 

LUDOVICO, Nelson; SANTINI, Fernando Roberto. Gestão de marketing: o plano de marketing como orientador 

das decisões. São Paulo: Saraiva, 2014. Livro digital. (1 recurso online). (Gestão empresarial). ISBN 

9788502214156. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502214156. 

DIAS, Sergio Roberto. Gestão de marketing. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788502126725. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502126725. 

READE, Dennis Vincent et al. Marketing: novas tendências. São Paulo: Saraiva, 2016. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 978-85-02-63887-7. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-02-

63887-7. 

SCHIAVINI, Janaina Mortari; MARANGONI, Elaine. Marketing digital e sustentável. Porto Alegre: SAGAH, 

2020. Livro digital. (1 recurso online). (Administração). ISBN 9786581739034. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786581739034. 



 
 
 

 
 

DEMO, Gisela (org.). Marketing de relacionamento & comportamento do consumidor: estado da arte, 

produção nacional, novas medidas e estudos empíricos. São Paulo: Atlas, 2015. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788522497256. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522497256. 

DAMÁZIO, Luciana Faluba (org.). É só marketing?: mais que isso!: é sobre tudo o que você precisa saber para 

conquistar mercados e clientes. São Paulo: Saraiva, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788571440401. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788571440401. 

 

PERIÓDICO: RAE ELETRÔNICA. Disponível: https://rae.fgv.br/rae 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Gestão de Custos 80 5o  

EMENTA: 

Terminologias de custos. Classificação dos custos. Formação do custo de aquisição e dos custos das vendas. 

Avaliação e movimentação dos estoques. As grandes filosofias de custeio: Custeio por absorção e Custeio variável. 

Consideração de perdas. Custos para Decisão (relação custo/volume/lucro; utilização da margem de contribuição; 

ponto de equilíbrio). Custo padrão. Os principais métodos de formação do preço de venda e do preço de transferência. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Gestão de custos e formação de preço. 7. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 

2019. Livro digital. (1 recurso online). (Finanças na prática). ISBN 9788597021059. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597021059. 

SANTOS, Aline Alves dos et al. Gestão de custos. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788595026766. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595026766. 

VEIGA, Windsor Espenser; SANTOS, Fernando de Almeida. Contabilidade de custos: gestão em serviços, 

comércio e indústria. Rio de Janeiro: Atlas, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597008357. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597008357. 

 

PERIÓDICO: REVISTA CONTABILIDADE & FINANÇAS. Disponível: https://www.revistas.usp.br/rcf 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DUBOIS, Alexy; KULPA, Luciana; SOUZA, Luiz Eurico de. Gestão de custos e formação de preços: conceitos, 

modelos e ferramentas. 4. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597022803. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597022803. 

FONTOURA, Fernando Batista Bandeira da. Gestão de custos: uma visão integradora e prática dos métodos de 

custeio. São Paulo: Atlas, 2013. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522483723. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522483723. 

HANSEN, Don R.; MOWEN, Maryanne M. Gestão de custos: contabilidade e controle. São Paulo: Cengage 

Learning, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522109364. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522109364. 

OLIVEIRA, Luís Martins de; HERNANDEZ PEREZ JUNIOR, José; COSTA, Rogerio Guedes. Gestão 

estratégica de custos: textos, casos práticos e testes com as respostas. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2012. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788522483174. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522483174. 

SOUZA, Alceu; CLEMENTE, Ademir. Gestão de custos: aplicações operacionais e estratégicas: exercícios 

resolvidos e propostos com utilização do Excel. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788522471287. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522471287. 

 

PERIÓDICO: BBR. BRAZILIAN BUSINESS REVIEW. Disponível: http://www.bbronline.com.br/ 

 

 

6º MÓDULO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Raciocínio Quantitativo e Lógico Aplicado à Gestão 80 6o  

EMENTA: 

http://www.bbronline.com.br/


 
 
 

 
 

Os métodos quantitativos aplicados à área de gestão e negócios. O espaço n-dimensional. Funções de duas variáveis 

e suas aplicações. Derivadas para funções de duas variáveis. Máximo e mínimo para funções de duas variáveis. 

Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Álgebra matricial. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SIQUEIRA, José de Oliveira. Fundamentos de métodos quantitativos: aplicados em administração, economia e 

contabilidade atuária. São Paulo: Saraiva, 2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788502125872. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502125872. 

FÁVERO, Luiz Paulo (org.). Métodos quantitativos com Stata. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2013. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788595155619. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595155619. 

MORETTIN, Pedro A.; HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton O. Introdução ao cálculo para administração, 

economia e contabilidade. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788547221843. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547221843. 

 

PERIÓDICO: SÃO PAULO JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES. Disponível: 

https://www.ime.usp.br/~spjm/ 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LEITE, Angela. Aplicações da matemática: administração, economia e ciências contábeis. 2. ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522122707. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522122707. 

SILVA, Luiza Maria Oliveira da; MACHADO, Maria Augusta Soares. Matemática aplicada à administração, 

economia e contabilidade: funções de uma e mais variáveis. São Paulo: Cengage Learning, 2018. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788522126576. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522126576. 

MUROLO, Afrânio Carlos; BONETTO, Giácomo. Matemática aplicada a administração, economia e 

contabilidade. 2. ed. rev. São Paulo: Cengage Learning, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788522113392. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522113392. 

HAZZAN, Samuel. Matemática básica para administração, economia, contabilidade e negócios. São Paulo: 

Atlas, 2021. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597027501. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597027501. 

ANTONIK, Luis Roberto. Matemática financeira: instrumentos financeiros para tomada de decisão em 

administração, economia e contabilidade. São Paulo: Saraiva, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788502157088. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502157088. 

 

PERIÓDICO: SIGMAE. Disponível: https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/sigmae/index 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Gestão de Pessoas 80 6o  

EMENTA: 

Introdução à tarefa de recursos humanos. Funções básicas da área de recursos humanos nas organizações: o ambiente 

organizacional, rotatividade, absenteísmo, avaliação, desenho de cargos, recrutamento e seleção de funcionários, 

fontes e meios de recrutamento, processos de seleção, provas ou testes de conhecimentos e capacidades. Avaliação 

de desempenho. Treinamento e Desenvolvimento. Evolução da administração de pessoal. Desafios da gestão de 

pessoal. Gestão de talentos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DUTRA, Joel Souza. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Atlas, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597005196. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597005196. 

LACOMBE, Francisco. Recursos humanos: princípios e tendências. 3. ed. São Paulo: Saraiva Uni, 2020. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788571441262. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788571441262. 

MAÇÃES, Manuel Alberto Ramos. Pessoas e gestão de equipes, v. 10. São Paulo: Grupo Almedina, 2017. Livro 

digital. (1 recurso online). (Biblioteca do gestor, 10). ISBN 9789896942373. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9789896942373. 



 
 
 

 
 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Recursos humanos: estratégia e gestão de pessoas na sociedade global. Rio 

de Janeiro: LTC, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 978-85-216-2593-3. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2593-3. 

 

PERIÓDICO: RAE ELETRÔNICA. Disponível: https://rae.fgv.br/rae 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AFONSO, José Roberto (coord.). Trabalho 4.0. São Paulo: Grupo Almedina, 2020. Livro digital. (1 recurso 

online). (IDP). ISBN 9786556270494. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786556270494. 

BARBIERI, Ugo Franco. Gestão de pessoas nas organizações: sua relação com governança, cultura e liderança. 

Rio de Janeiro: Atlas, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597007695. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597007695. 

BES, Pablo; OLIVEIRA, Luana Yara Miolo de. Administração de cargos, salários e benefícios. Porto Alegre: 

SAGAH, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595023956. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595023956. 

BLANCHARD, Ken. Liderança de alto nível: como criar e liderar organizações de alto desempenho. 3. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582605240. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582605240. 

BOHLANDER, George W.; SNELL, Scott A. Administração de recursos humanos. 3. ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522122691. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522122691. 

LACOMBE, Francisco Jose Masset. Comportamento organizacional. São Paulo: Saraiva, 2008. Livro digital. (1 

recurso online). (Fácil). ISBN 9788502183575. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502183575. 

OLIVEIRA, Marco Antonio. Comportamento organizacional para gestão de pessoas. São Paulo: Saraiva, 2010. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788502108950. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502108950. 

SCHEIN, Edgar H. Cultura organizacional e liderança. Rio de Janeiro: Atlas, 2009. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788597019827. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597019827. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA. Disponível: 

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1 

 

 

7º MÓDULO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

Teorias da Administração 80 7o  

EMENTA: 

Introdução às Teorias da Administração: papel, antecedentes e influenciadores do pensamento administrativo. A  

abordagem clássica (Administração Científica e Teoria Clássica). A abordagem humanística: a escola das Relações 

Humanas. Teoria da Burocracia. Teoria Comportamental. Teoria dos Sistemas. Teoria das Contingências. Críticas e 

considerações sobre as teorias administrativas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. [BV]. 9ª Ed.  Campus, 2014. ISBN 978-85-

204-4046-9 Disponível em: 

<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520440469/cfi/5!/4/4@0.00:4.87>. 

LACOMBE, Francisco; HEILBORN, Gilberto. Administração: Princípios e Tendências. [BV]. 3 ed. Saraiva, 2015. 

ISBN 978-85-02-63448-0 Disponível em: <https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-

63450-3/cfi/4!/4/4@0.00:0.00>. 

MONTANA, Patrick J.; CHARNOV, Bruce H. Administração. [BV]. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. ISBN 978-

85-02-08809-2 Disponível em: 

<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088092/cfi/4!/4/4@0.00:9.24>. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA. Disponível: 

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1 

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1


 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à teoria geral da administração. [BV]. 3 ed. São Paulo: Atlas, 

2015. ISBN 978-85-224-9554-2 Disponível em: 

<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522495559/cfi/4!/4/4@0.00:23.0>. 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração para não administradores. A gestão dos negócios ao alcance de todos. 2 

ed. São Paulo: Manole, 2011.  

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: Teoria, Processo e Prática. [BV]. 5 ed. São Paulo: Pearson, 2014. ISBN 

978-85-204-4545-7 Disponível em: 

<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520445457/cfi/5!/4/4@0.00:4.87>. 

COELHO, Márcio. Essência da Administração. Conceitos introdutórios. São Paulo: Saraiva, 2008.  

CHIAVENATO, Idalberto. Administração para não administradores: a gestão de negócios ao alcance de todos.  

[BV]. 2 ed. São Paulo: Manole, 2011. ISBN 978-85-204-4176-3 Disponível em: 

<https:https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520441763/cfi/5!/4/4@0.00:22.4>. 

PERIÓDICO: Revista Brasileira de Administração - RBA -https://www.forcom.org.br/index.php/periodicos/ 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS 80 7o  

EMENTA: 

Conceituação de processos. Principais Processos de uma Empresa. Integração de processos. Metodologias, técnicas 

e ferramentas para a racionalização de processos organizacionais. Processos e a estrutura organizacional. Tomada de 

decisão. Mudança organizacional. Ferramentas de modelagem. Análise e redesenho de processos. Proposição de 

mudanças e melhorias que apoiem os negócios das organizações. Tecnologia da Informação em Processos. O Papel 

das Pessoas na Gestão de Processos. Inovação em Processos. Tópicos emergentes de Processos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARAÚJO, Luis César Gonçalves de; GARCIA, Adriana Amadeu; MARTINES, Simone. Gestão de processos: 

melhores resultados e excelência organizacional. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788597010053. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010053. 

PRADELLA, Simone; FURTADO, João Carlos; KIPPER, Liane Mählmann. Gestão de processos: da teoria à prática. 

São Paulo: Atlas, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597009149. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597009149. 

PAIM, Rafael et al. Gestão de processos: pensar, agir e aprender. Porto Alegre: Bookman, 2011. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788577805327. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577805327. 

SORDI, José Osvaldo de. Gestão por processos: uma abordagem da moderna administração. 5. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788547223090. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547223090. 

 

PERIÓDICO: BRAZILIAN JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT (BJO&PM). 

Disponível: https://bjopm.emnuvens.com.br/bjopm/ 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

RODRIGUES, Marcus Vinicius. Ações para a qualidade: gestão estratégica e integrada para a melhoria dos processos 

na busca da qualidade e produtividade (GEIQ). 6. ed. rev., ampl. São Paulo: GEN Atlas, 2020. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788595157156. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595157156. 

DUTRA, Joel Souza. Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597005196. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597005196. 

KANAANE, Roberto; FIEL FILHO, Alécio; FERREIRA, Maria das Graças (org.). Gestão pública: planejamento, 

processos, sistemas de informação e pessoas. São Paulo: Atlas, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788522475131. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522475131. 

BROCKE, Jan Vom; ROSEMANN, Michael. Manual de bpm: gestão de processos de negócio. 1. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2013. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582600665. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582600665. 



 
 
 

 
 

BURMESTER, Haino. Manual de gestão: organização, processos e práticas de liderança coletiva. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788553131051. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553131051. 

 

PERIÓDICO: GESTÃO E PRODUÇÃO (UFSCAR). Disponível: https://www.gestaoeproducao.com/ 

 

 

8º MÓDULO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Gestão Estratégica 80 8o  

EMENTA: 

Base Histórica do Planejamento Estratégico. Princípios de Planejamento. Filosofias do Planejamento. Fases da 

elaboração e implementação do planejamento estratégico nas empresas. Diagnóstico estratégico. Visão, missão e 

análise de ambiente. Vantagens competitivas, Objetivos e desafios empresariais. Estabelecimento de objetivos e 

desafios. Tipos de estratégias. Definição de estratégias empresariais. Projetos e planos de ação. Fases de um projeto. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABDALLA, Márcio Moutinho; CONEJERO, Marco Antonio; OLIVEIRA, Murilo Alvarenga 

(org.). Administração estratégica: da teoria à prática no Brasil. São Paulo: Atlas, 2019. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788597021325. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597021325. 

BRUGNOLO FILHO, Mariano; LUDOVICO, Nelson (org.). Gestão estratégica de negócios. São Paulo: Saraiva, 

2018. Livro digital. (1 recurso online). (Gestão empresarial, 3"). ISBN 9788547233143. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547233143. 

CAVALCANTI, Marly; FARAH, Osvaldo Elias; MARCONDES, Luciana Passos (org.). Gestão estratégica de 

negócios: estratégias de crescimento e sobrevivência empresarial. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: Cengage Learning, 

2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522127870. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522127870. 

 

PERIÓDICO: REVISTA BRASILEIRA DE ESTRATÉGIA (REBRAE). Disponível: 

http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/rebrae 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDERSEN, Torben Juul. Gestão estratégica: uma introdução fundamentos do controle empresarial. São Paulo: 

Saraiva, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788502621978. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502621978. 

GONÇALVES, Vítor da Conceição; CASTRO, Luís Mota de; FELÍCIO, J. Augusto. Gestão estratégica: questões 

atuais, relevantes e promissoras para a investigação em gestão estratégica. São Paulo: Grupo Almedina, 2017. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9789896942588. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9789896942588. 

LUCCA, Giancarlo. Gestão estratégica balanceada: um enfoque nas boas práticas de gestão. São Paulo: Atlas, 

2013. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522483631. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522483631. 

PEREZ, Francisco Conejero; COBRA, Marcos. Cultura organizacional e gestão estratégica. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597009965. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597009965. 

ROCHA, Marcos Donizete Aparecido; IGNÁCIO, Sérgio. Gestão estratégica de marcas. São Paulo: Saraiva, 

2017. Livro digital. (1 recurso online). (Marketing em tempos modernos). ISBN 9788547218164. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547218164. 

SWAIM, Robert W. A estratégia segundo drucker: estratégias de crescimento e insights de marketing extraídos 

da obra peter drucker. Rio de Janeiro: LTC, 2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 978-85-216-2616-9. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2616-9. 

TIGRE, Paulo Bastos. Gestão da inovação: uma abordagem estratégica, organizacional e de gestão de 

conhecimento. 3. ed. São Paulo: GEN Atlas, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595150812. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595150812. 

 

PERIÓDICO: RAE ELETRÔNICA. Disponível: https://rae.fgv.br/rae 

 

http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/rebrae


 
 
 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Pesquisa e Análise de Mercado 80 8o  

EMENTA: 

Abordagem histórico-filosófica de pesquisa; Conceito e aplicação da pesquisa mercadológica básica e aplicada; 

Importância da pesquisa para as decisões mercadológicas; Interação de sistemas de informação com a pesquisa; 

Tipos, técnicas / métodos de pesquisa mercadológica; Estrutura e etapas de projeto de pesquisa mercadológica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MCDANIEL, Carl D.; GATES, Roger H. Fundamentos de pesquisa de marketing. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 978-85-216-2373-1. Disponível em: Minha Biblioteca: Fundamentos de 

Pesquisa de Marketing, 4ª edição 

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2019. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582605103. Disponível em: Minha Biblioteca: Pesquisa de Marketing: 

Uma Orientação Aplicada 

ZANOTTA, Egydio Barbosa. Pesquisa de marketing. São Paulo: Atlas, 2018. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788597018011. Disponível em: Minha Biblioteca: Pesquisa de Marketing 

 

PERIÓDICO: RAM. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO MACKENZIE. Disponível: 

http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/RAM/index 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHURCHILL JR, Gilbert A.; BROWN, Tom J.; SUTER, Tracy A. Pesquisa básica de marketing. São Paulo: 

Cengage Learning, 2012. ISBN 9788522113293. Disponível em: Minha Biblioteca: Pesquisa Básica de Marketing - 

Tradução da 7ª edição norte-americana. 

 NIQUE, Walter. Como fazer pesquisa de marketing: um guia prático para a realidade brasileira. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2017. ISBN: 978-85-97-01350-4. Disponível em: Minha Biblioteca: Pesquisa de Marketing, 2ª edição. 

VIRGILLITO, Salvatore Benito (org.). Pesquisa de marketing: uma abordagem quantitativa e qualitativa. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. ISBN 9788547220952. Disponível em: Minha Biblioteca: Pesquisa de marketing: uma 

abordagem quantitativa e qualitativa 

YASUDA, Aurora; OLIVEIRA, Diva Maria Tammaro de. Pesquisa de marketing: guia para a prática de pesquisa de 

mercado. São Paulo: Cengage Learning. ISBN 9788522126248. Disponível em: Minha Biblioteca: Pesquisa de 

Marketing: Guia para a prática de pesquisa de mercado 

WOOD, Marian Burk. Planejamento de marketing. São Paulo: Saraiva, 2015. ISBN 9788502629882. Disponível 

Minha Biblioteca: Planejamento de Marketing 

 

PERIÓDICO: RAE ELETRÔNICA. Disponível: https://rae.fgv.br/rae 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS II: MERCADO E 

COMPETITIVIDADE 
80 8o  

EMENTA: 

 

Na atividade ABP o aluno será estimulado a produzir projetos acadêmicos que lhe propiciem o desenvolvimento de 

um conjunto de competências no campo de sua futura atuação profissional, por meio de uma aproximação entre a 

realidade prática e a teoria aprendida nas disciplinas.  

A ABP é organizada e desenvolvida considerando um tema específico para o período, orientando a construção do 

conhecimento e garantindo a formação de competências profissionais. O tema deste módulo pretende trabalhar: 

 

Mercado e Competitividade. Administração Mercadológica. Marketing Estratégico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2019. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788597020151. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597020151. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-216-2373-1/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-216-2373-1/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788582605103/pages/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788582605103/pages/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597018011/epubcfi/6/2%5b%3Bvnd.vst.idref%3Dhtml0%5d!/4/2/2%5bbe0bdf9c-dc17-4629-ab0f-5220fd5f30c8%5d%4050:2
http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/RAM/index
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522113293/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522113293/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597013511/epubcfi/6/2%5b%3Bvnd.vst.idref%3Dcover%5d!/4/2/2%5b13b25525-b43b-4e36-f2cc-b40fe407fb99%5d%4050:33
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220952/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220952/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522126248/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522126248/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788502629882/pageid/0


 
 
 

 
 

PRIDE, William M.; FERREL, O. C. Fundamentos de marketing: conceitos e práticas. São Paulo: Cengage 

Learning, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522124053. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522124053. 

GREWAL, Dhruv. Marketing. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788580555516. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555516. 

COBRA, Marcos; URDAN, André Torres. Marketing básico. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788597010572. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010572. 

 

PERIÓDICO: RAM. REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO MACKENZIE. Disponível: 

http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/RAM/index 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ZENONE, Luiz Claudio. Fundamentos de marketing de relacionamento. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788597013764. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597013764. 

HAWKINS, Del I.; MOTHERSBAUGH, David L. Comportamento do consumidor: construindo a estratégia de 

marketing. São Paulo: GEN Atlas, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595152373. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595152373. 

KANAANE, Roberto; RODRIGUES, Carlos Eduardo. Curso de marketing: cenários, estratégias e ferramentas. 

São Paulo: Atlas, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597005608. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597005608. 

LUDOVICO, Nelson; SANTINI, Fernando Roberto. Gestão de marketing: o plano de marketing como orientador 

das decisões. São Paulo: Saraiva, 2014. Livro digital. (1 recurso online). (Gestão empresarial). ISBN 

9788502214156. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502214156. 

DIAS, Sergio Roberto. Gestão de marketing. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788502126725. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502126725. 

READE, Dennis Vincent et al. Marketing: novas tendências. São Paulo: Saraiva, 2016. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 978-85-02-63887-7. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-02-

63887-7. 

SCHIAVINI, Janaina Mortari; MARANGONI, Elaine. Marketing digital e sustentável. Porto Alegre: SAGAH, 

2020. Livro digital. (1 recurso online). (Administração). ISBN 9786581739034. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786581739034. 

DEMO, Gisela (org.). Marketing de relacionamento & comportamento do consumidor: estado da arte, 

produção nacional, novas medidas e estudos empíricos. São Paulo: Atlas, 2015. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788522497256. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522497256. 

DAMÁZIO, Luciana Faluba (org.). É só marketing?: mais que isso!: é sobre tudo o que você precisa saber para 

conquistar mercados e clientes. São Paulo: Saraiva, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788571440401. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788571440401. 

 

PERIÓDICO: RAE ELETRÔNICA. Disponível: https://rae.fgv.br/rae 

 

 

9º MÓDULO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

Direito do Trabalho 80 9o 

EMENTA: 

O Direito do Trabalho Brasileiro. Princípios gerais e específicos. Contrato de Trabalho (características, condições 

de validade e classificação). Configuração da relação de emprego. Contrato de trabalho e contratos afins (de Direito 

Civil). Sujeitos da relação de emprego. Empregado e empregador. Terceirização das atividades da empresa. 

Responsabilidade civil. Sucessão de empresas. A recuperação judicial ou extrajudicial e a falência (efeitos 

trabalhistas). Admissão de empregado. Alterações nas condições de trabalho. Suspensão e interrupção do contrato. 

Jornada de trabalho. Trabalho noturno. Intervalos para descanso. Férias. Salário. Décimo terceiro salário. Horas 

extras. Banco de horas. Trabalho do menor aprendiz, estagiário, mulher, criança e adolescente. Equiparação. 

Previdência e aposentadoria. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

http://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/RAM/index


 
 
 

 
 

PEREIRA, Emmanoel. Direitos sociais trabalhistas: responsabilidade, flexibilização, sindicabilidade judicial e as 

relações negociadas. São Paulo: Saraiva, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788553172757. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553172757. 

BARBOZA, Maytê Ribeiro Tamura Meleto; ILANES, Miriany Stadler; GIACOMELLI, Cinthia Louzada 

Ferreira. Legislação e rotina trabalhista e previdenciária. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2018. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788595025219. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595025219. 

SILVA, Marilene Luzia da; REZENDE, Mardele Eugênia Teixeira. Rotinas trabalhistas: legislação e práticas 

para gestão de pessoas. 2. ed. São Paulo: Érica, 2019. Livro digital. (1 recurso online). (Eixos. Gestão e negócios). 

ISBN 9788536531205. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536531205. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO UFPR. Disponível: https://revistas.ufpr.br/direito/ 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MONTE, Gerry Adriano; BARSANO, Paulo Roberto. Legislação empresarial, trabalhista e tributária. São 

Paulo: Érica, 2019. Livro digital. (1 recurso online). (Eixos. Gestão e negócios). ISBN 9788536530734. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536530734. 

OLIVEIRA, Aristeu de. Reforma trabalhista: CLT e legislação comparadas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2018. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788597017847. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597017847. 

REZENDE, Mardele Eugênia Teixeira; SILVA, Marilene Luzia da. Rotinas trabalhistas: legislação e práticas 

para gestão de pessoas. 2. ed. São Paulo: Érica, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536517957. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536517957. 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito do trabalho. 13. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9786555595680. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555595680. 

ZAINAGHI, Domingos Sávio. Curso de legislação social: direito do trabalho. 15. ed. atual. São Paulo: Manole, 

2020. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786555762846. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555762846. 

BASILE, César Reinaldo Offa. Direito do trabalho: teoria geral, contrato de trabalho e segurança e saúde no 

trabalho. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Livro digital. (1 recurso online). (Sinopses jurídicas, 27). ISBN 

9788553611461. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553611461. 

BASILE, César Reinaldo Offa. Direito do trabalho: remuneração, duração do trabalho e direito coletivo. 9. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2019. Livro digital. (1 recurso online). (Sinopses jurídicas, 28). ISBN 9788553611478. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553611478. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DIREITO GV. Disponível: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Gestão Integrada de Canais de Marketing 80 9o  

EMENTA: 

A estratégia de distribuição no ambiente altamente competitivo; a distribuição como agregador de valor ao público-

alvo; os membros do canal de distribuição; operadores logísticos e broker no canal de distribuição; as variáveis 

incontroláveis que o canal de distribuição está sujeito; conflitos versus competição; as causas dos conflitos no canal 

de distribuição; dificuldades nos canais de distribuição internacionais; avaliação dos membros e facilitadores no 

canal de distribuição. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ROSENBLOOM, Bert. Canais de marketing: uma visão gerencial. São Paulo: Cengage Learning, 2015. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788522122035. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522122035. 

TELLES, Renato. Canais de marketing e distribuição. São Paulo: Saraiva. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788502051324. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502051324. 

LUDOVICO, Nelson; SANTINI, Fernando Roberto. Gestão de marketing: o plano de marketing como orientador 

das decisões. São Paulo: Saraiva, 2014. Livro digital. (1 recurso online). (Gestão empresarial). ISBN 

9788502214156. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502214156. 



 
 
 

 
 

YANAZE, Mitsuru Higuchi. Gestão de marketing e comunicação: avanços e aplicações. 3. ed. rev., ampl. São 

Paulo: Saraiva, 2020. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788571441095. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788571441095. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA. Disponível: 

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CRESCITELLI, Edson; SHIMP, Terence A. Comunicação de marketing: integrando propaganda, promoção e 

outras formas de divulgação. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788522126231. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522126231. 

FARIAS, Cláudio V. S.; DUSCHITZ, Caroline; CARVALHO, Gustavo Meneghetti de. Estratégia de marketing. 

Porto Alegre: SER - SAGAH, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788569726395. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788569726395. 

FERRELL, O. C.; HARTLINE, Michael D. Estratégia de marketing: teoria e casos. 3. ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522126637. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522126637. 

GREWAL, Dhruv. Marketing. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788580555516. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580555516. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2019. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788597020151. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597020151. 

ZENONE, Luiz Claudio. Fundamentos de marketing de relacionamento. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788597013764. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597013764. 

RÉVILLION, Anya Sartori Piatnicki et al. Marketing digital. Rio de Janeiro: SAGAH, 2020. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9786581492281. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786581492281. 

WOOD, Marian Burk. Planejamento de marketing. São Paulo: Saraiva, 2015. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788502629882. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502629882. 

 

PERIÓDICO: REVISTA ELETRÔNICA DE GESTÃO ORGANIZACIONAL. Disponível: 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/gestaoorg/ 

 

 

10º MÓDULO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Administração da Produção e Operações 80 10o  

EMENTA: 

Conceitos básicos. Evolução histórica da administração da produção. Estudo de tempos, movimentos e métodos. 

Localização e arranjo físico de instalações. Estratégia de produção. Projeto de produtos e serviços. Previsão de 

demanda. Planejamento e controle da capacidade produtiva. Planejamento agregado da produção. Planejamento das 

necessidades de materiais. Tecnologia de processo. Sistema Just in Time. Teoria das Restrições. Métodos e o 

processo de melhoria da produção. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SLACK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 8. ed. São 

Paulo: Atlas, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597015386. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597015386. 

ROCHA, Henrique Martins; NONOHAY, Roberto Guedes de (org.). Administração da produção. Porto Alegre: 

SER - SAGAH, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788569726654. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788569726654. 

CHING, Hong Yuh (org.). Administração da produção e operações: uma abordagem inovadora com desafios 

práticos. São Paulo: Empreende: Fazendo Acontecer, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788566103199. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788566103199. 

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1


 
 
 

 
 

LOZADA, Gisele (org.). Administração da produção e operações. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2016. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788569726616. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788569726616. 

 

PERIÓDICO: BRAZILIAN JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT 

(BJO&PM). Disponível: https://bjopm.emnuvens.com.br/bjopm/about 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da produção e operações. São Paulo: Saraiva, 2012. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788502180420. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502180420. 

CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e de operações: o essencial. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597013788. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597013788. 

CORRÊA, Henrique Luiz; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e operações. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597013153. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597013153. 

BATALHA, Mário Otávio (org.). Gestão da produção e operações. São Paulo: Atlas, 2019. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788597021288. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597021288. 

COSTA, Ricardo Sarmento; JARDIM, Eduardo. Gestão de operações de produção e serviços. São Paulo: Atlas, 

2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597013603. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597013603. 

LUDOVICO, Nelson. Gestão de produção e logística. São Paulo: Saraiva, 2013. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788502201958. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502201958. 

 

PERIÓDICO: PRODUÇÃO (THE JOURNAL PRODUCTION). Disponível: https://www.prod.org.br/ 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Logística e Cadeia de Suprimentos 80 10o  

EMENTA: 

Introdução aos conceitos e definições básicas da logística; história e objetivo da logística; áreas de atuação: 

compras, armazenagem, embalagem, transporte e tráfego, gestão da cadeia de suprimentos; logística e sua relação 

com o serviço ao cliente; logística reversa; logística enxuta. Planejando a demanda e a rede de cadeia de 

suprimentos, planejando e gerindo estoques em uma cadeia de suprimentos. Integração funcional da logística 

global, a diversificação das estruturas produtivas e de transportes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CAIXETA FILHO, José Vicente (org.). Gestão logística do transporte de cargas. São Paulo: Atlas, 2002. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788522494637. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522494637. 

NOGUEIRA, Amarildo de Souza. Logística empresarial. 2. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2018. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788597015553. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597015553. 

NOVAES, Antonio Galvão. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: estratégia, avaliação e 

operação. 5. ed. rev., atual. São Paulo: GEN Atlas, 2021. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595157217. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595157217. 

 

PERIÓDICO: PRODUÇÃO (THE JOURNAL PRODUCTION). Disponível: https://www.prod.org.br/ 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DAVID, Pierre A. Logística internacional: gestão de operações de comércio internacional. 2. ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522124244. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522124244. 

LUDOVICO, Nelson. Logística internacional: um enfoque em comércio exterior. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788547228453. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547228453. 



 
 
 

 
 

OLIVEIRA, Tatiana Dornelas de et al. Gestão da distribuição física. Porto Alegre: SAGAH, 2020. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9786556900230. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786556900230. 

PAOLESCHI, Bruno. Estoques e armazenagem. São Paulo: Erica, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788536513270. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536513270. 

ROJAS, Pablo. Introdução à logística portuária e noções de comércio internacional. Porto Alegre: Bookman, 

2014. Livro digital. (1 recurso online). (Tekne). ISBN 9788582601945. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582601945. 

VALENTE, Amir Mattar et al. Gerenciamento de transporte e frotas. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522125159. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522125159. 

 

PERIÓDICO: BRAZILIAN JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT 

(BJO&PM). Disponível: https://bjopm.emnuvens.com.br/bjopm/about 

 

 

11º MÓDULO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Gestão Financeira 80 11o  

EMENTA: 

Administração de recursos e as decisões estratégicas financeiras: Administração do capital circulante e da 

necessidade de capital de giro; Decisões de financiamento e estrutura de capital; Análise do ponto de equilíbrio; 

Alavancagem operacional e financeira. Demonstração do Fluxo de Caixa, Fundamentos e Práticas de Tesouraria. 

Planejamento e Controle Financeiro: Elaboração de quadros orçamentários e Projeção de resultado. Controle e 

avaliação de resultados. Cálculo e interpretação de indicadores econômico-financeiros, análise vertical e horizontal. 

Análise Dupont. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MATIAS, Alberto Borges (coord.). Finanças empresariais estratégicas. São Paulo: Manole, 2019. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788520452448. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520452448. 

CHEROBIM, Ana Paula Mussi Szabo; LEMES JUNIOR, Antonio Barbosa; RIGO, Claudio Miessa. Fundamentos 

de finanças empresariais: técnicas e práticas essenciais. Rio de Janeiro: LTC, 2015. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 978-85-216-2822-4. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-

2822-4. 

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Curso de administração financeira. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597022452. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597022452. 

HIGGINS, Robert C. Análise para administração financeira. 10. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788580553208. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553208. 

 

PERIÓDICO: REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS. Disponível: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BAYE, Michael R. Economia de empresas e estratégias de negócios. 6. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2010. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788563308634. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788563308634. 

BRITO, Osias Santana de. Guia prático de economia e finanças. São Paulo: Saraiva, 2016. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 978-85-472-0103-6. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-

472-0103-6. 

FREZATTI, Fábio. Gestão de valor na empresa: uma abordagem abrangente do valuation a partir da 

contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 2002. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522477739. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522477739. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin


 
 
 

 
 

BERK, Jonathan; DEMARZO, Peter. Finanças empresariais: essencial. Porto Alegre: Bookman, 2010. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788577806140. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577806140. 

DALCOMUNE, Marcio. Administração financeira e orçamentária: questões FCC. Rio de Janeiro: Método, 

2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 978-85-309-6467-2. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-6467-2. 

EITEMAN, David K.; STONEHILL, Arthur I.; MOFFETT, Michael H. Administração financeira internacional. 

12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788540701892. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788540701892. 

HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788597010534. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010534. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ECONOMIA (RACE). Disponível: 

https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/race/ 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Análise de Viabilidade Econômico-Financeira 80 11o  

EMENTA: 

Análise da viabilidade financeira do negócio, elaboração do orçamento e do fluxo financeiro do projeto, técnicas de 

análise do investimento, análise de risco, análise de retornos, pay back, taxa interna de retorno, VAL, VPL, TMA. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FREZATTI, Fábio. Gestão de valor na empresa: uma abordagem abrangente do valuation a partir da 

contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 2002. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522477739. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522477739. 

BAYE, Michael R. Economia de empresas e estratégias de negócios. 6. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2010. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788563308634. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788563308634. 

PALEPU, Krishna G.; HEALY, Paul M. Análise e avaliação de empresas: decisões e valuation usando 

demonstrativos financeiros. São Paulo: Cengage Learning, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788522126804. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522126804. 

 

PERIÓDICO: REVISTA CONTABILIDADE & FINANÇAS. Disponível: https://www.revistas.usp.br/rcf 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MCGUIGAN, James R.; MOYER, R. Charles; HARRIS, Frederick H. de B. Economia de empresas: aplicações, 

estratégia e táticas. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788522125395. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522125395. 

HIGGINS, Robert C. Análise para administração financeira. 10. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788580553208. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553208. 

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Curso de administração financeira. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597022452. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597022452. 

PENMAN, Stephen H. Análise de demonstrações financeiras e security valuation. São Paulo: GEN Atlas, 2013. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595156765. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595156765. 

HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788597010534. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010534. 

 

PERIÓDICO: REVISTA ANÁLISE ECONÔMICA. Disponível: https://seer.ufrgs.br/AnaliseEconomica 

 

 

12º MÓDULO 

 



 
 
 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Gestão Estratégica de TI 80 12o  

EMENTA: 

A evolução das tecnologias e a cultura digital. Organização e tecnologia da informação. Redes; internet: histórico e 

evolução. O comportamento humano na era digital. A economia e as organizações do mundo digital. Motivação e 

liderança de pessoas no mundo digital. Desafios, benefícios e ameaças do mundo digital para os indivíduos e 

organizações. Segurança, privacidade e ética no mundo digital. O Direito Digital. Lei Geral de Proteção de Dados: 

Lei 13.709/2018. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

AKABANE, Getulio K. Gestão estratégica da tecnologia da informação: conceitos, metodologias, planejamento 

e avaliações. São Paulo: Atlas, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522475803. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522475803. 

MOLINARO, Carneiro Ramos. Gestão de tecnologia da informação: governança de TI, arquitetura e 

alinhamento entre sistemas de informação e o negócio. Rio de Janeiro: LTC, 2010. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 978-85-216-1972-7. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-1972-7. 

ALBERTIN, Alberto Luiz; ALBERTIN, Rosa Maria de Moura. Tecnologia, informação e desempenho 

empresarial. 3. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597006230. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597006230. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DE GESTÃO DA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. Disponível: 

https://www.revistas.usp.br/jistem 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de informação: o uso consciente da tecnologia para o gerenciamento. 

2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788502197565. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502197565. 

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. O Marco civil da internet e o meio ambiente digital na sociedade da 

informação: comentários à Lei n. 12.965/2014. São Paulo: Saraiva, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788502627741. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502627741. 

CORREIA NETO, Jocildo Figueiredo; LEITE, Jaci Corrêa. Decisões de investimentos em tecnologia da 

informação: vencendo os desafios da avaliação de projetos em TI. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2014. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788595152878. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595152878. 

CRUZ, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais e operacionais: tecnologias da informação e as organizações 

do século 21. 5. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597022902. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597022902. 

GARCIA, Lara Rocha et al. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): guia de implantação. São Paulo: Blucher, 

2020. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786555060164. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555060164. 

LAURINDO, Fernando José Barbin. Tecnologia da informação: planejamento e gestão de estratégias. Rio de 

Janeiro: Atlas, 2008. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597025682. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597025682. 

LUZ, Charlene Bitencourt Soster; AGUIAR, Fernanda Rocha de; SCHINOFF, Roberto Amaral. Gestão de 

tecnologia e informação em logística. Porto Alegre: SAGAH, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788595028487. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595028487. 

MORAIS, Izabelly Soares de; GONÇALVES, Glauber Rogerio. Governança de tecnologia da informação. Porto 

Alegre: SER - SAGAH, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595023437. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595023437. 

TURBAN, Efraim; VOLONINO, Linda. Tecnologia da informação para gestão: em busca de um melhor 

desempenho estratégico e operacional. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788582600160. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582600160. 

 

PERIÓDICO: DYNA. Disponível: https://www.revistadyna.com/inicio-dyna 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

https://www.revistas.usp.br/jistem


 
 
 

 
 

Mercado Financeiro e de Capitais 80 12o  

EMENTA: 

Os princípios monetário e bancário. Teoria quantitativa da moeda nos clássicos, neoclássicos, monetaristas e novo 

clássicos. Bancos e circulação financeira. Empresas e relações financeiras. Teoria da fragilidade financeira. Teoria 

da política monetária. Finanças, poupança e investimento. Sistema monetário brasileiro. Organização e conjuntura 

do sistema financeiro nacional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SILVA, César Robero Leite da; LUIZ, Sinclayr. Economia e mercados: introdução à economia. 20. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788547227739. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547227739. 

JAKOBI, Karin Bergit; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. A análise econômica do direito e a regulação do 

mercado de capitais. São Paulo: Atlas, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522487721. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522487721. 

SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de. Direito, gestão e prática: mercado de capitais. São Paulo: Saraiva, 2013. 

Livro digital. (1 recurso online). (GVLaw). ISBN 9788502190306. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502190306. 

COVA, Carlos José Guimarães. Finanças e mercados de capitais: mercados fractais: a nova fronteira das 

finanças. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522126323. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522126323. 

 

PERIÓDICO: THE BRAZILIAN REVIEW OF ECONOMETRICS (BRE). Disponível: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/bre 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PENMAN, Stephen H. Análise de demonstrações financeiras e security valuation. São Paulo: GEN Atlas, 2013. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595156765. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595156765. 

FREZATTI, Fábio. Gestão de valor na empresa: uma abordagem abrangente do valuation a partir da 

contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 2002. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522477739. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522477739. 

PALEPU, Krishna G.; HEALY, Paul M. Análise e avaliação de empresas: decisões e valuation usando 

demonstrativos financeiros. São Paulo: Cengage Learning, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788522126804. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522126804. 

LIMA, Fabiano Guasti. Análise de riscos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788597016871. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597016871. 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de capitais. 3. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2013. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788502207066. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502207066. 

SANTOS, José Carlos de Souza; SILVA, Marcos Eugênio da. Derivativos e renda fixa: teoria e aplicações ao 

mercado brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522498642. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498642. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DE ECONOMIA CONTEMPORÂNEA. Disponível: 

https://revistas.ufrj.br/index.php/rec/index 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS III: PLANEJAMENTO E 

CONTROLE DA PRODUÇÃO 
80 12o  

EMENTA: 

 

Na atividade ABP o aluno será estimulado a produzir projetos acadêmicos que lhe propiciem o desenvolvimento de 

um conjunto de competências no campo de sua futura atuação profissional, por meio de uma aproximação entre a 

realidade prática e a teoria aprendida nas disciplinas.  

A ABP é organizada e desenvolvida considerando um tema específico para o período, orientando a construção do 

conhecimento e garantindo a formação de competências profissionais. O tema deste módulo pretende trabalhar: 

 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/bre
https://revistas.ufrj.br/index.php/rec/index


 
 
 

 
 

Planejamento e Controle da Produção. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SLACK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 8. ed. São 

Paulo: Atlas, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597015386. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597015386. 

ROCHA, Henrique Martins; NONOHAY, Roberto Guedes de (org.). Administração da produção. Porto Alegre: 

SER - SAGAH, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788569726654. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788569726654. 

CHING, Hong Yuh (org.). Administração da produção e operações: uma abordagem inovadora com desafios 

práticos. São Paulo: Empreende: Fazendo Acontecer, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788566103199. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788566103199. 

LOZADA, Gisele (org.). Administração da produção e operações. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2016. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788569726616. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788569726616. 

 

PERIÓDICO: BRAZILIAN JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT (BJO&PM). 

Disponível: https://bjopm.emnuvens.com.br/bjopm/about 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da produção e operações. São Paulo: Saraiva, 2012. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788502180420. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502180420. 

CORRÊA, Henrique L.; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e de operações: o essencial. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597013788. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597013788. 

CORRÊA, Henrique Luiz; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e operações. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597013153. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597013153. 

BATALHA, Mário Otávio (org.). Gestão da produção e operações. São Paulo: Atlas, 2019. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788597021288. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597021288. 

COSTA, Ricardo Sarmento; JARDIM, Eduardo. Gestão de operações de produção e serviços. São Paulo: Atlas, 

2017. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597013603. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597013603. 

LUDOVICO, Nelson. Gestão de produção e logística. São Paulo: Saraiva, 2013. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788502201958. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502201958. 

 

PERIÓDICO: PRODUÇÃO (THE JOURNAL PRODUCTION). Disponível: https://www.prod.org.br/ 

 

 

13º MÓDULO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Gestão de Projetos 80 13o 

EMENTA: 

Conceitos e visão geral da Gestão de Projetos. Estimativa de tempo e recursos. Orçamento. Planejamento de Riscos.  

Gerenciamento de Mudanças. Controle do projeto. Execução do Projeto. Encerramento do Projeto. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COUTINHO, Heitor. Da estratégia ágil aos resultados: uma combinação de abordagens adaptativas, mudanças 

dialógicas e gestão avançada de projetos. São Paulo: Saraiva, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788571440463. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788571440463. 

CAMARGO, Robson; RIBAS, Thomaz. Gestão ágil de projetos: as melhores soluções para suas necessidades. São 

Paulo: Saraiva, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788553131891. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553131891. 



 
 
 

 
 

WYSOCKI, Robert K. Gestão eficaz de projetos, v. 1: como gerenciar com excelência projetos tradicionais, ágeis e 

extremos. São Paulo: Saraiva, 2020. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788571441002. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788571441002. 

WYSOCKI, Robert K. Gestão eficaz de projetos, v. 2: o ambiente organizacional de gerenciamento de projetos. São 

Paulo: Saraiva, 2020. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788571441156. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788571441156. 

 

PERIÓDICO: BRAZILIAN JOURNAL OF OPERATIONS & PRODUCTION MANAGEMENT (BJO&PM). 

Disponível: https://bjopm.emnuvens.com.br/bjopm/ 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAMARGO, Robson. PM visual project model visual: gestão de projetos simples e eficaz. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788553131716. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553131716. 

MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de projetos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2018. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788597016321. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597016321. 

KEELING, Ralph; BRANCO, Renato Henrique Ferreira. Gestão de projetos: uma abordagem global. 4. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788553131655. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553131655. 

CARVALHO, Marly Monteiro; RABECHINI JUNIOR, Roque. Fundamentos em gestão de projetos: construindo 

competências para gerenciar projetos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788597018950. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597018950. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DE GESTÃO DA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (JISTEM). 

Disponível: https://www.revistas.usp.br/jistem 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Gestão da Qualidade 80 13o  

EMENTA: 

Evolução do processo de qualidade. Os sistemas de gestão da qualidade. Análise das principais variáveis e conceitos 

de gestão da qualidade. As principais variáveis de gestão da qualidade. As principais questões de gestão da qualidade 

mundial e brasileira. Ferramentas de gerenciamento. Qualidade em projetos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALLESTERO-ALVAREZ, María Esmeralda. Gestão de qualidade, produção e operações. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597021523. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597021523. 

RODRIGUES, Marcus Vinicius. Ações para a qualidade: gestão estratégica e integrada para a melhoria dos 

processos na busca da qualidade e produtividade (GEIQ). 6. ed. rev., ampl. São Paulo: GEN Atlas, 2020. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788595157156. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595157156. 

SOUZA, Stefania Márcia de Oliveira. Gestão da qualidade e produtividade. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788595025561. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595025561. 

BALLESTERO-ALVAREZ, María Esmeralda. Gestão de qualidade, produção e operações. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597021523. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597021523. 

 

PERIÓDICO: GESTÃO E PRODUÇÃO (UFSCAR). Disponível: https://www.gestaoeproducao.com/ 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SLACK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 8. ed. São 

Paulo: Atlas, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597015386. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597015386. 

LOZADA, Gisele (org.). Administração da produção e operações. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2016. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788569726616. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788569726616. 



 
 
 

 
 

IYER, Ananth V.; SESHADRI, Sridhar; VASHER, Roy. A gestão da cadeia de suprimentos da Toyota: uma 

abordagem estratégica aos princípios do sistema Toyota de produção. Porto Alegre: Bookman, 2010. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788577807635. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577807635. 

OLIVEIRA, Otávio J. Curso básico de gestão da qualidade. São Paulo: Cengage Learning, 2014. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788522117970. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522117970. 

LOBO, Renato Nogueirol. Gestão da qualidade. 2. ed. São Paulo: Érica, 2019. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788536532615. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536532615. 

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da qualidade: teoria e prática. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2019. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788597022032. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597022032. 

CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro; GEROLAMO, Mateus Cecílio. Gestão da qualidade: ISO 9001:2015. São 

Paulo: Atlas, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597007046. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597007046. 

 

PERIÓDICO: PRODUÇÃO (THE JOURNAL PRODUCTION). Disponível: https://www.prod.org.br/ 

 

 

14º MÓDULO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Orçamento Empresarial 80 14o  

EMENTA: 

Conceituação básica de planejamento e controle orçamentário; Orçamento de Vendas; Orçamento de Matéria-Prima 

e de Compra; Orçamento de Mão-de-Obra  Direta; Orçamento  dos  Custos  Diretos  de  Fabricação; Orçamento  das  

Despesas  de  Vendas  e Administrativas;  Orçamento  de  Caixa;  Projeção  da  Demonstração  do  Resultado  do 

Exercício; Projeção do Balanço Patrimonial; Orçamento de Investimentos. A administração do capital de giro, 

decisões financeiras estratégicas, valor e orçamento de capital, risco, estrutura de capital, planejamento financeiro e 

financiamentos de curto prazo. Alavancagem financeira e operacional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MATIAS, Alberto Borges (coord.). Finanças empresariais estratégicas. São Paulo: Manole, 2019. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788520452448. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520452448. 

CHEROBIM, Ana Paula Mussi Szabo; LEMES JUNIOR, Antonio Barbosa; RIGO, Claudio Miessa. Fundamentos 

de finanças empresariais: técnicas e práticas essenciais. Rio de Janeiro: LTC, 2015. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 978-85-216-2822-4. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-

2822-4. 

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti. Curso de administração financeira. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597022452. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597022452. 

HIGGINS, Robert C. Análise para administração financeira. 10. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788580553208. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553208. 

 

PERIÓDICO: REVISTA BRASILEIRA DE FINANÇAS. Disponível: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rbfin 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BAYE, Michael R. Economia de empresas e estratégias de negócios. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788563308634. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788563308634. 

BRITO, Osias Santana de. Guia prático de economia e finanças. São Paulo: Saraiva, 2016. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 978-85-472-0103-6. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-

472-0103-6. 



 
 
 

 
 

FREZATTI, Fábio. Gestão de valor na empresa: uma abordagem abrangente do valuation a partir da 

contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 2002. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522477739. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522477739. 

BERK, Jonathan; DEMARZO, Peter. Finanças empresariais: essencial. Porto Alegre: Bookman, 2010. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788577806140. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577806140. 

DALCOMUNE, Marcio. Administração financeira e orçamentária: questões FCC. Rio de Janeiro: Método, 

2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 978-85-309-6467-2. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-6467-2. 

EITEMAN, David K.; STONEHILL, Arthur I.; MOFFETT, Michael H. Administração financeira internacional. 

12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788540701892. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788540701892. 

HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2017. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788597010534. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010534. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ECONOMIA (RACE). Disponível: 

https://portalperiodicos.unoesc.edu.br/race/ 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Direito Financeiro e Tributário 80 14o 

EMENTA: 

Noções fundamentais do Direito Tributário como conceito de tributo e suas espécies, fontes, regras de aplicação, 

interpretação e integração das normas tributárias. Análises aprofundadas dos principais tributos presentes no 

sistema tributário nacional. Relações jurídicas entre os entes dotados de competência impositiva e/ou 

administrativa-arrecadatória e aqueles que são compelidos às prestações, positivas ou negativas, relativas à 

exigência, fiscalização e arrecadação dos tributos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 11. ed. São 

Paulo: Saraiva Jur, 2021. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786555593334. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555593334. 

CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788553616305. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553616305. 

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 17. ed. rev., atual., reformul. Rio de 

Janeiro: Forense, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788530988357. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530988357. 

PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 12. ed. rev., atual. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9786555594706. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555594706. 

 

PERIÓDICO: REVISTA ELETRÔNICA DA FACULDADE DE DIREITO. Disponível: 

https://revistas.pucsp.br/red/ 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KFOURI, Anis. Curso de direito tributário. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788553600250. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553600250. 

ABRAHAM, Marcus. Curso de direito tributário brasileiro. 2. ed. rev., atual., ampl. Rio de Janeiro: Forense, 

2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788530988258. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788530988258. 

CARNEIRO, Claudio. Curso de direito tributário e financeiro. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2020. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788553615872. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553615872. 

HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2021. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9786559770038. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786559770038. 

SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 10. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2021. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9786555592696. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786555592696. 



 
 
 

 
 

CHIMENTI, Ricardo Cunha. Direito tributário: direito financeiro, direito orçamentário e Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. Livro digital. (1 recurso online). (Sinopses jurídicas, 16). ISBN 

9788553609956. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553609956. 

 

PERIÓDICO: REVISTA SCIENTIA IURIS. Disponível: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris/ 

 

 

15º MÓDULO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Pesquisa e Gestão do Conhecimento 80 15o  

EMENTA: 

Novos paradigmas na Administração. Organizações tradicionais e as startups. A informação em tempo real e o 

ambiente VUCA. Empresas. Inovações e a ideia disruptiva em negócios. Gestão do conhecimento e a cultura de 

desenvolvimento e aprimoramento do conhecimento e da inovação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COSTA, Renato Lopes da; ANTÓNIO, Nelson dos Santos. Os modelos de gestão global: meios e técnicas de 

controle nas PME. 2. ed. aum. São Paulo: Grupo Almedina, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9789896941444. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9789896941444. 

HITT, Michael A.; IRELAND, R. Duane; HOSKISSON, Robert E. Administração estratégica: competitividade e 

globalização: conceitos. 4. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788522127986. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522127986. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Fundamentos de administração: introdução à teoria geral e aos processos 

da administração. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 978-85-216-2751-7. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2751-7. 

RUWER, Léia Maria Erlich; REIS, Zaida Cristiane dos. Estratégias organizacionais. Porto Alegre: SER - 

SAGAH, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595026650. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595026650. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA. Disponível: 

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRILLO, João; BOONSTRA, Jaap. Liderança e cultura organizacional para inovação. São Paulo: Saraiva, 

2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788553131594. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788553131594. 

BÜTTENBENDER, Pedro Luís (org.). Estratégia, inovação e aprendizagem organizacional: cooperação e 

gestão de competências para o desenvolvimento. Ijuí: Unijuí, 2008. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9786586074024. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786586074024. 

DRUMMOND, Rivadávia Correa. Gestão do conhecimento em organizações: proposta de mapeamento coneitual 

integrativo. São Paulo: Saraiva, 2008. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788502117211. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502117211. 

KUAZAQUI, Edmir. Liderança e criatividade em negócios. São Paulo: Cengage Learning, 2012. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788522108435. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522108435. 

LACOMBE, Francisco. Administração: princípios e tendências. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 978-85-02-63450-3. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-

02-63450-3. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à teoria geral da administração. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522495559. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522495559. 

TURCHI, Sandra R. Estratégia de marketing digital e e-commerce. 2. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2018. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788597015409. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597015409. 

 

PERIÓDICO: RAE ELETRÔNICA. Disponível: https://rae.fgv.br/rae 

 

http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1


 
 
 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

ELETIVA 80 15o  

EMENTA: 

A disciplina eletiva será escolhida pelos alunos, com base numa relação ofertada pela IES no semestre anterior. 

Dentre elas, obrigatoriamente é ofertado: 

 

LIBRAS: Os conceitos iniciais básicos sobre deficiência auditiva (surdez) e indivíduo surdo: identidade, cultura e 

educação. Como se desenvolveram as línguas de sinais e a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Noções básicas 

de estrutura lingüística da LIBRAS e sua gramática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

À DEFINIR 

 

LIBRAS: 

MORAIS, Carlos Eduardo Lima de et al. Libras. 2. ed. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2019. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788595027305. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595027305. 

PLINSKI, Rejane Regina Koltz; MORAIS, Carlos Eduardo Lima de; ALENCASTRO, Mariana Isidoro de. Libras. 

Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595024595. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595024595. 

CORRÊA, Ygor; CRUZ, Carina Rebello (org.). Língua brasileira de sinais e tecnologias digitais. Porto Alegre: 

Penso, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788584291687. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291687. 

 

PERIÓDICO: CADERNOS DE PESQUISA DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS. Disponível: 

http://publicacoes.fcc.org.br//index.php/cp/index 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HÁ DEFINIR 

 

LIBRAS: 

QUADROS, Ronice M. Língua de herança: língua brasileira de sinais. Porto Alegre: Penso, 2017. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788584291113. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584291113. 

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. Porto 

Alegre: ArtMed, 2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536311746. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536311746. 

BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias e práticas pedagógicas. 3. ed. São 

Paulo: Autêntica, 2007. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788582179314. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582179314. 

QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: ArtMed, 2001. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788536316581. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536316581. 

ESTELITA, Mariangela. ELiS: Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de Sinais. Porto Alegre: Penso, 2015. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788584290529. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290529. 

QUADROS, Ronice Müller de; CRUZ, Carina Rebello. Língua de sinais: instrumento de avaliação. Porto Alegre: 

ArtMed, 2011. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788536325200. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536325200. 

LOPES, Maura Corcini. Surdez & educação. São Paulo: Autêntica, 2007. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 

9788582179932. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582179932. 

 

PERIÓDICO: CADERNOS GESTÃO PÚBLICA E CIDADANIA. Disponível: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cgpc/index 

 

 

16 o MÓDULO 

 



 
 
 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Comércio Internacional 80 16o  

EMENTA: 

A evolução da estrutura do comércio internacional do pós-guerra aos nossos dias. Os atores do comércio 

internacional. Relações Econômicas Internacionais, formação de blocos econômicos regionais e o Mercosul. 

Mercado Mundial e a globalização. O custo Brasil e os órgãos intervenientes no comércio exterior brasileiro. Bases 

conceituais e analíticas de negociação na economia internacional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CIGNACCO, Bruno Roque. Fundamentos de comércio internacional para pequenas e médias empresas. São 

Paulo: Saraiva, 2009. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788502111813. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502111813. 

DIAS, Reinaldo; RODRIGUES, Waldemar (org.). Comércio exterior: teoria e gestão. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2013. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522484447. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522484447. 

LUDOVICO, Nelson. Mercados e negócios internacionais. São Paulo: Saraiva, 2007. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788502138841. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502138841. 

VAZQUEZ, José Lopes. Comércio exterior brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2015. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788522498680. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498680. 

 

PERIÓDICO: REVISTA BRASILEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR (RBCE). Disponível: 

https://funcex.org.br/info/c/revista-brasileira-de-comercio-exterior 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CURTO, Diogo Ramada (org.). Estudos sobre a globalização. São Paulo: Grupo Almedina, 2016. Livro digital. (1 

recurso online). (História & sociedade). ISBN 9789724419053. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9789724419053. 

EITEMAN, David K.; STONEHILL, Arthur I.; MOFFETT, Michael H. Administração financeira internacional. 

12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788540701892. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788540701892. 

GUEDES, Ana Lucia. Negócios internacionais. São Paulo: Cengage Learning, 2012. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788522108282. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522108282. 

LIMA, Gustavo Barbieri. Marketing internacional: teoria e casos brasileiros. São Paulo: Atlas, 2015. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788522495290. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522495290. 

NOSÉ JUNIOR, Amadeu. Marketing internacional: uma estratégia empresarial. São Paulo: Cengage Learning, 

2004. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522108268. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522108268. 

SILVA, José Ultemar da. Gestão das relações econômicas internacionais e comércio exterior. São Paulo: 

Cengage Learning, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522109951. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522109951. 

 

PERIÓDICO: REVISTA DO MERCOSUL. Disponível: https://www.mercosur.int/pt-br/revista/ 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

Cenários Econômicos 80 16o 

EMENTA: 

Introdução à macroeconomia. Agregados econômicos. Desafios da macroeconomia: inflação, desemprego, 

crescimento e flutuações. Introdução aos modelos de renda nacional. Interpretação de relatórios macroeconômicos 

simples. Fontes de informações estatísticas macroeconômicas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BESANKO, D. A economia da estratégia. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788540700581. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788540700581. 



 
 
 

 
 

BONELLI, Regis; VELOSO, Fernando (org.). A crise de crescimento do Brasil. São Paulo: GEN Atlas, 2016. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788595156777. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595156777. 

VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia: micro e macro. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015. Livro 

digital. (1 recurso online). ISBN 9788597003505. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597003505. 

SAMUELSON, Paul A.; NORDHAUS, William D. Economia. 19. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. Livro digital. 

(1 recurso online). ISBN 9788580551051. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580551051. 

 

PERIÓDICO: ESTUDOS ECONÔMICOS. Disponível: https://www.revistas.usp.br/ee/index 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ZUFFO, João Antonio. A sociedade e a economia no novo milênio: os empregos e as empresas no turbulento 

alvorecer do Século XXI, livro 1: a tecnologia e a infossociedade. São Paulo: Manole, 2003. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788520448038. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448038. 

ZUFFO, João Antonio. A sociedade e a economia no novo milênio: os empregos e as empresas no turbulento 

alvorecer do século XXI, livro 2: macroeconomia e empregos. São Paulo: Manole, 2003. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788520448328. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520448328. 

HEILBRONER, Robert L; MILBERG, William. A construção econômica da sociedade. 12. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2008. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788577802425. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577802425. 

PAULANI, Leda Maria; BRAGA, Marcio Bobik. A nova contabilidade social: uma introdução à macroeconomia. 

5. ed. rev., atual. São Paulo: Saraiva Uni, 2020. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788571441118. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788571441118. 

NÓBREGA, Maílson da; RIBEIRO, Alessandra. A economia: como evoluiu e como funciona: ideias que 

transformaram o mundo. São Paulo: Trevisan, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788599519974. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788599519974. 

 

PERIÓDICO: REVISTA ANÁLISE ECONÔMICA. Disponível: https://seer.ufrgs.br/AnaliseEconomica 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
MÓDULO 

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS IV: CONSULTORIA 

EMPRESARIAL 
80 16o  

EMENTA: 

 

Na atividade ABP o aluno será estimulado a produzir projetos acadêmicos que lhe propiciem o desenvolvimento de 

um conjunto de competências no campo de sua futura atuação profissional, por meio de uma aproximação entre a 

realidade prática e a teoria aprendida nas disciplinas.  

A ABP é organizada e desenvolvida considerando um tema específico para o período, orientando a construção do 

conhecimento e garantindo a formação de competências profissionais. O tema deste módulo pretende trabalhar: 

 

Abordagem sistêmica do processo de gestão. Processo de consultoria empresarial aplicado às diversas áreas e funções 

da empresa (Finanças, Produção e Operações, Gestão de Pessoas, Marketing, e, áreas correlatas). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDERSEN, Torben Juul. Gestão estratégica: uma introdução fundamentos do controle empresarial. São Paulo: 

Saraiva, 2015. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788502621978. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502621978. 

LUCENA, Maria Diva da Salete. Planejamento estratégico e gestão do desempenho para resultados. São 

Paulo: Atlas, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522473595. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522473595. 

LOPES, Ilídio Tomás. Controle de gestão: uma visão integrada do desempenho empresarial. São Paulo: Grupo 

Almedina, 2019. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9789896943240. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9789896943240. 



 
 
 

 
 

MALHEIROS, Bruno Taranto; ROCHA, Ana Raquel Coelho. Gestão de pessoas: avaliação e gestão de 

desempenho. Rio de Janeiro: LTC, 2014. Livro digital. (1 recurso online). (MBA). ISBN 978-85-216-2679-4. 

Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2679-4. 

OLIVEIRA, Luciano Oliveira de. Consultoria empresarial. Porto Alegre: SER - SAGAH, 2017. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788595020511. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595020511. 

 

PERIÓDICO: RAE ELETRÔNICA. Disponível: https://rae.fgv.br/rae 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ABDALLA, Márcio Moutinho; CONEJERO, Marco Antonio; OLIVEIRA, Murilo Alvarenga 

(org.). Administração estratégica: da teoria à prática no Brasil. São Paulo: Atlas, 2019. Livro digital. (1 recurso 

online). ISBN 9788597021325. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597021325. 

ALBERTIN, Alberto Luiz; ALBERTIN, Rosa Maria de Moura. Tecnologia, informação e desempenho 

empresarial. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2016. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788597006230. Disponível 

em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597006230. 

ARAÚJO, Luis César Gonçalves de; GARCIA, Adriana Amadeu; MARTINES, Simone. Gestão de processos: 

melhores resultados e excelência organizacional. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788597010053. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597010053. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2019. Livro digital. (1 

recurso online). ISBN 9788597020151. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597020151. 

SCHMIDT, Paulo; SANTOS, José Luiz dos; MARTINS, Marco Antonio. Avaliação de empresas: foco na análise 

de desempenho para o usuário interno: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2006. Livro digital. (1 recurso online). 

ISBN 9788522488384. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522488384. 

 

PERIÓDICO: GESTÃO & PLANEJAMENTO. Disponível: https://revistas.unifacs.br/index.php/rgb 

 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200 16o 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como conjunto de 

atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a flexibilização curricular e que 

possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e competências complementares as adquiridas no 

ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação 

expedidos pela Instituição. 

 

Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais a seguir: 

 

1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das 

Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes 

estão inclusas nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

 

2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 

2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do curso de modo transversal, 

contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o 

aprendizado dos alunos. 

 

3) Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01 de 30 de maio de 2012). A 

Educação em Direitos Humanos estão inclusas nas disciplinas e atividades curriculares do curso de modo transversal, 

contínuo e permanente. O tema é desenvolvido nas disciplinas de formação geral e humanas e nas Eletivas. Além de 

Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 



 
 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: PARECER DO NDE 01 – ADERÊNCIA DA CARGA HORÁRIA E DO 

PERÍODO DE OFERTA DOS COMPONENTES CURRICULARES 

 

 

 

Número do 

Parecer 
Parecer nº 01–NDE/ADM 

Data de 

aprovação 
19 de fevereiro de 2021 

Assunto: Parecer do NDE aprovando a aderência da carga horária dos componentes 

curriculares e o período em que eles serão ofertados no curso 

ADMINISTRAÇÃO da ESMAC  

Responsável: Núcleo Docente Estruturante do curso ADMINISTRAÇÃO da ESMAC  

Relator: Mestre; Mário Jorge Santos Pinheiro / Docente. 

 



 
 
 

 
 

Considerando o processo de Autorização do bacharel em ADMINISTRAÇÃO da ESMAC, 

protocolo e-MEC no 202124219, em relação a aderência da carga horária dos componentes 

curriculares e o período em que eles serão ofertados, entendemos que a ESMAC atende a qualidade 

pretendida para a estrutura curricular, fornecendo condições para autorização do curso e início das 

atividades pedagógicas. Para isto, o NDE fundamenta-se nas seguintes premissas: 

 

Quadro 1: Componentes curriculares ofertados, carga horária e respectivo período de oferta 

MÓDULO Componentes Curriculares 

CARGA HORÁRIA 

Disciplinas a Distância 
Extensão TOTAL 

Teórica Prática 

1º 

Fundamentos da Administração 80     80 

Fundamentos da Economia 80     80 

Tecnologias e Cultura Digital 40     40 

Subtotal 200 0 0 200 

2º 

Psicologia Organizacional 80     80 

Liderança e Desenvolvimento de Equipes 80     80 

Cultura, Sociedade e Desenvolvimento 40     40 

Subtotal 200 0 0 200 

3º 

Contabilidade Introdutória 80     80 

Direito Empresarial 80     80 

Ética e Responsabilidade Socioambiental 40     40 

Subtotal 200 0 0 200 

4º 

Empreendedorismo e Inovação nos Negócios 80     80 

Matemática Financeira 80     80 

Aprendizagem Baseada em Projetos I: 

Empreendedorismo e Inovação nos Negócios 
  20  60 80 

Subtotal 160 20 60 240 

5º 

Administração Mercadológica 80     80 

Gestão de Custos 80     80 

Subtotal 160 0 0 160 

6º 

Raciocínio Quantitativo e Lógico Aplicado à 

Gestão 
80     80 

Gestão de Pessoas 80     40 

Subtotal 160 0 0 160 

7º 

Teorias da Administração 80     80 

Organização e Gestão de Processos 80     80 

Subtotal 160 0 0 160 

8º 

Gestão Estratégica 80     80 

Pesquisa e Análise de Mercado 80     80 

Aprendizagem Baseada em Projetos II: 

Mercado e Competitividade 
   20 60 80 

Subtotal 160 20 60 240 



 
 
 

 
 

9º 

Direito do Trabalho 80     80 

Gestão Integrada de Canais de Marketing 80     80 

Subtotal 160 0 0 160 

10º 

Administração da Produção e Operações 80     80 

Logística e Cadeia de Suprimentos 80     80 

Subtotal 160 0 0 160 

11º 

Gestão Financeira 80     80 

Análise de Viabilidade Econômico-Financeira 80     80 

Subtotal 160 0 0 160 

12º 

Gestão Estratégica de TI 80     80 

Mercado Financeiro e de Capitais 80     80 

Aprendizagem Baseada em Projetos III: 

Planejamento e Controle da Produção 
   20 60 80 

Subtotal 160 20 60 240 

13º 

Gestão de Projetos 80     80 

Gestão da Qualidade 80     80 

Subtotal 160 0 0 160 

14º 

Orçamento Empresarial 80     80 

Direito Financeiro e Tributário 80     80 

Subtotal 160 0 0 160 

15º 

Pesquisa e Gestão do Conhecimento 80     80 

Eletiva 80     80 

Subtotal 160 0 0 160 

16º 

Comércio Internacional 80     80 

Cenários Econômicos 80     80 

Aprendizagem Baseada em Projetos IV: 

Consultoria Empresarial 
  20  60 80 

Subtotal 160 20 60 240 

  ATIVIDADES COMPLEMENTARES   100  100 200 

  Total Geral 2680 180 340 3200 

    83,80% 5,60% 10,60%   

 

 

 

 

Eletivas CH 

Direitos Humanos e Cidadania 

(Resolução CNE/CP N° 01/2012) 
80 

Educação Ambiental (Decreto Nº 

4.281/2002) 
80 

Educação e Cultura das Relações 

Étnico-raciais (Resolução CNE/CP 

N° 01/2004) 

80 

Técnicas de Negociação 80 

Inovação e Empreendedorismo 

Digital 
80 



 
 
 

 
 

Gestão do Conhecimento e da 

Inovação 
80 

Libras (Dec. Nº 5.626/2005) 80 

 

Resumo CH 

Disciplinas 3000 

TCC 0 

Estágio Supervisionado 0 

Atividades Complementares 200 

Carga Horária Total do 

curso 
3.200 

 

1. Estrutura Curricular 

 

O currículo do curso de bacharelado em Administração EaD foi elaborado considerando a 

Resolução CNE/CES n. 5/2021, de 14 de outubro de 2021, atual DCN do curso de graduação em 

Administração; e a Resolução CNE/CES n°2, de 18/06/2007, que dispõe sobre carga horária mínima 

e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação. 

O curso terá tempo mínimo de integralização de 4 (quatro) anos e máximo de 8 (oito) anos 

para sua conclusão, realizada pelo sistema semestral, sendo a carga horária total de 3.200 horas 

distribuída de acordo com o que preceitua as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Planejado e organizado para funcionar na modalidade a distância (EaD), com regime 

acadêmico Modular, com no mínimo 50 (cinquenta) dias de trabalho acadêmico efetivo em cada 

Módulo, excluído o período reservado aos exames finais, quando houver. Sendo 4 (quatro) Módulos 

e no mínimo 200 (duzentos) dias letivos em um ano, independente do ano civil, totalizando ao final 

da integralização do curso 16 (dezesseis) módulos. 

Um currículo é um plano pedagógico institucional para orientar a aprendizagem dos alunos 

de forma sistemática, nesse contexto é importante observar que esta ampla definição pode adotar 

variados matizes e as mais variadas formas de acordo com as diferentes concepções de 

aprendizagem que orientam o currículo, ou seja, dependendo do que se entenda por aprender e 

ensinar, o conceito varia como também varia a estrutura sob a qual é organizado. 

A organização curricular do Curso adota um modelo didático centralizado na aprendizagem 

do acadêmico. Para tanto, busca-se o entendimento do currículo não como simples agregação e 

listagem de disciplinas, mas como um conjunto articulado de atividades que possibilitem a 

transmissão do conhecimento mediante variados procedimentos metodológicos, pedagógicos e 

acadêmico, adequada a seus conteúdos. A inter-relação do ensino teórico e prático será alcançada 

através da total e permanente integração do conteúdo programático, quando aspectos teóricos serão 



 
 
 

 
 

fornecidos, subsidiando a abordagem prática, quer seja individual ou coletiva, de forma 

concomitante e contínua, na quase totalidade das disciplinas que compõem a estrutura curricular. 

 

2. Conteúdos curriculares 

 

O currículo do curso está alinhado com as tendências que se projetam para o sistema de 

formação superior em ADMINISTRAÇÃO na atualidade, sendo os componentes curriculares: 

• As Disciplinas propostas para o curso seguirão a sequência descrita na matriz curricular. 

Esta distribuição de disciplinas seguiu uma lógica de modo que os conceitos adquiridos nas 

mesmas sejam complementares, dentro de cada eixo de conhecimento proposto no curso, 

proporcionando assim uma formação mais sólida. 

• As Atividades Complementares, parte flexível e que compreenderá atividades diversas com 

caráter específico ou geral, que tenham como objetivo complementar a formação do aluno. 

• O curso não trabalhará com o Trabalho de Conclusão de Curso e o Estágio Supervisionado 

como componentes obrigatórios do currículo. 

 

A integralização curricular deverá dotar o profissional, ao mesmo tempo, com 

conhecimentos generalistas e específicos, no campo de atuação da gestão, levando em consideração 

a capacidade de gerenciamento, bem como os diferentes níveis do processo de tomada de decisão. 

O currículo permite uma visão abrangente de sua realidade, com formação flexível e adaptável, 

contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes nos vários segmentos dos 

campos de atuação do profissional, bem como os meios para nela intervir. 

Na concepção do currículo, as competências implícitas nos conteúdos programáticos estão 

refletidas no encaminhamento e no entrelaçamento didático-pedagógico das disciplinas do curso, 

ou seja, os trabalhos resultantes das práticas didáticas nas disciplinas de um mesmo período refletem 

a interdisciplinaridade tão necessária à construção do conhecimento na área da Gestão e Negócios. 

As disciplinas de formação básica e de formação profissional articulam-se de forma a possibilitar 

aos alunos uma visão integralizadora entre as diversas áreas, culminando no processo 

transdisciplinar, exigido para a prática profissional e para a definição do perfil do egresso. 

O currículo permite uma visão abrangente de sua realidade, com formação flexível e 

adaptável, contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes nos vários 

segmentos dos campos de atuação do profissional, bem como os meios para nela intervir. O curso 

foi planejado para ofertar as Atividades Complementares ao longo do currículo e a existência de 



 
 
 

 
 

disciplina Eletiva (15o módulo) que permite a atualização das demandas solicitadas pelo mercado e 

a oferta de LIBRAS (optativa). 

O componente curricular denominado Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) é uma 

disciplina com característica interdisciplinar, fundamental e obrigatório no currículo. A ABP está 

prevista para ocorrer conforme descrição a seguir: 

• Aprendizagem Baseada em Projetos I: Empreendedorismo e Inovação nos Negócios = 

80h (4º módulo) 

• Aprendizagem Baseada em Projetos II: Mercado e Competitividade = 80h (8º módulo) 

• Aprendizagem Baseada em Projetos III: Planejamento e Controle da Produção = 80h 

(12º módulo) 

• Aprendizagem Baseada em Projetos IV: Consultoria Empresarial = 80h (16º módulo) 

 

As ementas concernentes a cada disciplina do curso foram pensadas no decorrer do processo 

de elaboração do projeto pedagógico, considerando a relevância dos conteúdos, as exigências do 

mercado de trabalho e as necessidades sociais regionais. 

A bibliografia definida para o curso é adequada e relevante, sendo resultante do trabalho 

integrado da Coordenação do Curso e do NDE para definição das obras que contemple a abordagem 

dos conteúdos curriculares selecionados. 

Partimos do entendimento de que, durante o curso de graduação, o aluno deve ser 

estimulado a produzir trabalhos acadêmicos que lhe propiciem o desenvolvimento de um conjunto 

de competências no campo de sua futura atuação profissional, por meio de uma aproximação maior 

entre a realidade prática e a teoria aprendida em sala de aula. Como o conhecimento na vida 

cotidiana não aparece fragmentado, pois a realidade é necessariamente global e multidimensional, 

precisamos encontrar uma forma de garantir espaço e tempo no currículo para a integração dos 

saberes, sem que isso signifique desconsiderar as especificidades disciplinares. Para tal, faz-se 

necessária a adoção de uma atitude interdisciplinar, a qual envolverá o corpo docente e discente em 

uma mudança no processo de tomada de decisão frente aos problemas que permeiam as disciplinas 

envolvidas. 

Nos meses que antecede cada módulo, no planejamento inicial, serão verificadas pelo NDE 

as atividades a serem executadas e analisada a adequação das ementas e planos de ensino. Caberá 

ao NDE realizar a constante adequação do Curso. 

Na organização dos conteúdos foram observados os 6 passos do Planejamento Curricular: 

- Identificar as necessidades dos aprendizes e onde se pretende chegar. 



 
 
 

 
 

- Elencar e definir as competências que devem ser desenvolvidas e adquiridas durante e 

ao fim da experiência educacional. 

- Descrever as competências na forma de resultados esperados e objetivos específicos. 

- Garantir os métodos de avaliação do estudante. 

- Estabelecer como a experiência educacional será avaliada e melhorada. 

- No início de cada componente curricular, professores e alunos devem rever o currículo 

proposto e ter clareza sobre objetivos de aprendizagem, estratégias de ensino, métodos de avaliação 

do desempenho esperado (conhecimento, habilidades e competências) e como o componente 

curricular será avaliado e melhorado. 

 

Portanto, a bibliografia e a abordagem dos conteúdos serão constantemente atualizadas 

frente às demandas pedagógicas observadas pelo corpo docente do curso. A bibliografia será 

priorizada no formato digital, pois trata-se de um curso ofertado na modalidade a distância, esta 

estratégia garante aos estudantes o acesso ao material didático de qualidade e disponível em 

qualquer lugar e horário com acesso via Internet. 

 

3. Integralização curricular e compatibilidade da carga horária 

 

O desenvolvimento dos cursos de graduação EaD na ESMAC está baseado em matrizes 

curriculares com regime acadêmico Modular, no mínimo 50 (cinquenta) dias de trabalho acadêmico 

efetivo em cada Módulo, excluído o período reservado aos exames finais, quando houver. Sendo 4 

(quatro) módulos e no mínimo 200 (duzentos) dias letivos em um ano, independente do ano civil. 

Entende-se por Currículo um conjunto de conhecimentos ou técnicas, correspondentes ao 

programa de estudos e atividades, que se desenvolve em determinado número de horas, distribuídas 

ao longo do período letivo e conforme sequência definida no Projeto Pedagógico de Curso. 

O Currículo será subdividido em Componentes Curriculares, onde estes serão organizados 

na forma de Planos de Ensino e Aprendizagem, elaborado e aprovado pelo respectivo Colegiado de 

Curso em que esteja vinculado. 

O ordenamento curricular proposto para o curso seguirá as disciplinas ofertadas nos 

módulos disponíveis pela Faculdade ESMAC, sendo o ingresso flexível em qualquer módulo do 

primeiro ano. O aluno fará o segundo ano somente depois de concluir os módulos do primeiro ano. 

A sequência de cumprimento obedece às seguintes possibilidades: 

 



 
 
 

 
 

Opção 1: ingresso no Módulo 1 

 

 

Opção 2: ingresso no Módulo 2 

 

 

Opção 3: ingresso no Módulo 3 

 

 

Opção 4: ingresso no Módulo 4 

 

 

Esta distribuição de disciplinas seguiu uma lógica de modo que os conceitos adquiridos nas 

mesmas sejam complementares, dentro de cada ano letivo proposto no curso, proporcionando assim 

uma formação mais sólida. 

Os elementos de aprendizagem são planejados e produzidos de forma atender as 

necessidades pedagógicas dos alunos de cursos de nível superior. Estes materiais não se repetem em 

sua abordagem, mas sim se complementam, integrando diversas abordagens para os tópicos 

desenvolvidos. 

O dimensionamento da carga horária de cada programa de aprendizagem foi realizado com 

base nas orientações institucionais da Faculdade ESMAC, com previsão de alocação de 40 e 80 

horas para os componentes curriculares, em regime modular e ofertados na modalidade a distância 

(EaD), considerando a quantidade necessária de carga horária para o desenvolvimento das aptidões 

e construção do conhecimento dimensionados para cada programa de aprendizagem. 

A carga horária dos componentes curriculares tem relação com a descrição das ementas 

especificadas no PPC no ANEXO A: COMPONENTES CURRICULARES. 

Módulo 
1

Módulo 
2

Módulo 
3

Módulo 
4

Módulo 
5

Módulo 
6

Módulo 
7

Módulo 
8

Módulo 
2

Módulo 
3

Módulo 
4

Módulo 
1

Módulo 
6

Módulo 
7

Módulo 
8

Módulo 
5

Módulo 
3

Módulo 
4

Módulo 
1

Módulo 
2

Módulo 
7

Módulo 
8

Módulo 
5

Módulo 
6

Módulo 
4

Módulo 
1

Módulo 
2

Módulo 
3

Módulo 
8

Módulo 
5

Módulo 
6

Módulo 
7



 
 
 

 
 

O NDE partiu do princípio de estabelecer conteúdos necessários para uma formação 

profissional adequada, com objetividade e priorizando o desenvolvimento de competências para 

promover a autonomia na aprendizagem pelos discentes. 

 

4. Eletivas 

 

No caso específico das Eletivas, prevista para oferta no 15º módulo, no período que 

antecede a sua oferta será oferecido para os discentes uma relação de disciplinas para que ocorra 

uma escolha por eles, sendo selecionada a mais votada. Esta relação, consta inicialmente de uma 

proposta no PPC a seguir discriminada como possibilidades; contudo, poderão ser ofertadas outras 

opções de disciplinas, buscando atender demandas emergentes da profissão.  

 

Eletivas CH 

Técnicas de Negociação 80 

Inovação e Empreendedorismo Digital 80 

Gestão do Conhecimento e da Inovação 80 

Libras (Dec. Nº 5.626/2005) 80 

 

A disciplina optativa de Libras (Dec. N° 5.626/2005) está previsto na estrutura curricular 

do curso e compõe o rol como uma das opções das Eletivas. 

 

 

 

5. Requisitos legais 

 

No currículo de todos os cursos da ESMAC também estão previstos o atendimento dos 

requisitos legais. Os temas serão desenvolvidos nas disciplinas de formação geral e humanas e nas 

Eletivas, além de Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos 

alunos, de modo transversal, contínuo e permanente. A seguir os temas: 

 

➢ Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 

e Africana e Indígena (Resolução CNE/CP N° 01 de 17/06/2004). O tema será desenvolvido 

nas seguintes disciplinas: Cultura, Sociedade e Desenvolvimento; Psicologia 

Organizacional; Liderança e Desenvolvimento de Equipes; Ética e Responsabilidade 

Socioambiental; Gestão de Pessoas; Gestão Estratégica; Direito do Trabalho; Comércio 

Internacional. Nos componentes Aprendizagem Baseada em Projetos I, II e IV, nas 

Atividades Complementares ao longo do currículo. 



 
 
 

 
 

➢ Disciplina optativa de Libras (Dec. N° 5.626/2005), previsto na estrutura curricular do curso 

como disciplina Eletiva. 

➢ Educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27/04/1999 e Decreto Nº 4.281 de 25/06/2002). O 

tema será desenvolvido nas seguintes disciplinas: Cultura, Sociedade e Desenvolvimento; 

Ética e Responsabilidade Socioambiental; Empreendedorismo e Inovação nos Negócios; 

Administração Mercadológica; Teorias da Administração; Gestão Estratégica; 

Administração da Produção e Operações; Logística e Cadeia de Suprimentos; Gestão da 

Qualidade; Comércio Internacional. Nos componentes Aprendizagem Baseada em Projetos 

I, II, III e IV, nas Atividades Complementares ao longo do currículo. 

➢ Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30/05/2012). O tema será 

desenvolvido nas seguintes disciplinas: Cultura, Sociedade e Desenvolvimento; Psicologia 

Organizacional; Liderança e Desenvolvimento de Equipes; Ética e Responsabilidade 

Socioambiental; Gestão de Pessoas; Gestão Estratégica; Direito do Trabalho; Comércio 

Internacional. Nos componentes Aprendizagem Baseada em Projetos II e IV, nas Atividades 

Complementares ao longo do currículo. 

 

O curso ADMINISTRAÇÃO EaD da ESMAC também prevê as acessibilidades adequadas 

às necessidades dos alunos, destacando-se: 

• Acessibilidade nas Comunicações: A comunicação interpessoal prevê eliminar 

barreiras, com disponibilização de outros meios, tais como multimídias e intérpretes.  

• Acessibilidade pedagógica. Ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de 

estudo. Onde, se necessário, o docente terá o apoio da Coordenação do Curso para planejar os 

roteiros das aulas conforme as necessidades existentes na turma. 

• Acessibilidade Metodológica: As metodologias e técnicas de aprendizagem serão 

priorizadas, tal como a forma como os professores concebem conhecimento, avaliação e inclusão 

educacional, promovendo processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e 

utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência.  

• Acessibilidade atitudinal. Refere-se à percepção do outro sem preconceitos, estigmas, 

estereótipos e discriminações. 

A ESMAC contará com o Programa de Educação Inclusiva, tendo em vista as políticas 

nacionais voltadas para o atendimento do estudante portador de necessidades especiais, 

considerando os referenciais de acessibilidade na educação superior. Caracteriza-se como público 

da Educação Especial com direito a atendimento pelo Programa, os estudantes com: Deficiência 



 
 
 

 
 

Física ou Psíquica, Transtorno Global do Desenvolvimento, Altas habilidades/Superdotação e 

Transtorno do Espectro Autista. 

 

6. Aprendizagem Baseada em Projetos 

 

A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) é um componente interdisciplinar, 

fundamental e obrigatório do currículo nos cursos de graduação da ESMAC, integrando parte da 

nota de todas as disciplinas ofertadas no respectivo semestre letivo em que se realiza. 

Partimos do entendimento de que, durante o curso de graduação, o aluno deve ser estimulado 

a produzir trabalhos acadêmicos que lhe propiciem o desenvolvimento de um conjunto de 

competências no campo de sua futura atuação profissional, por meio de uma aproximação maior 

entre a realidade prática e a teoria aprendida em sala de aula. Como o conhecimento na vida 

cotidiana não aparece fragmentado, pois a realidade é necessariamente global e multidimensional, 

precisamos encontrar uma forma de garantir espaço e tempo no currículo para a integração dos 

saberes, sem que isso signifique desconsiderar as especificidades disciplinares. Para tal, faz-se 

necessária a adoção de uma atitude interdisciplinar, a qual envolverá o corpo docente e discente em 

uma mudança no processo de tomada de decisão frente aos problemas que permeiam as disciplinas 

envolvidas. 

Nesse processo, alunos e professores atuam colaborativamente, pois são co-construtores do 

conhecimento, em um movimento que enfoca a metacognição (aprender a pensar) e acentua os 

processos gerais, como a resolução de problemas comuns às disciplinas. Assim, trabalhando em 

pequenos grupos e coletivamente, os alunos poderão pesquisar e resolver problemas suficientemente 

complexos, relacionados à realidade do mundo em que vivem, como forma de provocar a aplicação 

e produção de conhecimentos sobre temas que não podem ser encerrados nos compartimentos das 

disciplinas existentes.  

Nessa perspectiva, os passos que caracterizam os processos acadêmicos envolverão grupos 

de alunos e os levarão a atuar da seguinte maneira:  

• discussão de um problema particular que constitua um desafio cognitivo e cuja solução 

demande pesquisa; 

• utilização dos próprios conhecimentos e experiências dos alunos, que para isso contam 

com a orientação de professores e são incentivados a buscar, por si mesmos, os conhecimentos 

necessários para chegarem a uma resposta para o problema abordado; 

• levantamento de uma série de hipóteses que podem explicar e resolver o problema; 



 
 
 

 
 

• investigação das hipóteses apontadas;  

• indicações de possíveis respostas e soluções e, ao final do processo, preparação de uma 

apresentação profissional com resultados para a turma.  

 

A Aprendizagem Baseada em Projetos está prevista para ocorrer conforme descrição a 

seguir: 

• Aprendizagem Baseada em Projetos I: Empreendedorismo e Inovação nos Negócios = 

80h (4º módulo) 

• Aprendizagem Baseada em Projetos II: Mercado e Competitividade = 80h (8 º módulo) 

• Aprendizagem Baseada em Projetos III: Planejamento e Controle da Produção = 80h 

(12 º módulo) 

• Aprendizagem Baseada em Projetos IV: Consultoria Empresarial = 80h (16 º módulo) 

 

A ESMAC possui regulamento específico para orientar as atividades da Aprendizagem 

Baseada em Projetos. 

 

7. Considerações Finais do NDE 

 

De acordo com a exposição dos itens destacados anteriormente o NDE do curso 

ADMINISTRAÇÃO EaD da ESMAC compreende que a estrutura curricular apresenta aderência 

da carga horária dos componentes curriculares e os respectivos períodos em que serão ofertados, 

atendendo as expectativas quanto à qualidade pretendida para o Curso. 
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ANEXO C: PARECER DO NDE 02 – ADERÊNCIA DO CORPO DOCENTE E TUTOR 

DO CURSO 

 
 

 

 

Número do 

Parecer 
Parecer nº 02–NDE/ADM 

Data de 

aprovação 
19 de fevereiro de 2021 

Assunto: Parecer do NDE aprovando a aderência do corpo docente e tutor proposto 

para o 1º ano do curso ADMINISTRAÇÃO da ESMAC 

Responsável: Núcleo Docente Estruturante do curso ADMINISTRAÇÃO da ESMAC  

Relator: Mestre / Mário Jorge Santos Pinheiro / Docente 
 

Considerando o processo de Autorização do bacharel em ADMINISTRAÇÃO da Faculdade 

ESMAC, protocolo e-MEC no 202124219, em relação a aderência do corpo docente, entendemos 

que a ESMAC atende a qualidade pretendida para a autorização do curso e início das atividades 

pedagógicas. Para isto, o NDE fundamenta-se nas seguintes premissas: 



 
 
 

 
 

 

 

Quadro 1: Perfil do corpo docente, tutor e componentes curriculares vinculados na função de 

docência 
 

Nº 
Nome do 

Docente 

Titulaçã

o 

Formação 

Acadêmica 

Regime de 

Trabalho 

Carga 

Horária 

Semanal 

Componente Curricular Vinculado ao Docente 

Componente 

Curricular 1 

Componente 

Curricular 2 

Componente 

Curricular 3 

Componente 

Curricular 4 

1. 

Amarildo 

Rodrigue

s de 

Matos 

Mestr

e 

Administraç

ão e Direito 
Parcial 20 

Aprendiz

agem 

Baseada 

em 

Projetos 

II: 

Mercado 

e 

Competit

ividade 

Gestão 

de Custos 

Organizaç

ão e 

Gestão de 

Processos 

 

2. 

Danillo 

Soares 

Rios 

Espec

ialista 

Ciências 

Contábeis 
Horista 12 

Contabili

dade 

Introdutó

ria 

   

3. 

David 

Gomes 

Matos 

Mestr

e 

Ciências 

Contábeis 
Parcial 

20 Organiza

ção e 

Gestão 

de 

Processo

s 

   

4. 

Edney 

Saraiva 

Monteiro 

Mestr

e 

Ciências 

Agrárias 

Parcial 20 Lideranç

a e 

Desenvol

vimento 

de 

Equipes 

Gestão 

de Custos 

Fundame

ntos da 

Economia 

Ética e 

Responsa

bilidade 

Socioam

biental 

5. 

Ellen 

Claudine 

Castro 

Paes 

Barreto 

Mestr

e 

Ciências 

Econômicas 

Integral 

40 

Fundame

ntos da 

Economi

a 

Pesquisa 

e Análise 

de 

Mercado 

Empreend

edorismo 

e 

Inovação 

nos 

Negócios 

Aprendiz

agem 

Baseada 

em 

Projetos 

I: 

Empreen

dedorism

o e 

Inovação 

nos 

Negócios 

6. 

Elida de 

Cassia 

Mamede 

Douto

ra Direito 

Parcial 20 Direito 

Empresa

rial 

   



 
 
 

 
 

7. 

Flavio 

Heleno 

Solano 

Reis 

Mestr

e 

Ciências 

Contábeis 

Parcial 20 

Contabili

dade 

Introdutó

ria 

Lideranç

a e 

Desenvol

vimento 

de 

Equipes 

  

8. 

Josie 

Rodrigue

s Vieira 

Mestr

e 
Psicologia 

Parcial 20 Psicologi

a 

Organiza

cional 

Gestão 

de 

Pessoas 

  

9. 

Kleoson 

Bruno 

Correa 

dos 

Santos 

Mestr

e 

Ciência da 

Computaçã

o 

Parcial 20 

Tecnolog

ias e 

Cultura 

Digital 

Aprendiz

agem 

Baseada 

em 

Projetos 

I: 

Empreen

dedorism

o e 

Inovação 

nos 

Negócios 

Gestão 

Estratégic

a 

 

1

0. 

Mário 

Jorge 

Santos 

Pinheiro 

Mestr

e 

Ciências 

Econômicas 

e 

Administraç

ão 

Integral 40 

Fundame

ntos da 

Administ

ração 

Administ

ração 

Mercadol

ógica 

Teorias 

da 

Administr

ação 

Cultura, 

Sociedad

e e 

Desenvol

vimento 

1

1. 

Marina 

Cristine 

Pantoja 

Douto

ra 
Direito Parcial 20 

Ética e 

Respons

abilidade 

Socioam

biental 

 

 

 

1

2. 

Renato 

Vianna 

Cortez 

de Souza 

Espec

ialista 

Administraç

ão 
Horista 12 

Empreen

dedorism

o e 

Inovação 

nos 

Negócios 

Fundame

ntos da 

Administ

ração 

Psicologi

a 

Organizac

ional 

Administ

ração 

Mercadol

ógica 

1

3. 

Relinald

o Pinho 

de 

Oliveira 

Mestr

e 
Matemática Parcial 

20 

Matemát

ica 

Financeir

a 

Raciocíni

o 

Quantitat

ivo e 

Lógico 

Aplicado 

à Gestão 

Tecnologi

as e 

Cultura 

Digital 

Pesquisa 

e Análise 

de 

Mercado 

1

4. 

Rui 

Martins 

Júnior 

Douto

r 
História 

Parcial 20 Cultura, 

Sociedad

e e 

Desenvol

vimento 

 

 

 



 
 
 

 
 

1

5. 

Urá 

Lobato 

Martins 

Douto

ra 
Direito 

Parcial 20 Direito 

Empresa

rial 

 

 

 

 

Quadro 2: Perfil do corpo docente e o Tempo de Experiência Profissional 

Nº 
Nome do 

Professor 
Titulação 

Regime de 

Trabalho 

(na IES) 

Carga 

Horária 

Semanal 

(na IES) 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL  

(em anos) 

Educação 

Superior  
EaD  

Profissional 

(Não 

Acadêmica) 

Tempo de 

Atividade no 

Curso 

1. 

Amarildo 

Rodrigues de 

Matos 

Mestre Parcial 20 30 03 20 NSA 

2. 
Danillo Soares 

Rios 

Especialis

ta 
Horista 12 06 03 19 NSA 

3. 
David Gomes 

Matos 
Mestre Parcial 

20 
03 03 07 NSA 

4. 
Edney Saraiva 

Monteiro 

Mestre Parcial 20 08 03 07 
NSA 

5. 

Ellen Claudine 

Castro Paes 

Barreto 

Mestre Integral 
40 

10 05 12 

NSA 

6. 
Elida de Cassia 

Mamede 

Doutora Parcial 20 06 03 10 
NSA 

7. 
Flavio Heleno 

Solano Reis 

Mestre Parcial 20 18 05 25 
NSA 

8. 
Josie Rodrigues 

Vieira 
Mestre 

Parcial 20 
07 04 13 NSA 

9. 

Kleoson Bruno 

Correa dos 

Santos 

Mestre Parcial 20 04 03 11 NSA 

10. 
Mário Jorge 

Santos Pinheiro 
Mestre Integral 40 15 05 18 NSA 

 
Marina Cristine 

Pantoja 
Doutora Parcial 20 06 03 10 

NSA 

 
Renato Vianna 

Cortez de Souza 

Especialis

ta 
Horista 12 20 03 29 

NSA 

 
Relinaldo Pinho 

de Oliveira 
Mestre Parcial 

20 
17 10 23 

NSA 

 
Rui Martins 

Júnior 
Doutor 

Parcial 20 
18 10 20 

NSA 

 
Urá Lobato 

Martins 
Doutora 

Parcial 20 
08 03 07 

NSA 

 

1. Corpo docente e tutor: titulação 

 

O corpo docente do curso ADMINISTRAÇÃO foi constituído por meio de estudo do NDE 

e considerando o perfil do egresso que se pretende alcançar. Para tanto, buscou-se aderência entre a 



 
 
 

 
 

formação do docente com o seu desempenho na docência e na sua experiência profissional para 

auxiliar na formação do discente, incentivando-o a autonomia de estudo com pesquisa e extensão. 

A formação dos docentes, em cursos Stricto Sensu, demonstram o perfil profissionais 

voltados para pesquisa com foco maior na investigação para aprofundamento e não no 

desenvolvimento de novos conhecimentos, mas que viabilizará a formação de grupos de estudo e 

pesquisa, visando publicações dos discentes, em muitos casos, em parceria com os docentes. 

Para isto, o NDE fundamenta-se nas seguintes premissas: 

1. O corpo docente previsto para os 2 (dois) primeiros anos do curso ADMINISTRAÇÃO 

EaD são 15 docentes com a seguinte titulação: 15 professores, sendo 4 (26,66%) doutores, 9 (60%) 

mestres e 2 (13,33%) especialistas. 

Cálculo do Índice: IQCD = (D + M + E + G) / (D+M+E+G) = (5x2+3x8+2x0) / (2+8+0) 

= 34/10 = 3,4 

Ao analisar estes percentuais conforme o Enade/CPC 2018, ano do último ciclo avaliativo 

que tivemos a divulgação dos insumos que nos permite a comparação do perfil docente em relação 

aos demais indicadores do Brasil, o curso da ESMAC é equivalente aos seguintes índices (nota 

padronizada): 

a) Stricto Sensu (mestres + doutores) = nota bruta 1,0000 (100%); nota padronizada 5,0000; 

faixa 5. 

b) Doutor = nota bruta 0,20000 (20,0%); nota padronizada 1,00000; faixa 2. 

Ou seja, considerando tratar-se de uma Faculdade que visa atender as demandas 

profissionais e não a formação de pesquisadores, o NDE considera adequado os docentes previstos 

para o Curso e com ótima qualificação perante a realidade do Estado e, também, considerando os 

indicadores do Brasil. 

2. No Quadro 1, encontra-se a distribuição das aulas (alocação de docentes) e a respectiva 

Formação Docente X Disciplina, demonstrando o cumprimento para os 2 (dois) primeiros anos do 

curso, bem como a aderência da formação e titulação dos docentes para as respectivas disciplinas. 

3. No PPC, capítulo 2.1. Concepção do Curso, há um estudo detalhado e quantitativo da 

inserção regional, com informações sociais, econômicas e educacionais para justificar a importância 

da oferta do curso ADMINISTRAÇÃO EaD e o respectivo perfil do egresso (capítulo 2.3.) para 

atender as necessidades das empresas localizadas na Região Metropolitana de Belém (PA), sendo a 

formação, titulação e experiência dos docentes bastante alinhado às necessidades regionais. 

4. Nas disciplinas os docentes analisarão os conteúdos dos componentes curriculares e o 

perfil da turma, propondo bibliografias complementares para além daquela prevista nos Planos de 



 
 
 

 
 

Ensino, proporcionando o acesso aos conteúdos de pesquisa de ponta e que fomentaram o raciocínio 

crítico para tomada de decisões mais eficazes aos discentes. 

5. O Corpo de Tutores de Aprendizagem previsto para os 2 (dois) primeiros anos do curso 

ADMINISTRAÇÃO EaD atende integralmente a todas as disciplinas previstas. A ESMAQ opta por 

aproveitar os docentes como Tutores de Aprendizagem, isto ocorrerá em módulos em que não 

estiver atuando como professor no Curso. Também terá Tutores de Aprendizagem que não atuam 

como docentes, mas com experiência na área da EaD quando for necessário. 

 

2. Regime de trabalho do corpo docente e tutor do curso 

 

O corpo docente do curso ADMINISTRAÇÃO EaD foi constituído por meio de estudo do 

NDE e considerando o perfil do egresso que se pretende alcançar. Para tanto, buscou-se aderência 

entre o regime de trabalho para o curso de ADMINISTRAÇÃO, sendo todos (100%) os docentes e 

tutores em tempo Integral ou Parcial. 

O regime de trabalho do corpo docente, tem por finalidade possibilitar o atendimento e 

dedicação à docência, por meio do planejamento didático das disciplinas, desenvolvimento e 

correção das avaliações de aprendizagem, supervisão dos tutores (quando houver) e atuação na 

gestão e melhoria do curso. Priorizando o atendimento para o processo ensino-aprendizagem, 

considerando a carga horária total por atividade e preponderando os aspectos educativos e coletivos 

sobre os aspectos administrativos e individuais. 

Para isto, o NDE fundamenta-se nas seguintes premissas: 

1. O corpo docente/tutores previsto para o curso ADMINISTRAÇÃO EaD é composto de 

15 docentes com os seguintes regimes de trabalho: O corpo docente do curso de Administração EaD 

é composto de 15 docentes com os seguintes regimes de trabalho: 2 Tempo Integral (13,3%); 11 

Tempo Parcial (73,3%) e 2 em regime Horista (13,3%). 

Ao analisar estes percentuais conforme o Enade/CPC 2018, ano do último ciclo avaliativo 

que tivemos a divulgação dos insumos que nos permite a comparação do perfil docente em relação 

aos demais indicadores do Brasil, o curso da ESMAC é equivalente aos seguintes índices: 

Regime de Trabalho (Integral ou Parcial) = nota bruta 1,0000 (100%); nota padronizada 

5,0000; faixa 5. 

Ou seja, o curso alcança a nota máxima (faixa 5) neste indicador, demonstrando a qualidade 

dos docentes quanto ao seu regime de trabalho, possibilitando ao NDE afirmar que considera 

adequados os docentes previstos para o Curso e o pleno atendimento aos discentes, a participação 



 
 
 

 
 

nas atividades coletivas/colegiadas, a viabilidade do planejamento didático, a preparação e correção 

das avaliações e a viabilidade da melhoria contínua do curso por meio da participação dos docentes. 

2. No Quadro 1, disponibilizado no início do parecer, encontra-se a distribuição das aulas 

(alocação de docentes) e a respectiva Formação Docente X Disciplina, demonstrando o 

cumprimento para os 2 (dois) primeiros anos do curso, bem como a aderência do regime de trabalho 

dos docentes para as respectivas disciplinas. 

3. O Corpo de Tutores de Aprendizagem previsto para os 2 (dois) primeiros anos do curso 

ADMINISTRAÇÃO EaD atende integralmente a todas as disciplinas previstas. Sendo planejado a 

quantidade de tutores na ordem de 170 alunos para cada Tutor de Aprendizagem. 

A ESMAC opta por aproveitar os docentes como Tutores de Aprendizagem, isto ocorrerá 

em módulos em que não estiver atuando como professor no Curso. Também terá Tutores de 

Aprendizagem que não atuam como docentes, mas com experiência na área da EaD quando for 

necessário. 

 

3. Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da docência 

superior) 

O corpo docente do curso ADMINISTRAÇÃO EaD foi constituído por meio de estudo do 

NDE e considerando o perfil do egresso que se pretende alcançar. Para tanto, buscou-se aderência 

entre a formação do docente com o seu desempenho na docência e na sua experiência profissional 

para auxiliar na formação do discente, incentivando-o a autonomia de estudo com pesquisa e 

extensão. 

Essa experiência profissional promove uma inovação no exercício da docência, uma vez 

que desempenha em aulas a promoção de estratégias e ações que permitem a integração entre a 

teoria à prática das disciplinas básicas e profissionalizantes, proporcionando uma aprendizagem 

contextualizada e mais crítica perante as demandas da sociedade. 

Para isto, o NDE fundamenta-se nas seguintes premissas: 

1. O corpo docente previsto para o curso ADMINISTRAÇÃO EaD é composto de 15 

docentes, com excelente experiência profissional, com média de 16 anos de experiência profissional 

(não docente), todos com mais de 07 anos de experiência profissional. 

2. No Quadro 2, disponibilizado no início do parecer, encontra-se a relação dos docentes e 

a respectiva experiência profissional (magistério na educação superior, magistério na educação a 

distância e não magistério), demonstrando a aderência da experiência profissional dos docentes para 

o Curso e as respectivas disciplinas. 



 
 
 

 
 

3. No PPC, capítulo 2.1. Concepção do Curso, há um estudo detalhado e quantitativo da 

inserção regional, com informações sociais, econômicas e educacionais para justificar a importância 

da oferta do curso ADMINISTRAÇÃO EaD e o respectivo perfil do egresso (capítulo 2.3.) para 

atender as necessidades das empresas localizadas na Região Metropolitana de Belém (PA), sendo a 

formação, titulação e experiência dos docentes bastante alinhado às necessidades regionais. 

 

4. Experiência no exercício da docência na educação superior 

 

O corpo docente do curso ADMINISTRAÇÃO EaD foi constituído por meio de estudo do 

NDE e considerando o perfil do egresso que se pretende alcançar. Para tanto, buscou-se aderência 

entre a formação do docente com o seu desempenho na docência e na sua experiência profissional 

para auxiliar na formação do discente, incentivando-o a autonomia de estudo com pesquisa e 

extensão. 

Para isto, o NDE fundamenta-se nas seguintes premissas: 

1. O corpo docente previsto para o curso ADMINISTRAÇÃO é composto de 15 docentes, 

com excelente experiência no exercício da docência no superior, com média de 12 anos e 100% dos 

docentes com mais de 03 anos de experiência na docência superior. 

2. No Quadro 2, disponibilizado no início do parecer, encontra-se a relação dos docentes e 

a respectiva experiência profissional (magistério na educação superior, magistério na educação a 

distância e não magistério), demonstrando a aderência da experiência no magistério superior dos 

docentes para o Curso e as respectivas disciplinas onde foram alocados. 

3. No PPC, capítulo 2.1. Concepção do Curso, há um estudo detalhado e quantitativo da 

inserção regional, com informações sociais, econômicas e educacionais para justificar a importância 

da oferta do curso ADMINISTRAÇÃO e o respectivo perfil do egresso (capítulo 2.3.) para atender 

as necessidades das empresas localizadas na Região Metropolitana de Belém (PA), sendo a 

formação, titulação e experiência dos docentes bastante alinhado às necessidades regionais. 

Dessa maneira, demonstra e justifica que o corpo docente do Curso ADMINISTRAÇÃO 

da ESMAC está adequado, permite identificar as dificuldades dos alunos, expor o conteúdo em 

linguagem aderente às características da turma por meio de exemplos contextualizados com os 

conteúdos dos componentes curriculares. Os docentes também possuem capacidade de desenvolver 

metodologias e materiais pedagógicos adequados à proposta pedagógica da ESMAC. Também, 

ressalta-se a capacidade dos docentes de utilizar novas estratégias e práticas pedagógicas aplicadas 

às avaliações diagnósticas, formativas e somativas, que possibilite identificar as dificuldades dos 



 
 
 

 
 

discentes e com isso reavaliar a sua conduta pedagógica para promover melhorias na aprendizagem 

discente. 

 

5. Experiência em educação a distância (EaD) do corpo docente e tutor 

 

O corpo docente do curso ADMINISTRAÇÃO foi constituído por meio de estudo do NDE 

e considerando o perfil do egresso que se pretende alcançar. Para tanto, buscou-se aderência entre a 

formação do docente e tutores com o seu desempenho na docência e na sua experiência no 

magistério superior para auxiliar na formação do discente, incentivando-o a autonomia de estudo 

com pesquisa e extensão. 

Para isto, o NDE fundamenta-se nas seguintes premissas: 

1. O corpo docente previsto para o curso ADMINISTRAÇÃO EaD é composto de 15 

docentes, com excelente experiência no exercício da docência superior na educação a distância, com 

média de 4,4 anos e 100% dos docentes com experiência na EaD. 

2. No Quadro 2, disponibilizado no início do parecer, encontra-se a relação dos docentes e 

a respectiva experiência profissional (magistério na educação superior, magistério na educação a 

distância e não magistério), demonstrando a aderência da experiência no magistério superior dos 

docentes para o Curso e as respectivas disciplinas onde foram alocados. 

3. No PPC, capítulo 2.1. Concepção do Curso, há um estudo detalhado e quantitativo da 

inserção regional, com informações sociais, econômicas e educacionais para justificar a importância 

da oferta do curso ADMINISTRAÇÃO e o respectivo perfil do egresso (capítulo 2.3.) para atender 

as necessidades das empresas localizadas na Região Metropolitana de Belém (PA), sendo a 

formação, titulação e experiência dos docentes bastante alinhado às necessidades regionais. 

4. O Corpo de Tutores de Aprendizagem previsto para os 2 (dois) primeiros anos do curso 

ADMINISTRAÇÃO EaD atende integralmente a todas as disciplinas previstas. A ESMAC opta por 

aproveitar os docentes como Tutores de Aprendizagem, isto ocorrerá em módulos em que não 

estiver atuando como professor no Curso. De acordo com o Termo de Compromisso firmado com 

todos os Docentes-Tutores, consta a carga horária de Tutoria para todos os profissionais.  

A seguir, no Quadro 3, como ficará esta distribuição: 

 

Quadro3: Docentes e tutores por componente curricular 

 

ANO Módulo Componentes Curriculares DOCENTE TUTORES 

1º Fundamentos da Administração Mário Jorge Santos Pinheiro 



 
 
 

 
 

1º 

ANO  

Fundamentos da Economia Ellen Claudine Castro Paes 

Barreto 

Renato Vianna 

Cortez de Souza 

Edney Saraiva 

Monteiro 

Relinaldo Pinho de 

Oliveira 

Tecnologias e Cultura Digital 
Kleoson Bruno Correa dos 

Santos 

2º 

Psicologia Organizacional Josie Rodrigues Vieira Renato Vianna 

Cortez de Souza 

Flavio Heleno 

Solano Reis 

Mário Jorge Santos 

Pinheiro 

Liderança e Desenvolvimento 

de Equipes 
Edney Saraiva Monteiro 

Cultura, Sociedade e 

Desenvolvimento 
Rui Martins Júnior 

3º 

Contabilidade Introdutória Flavio Heleno Solano Reis Danillo Soares Rios 

Elida de Cassia 

Mamede 

Edney Saraiva 

Monteiro 

Direito Empresarial Urá Lobato Martins 

Ética e Responsabilidade 

Socioambiental 
Marina Cristine Pantoja 

4º 

Empreendedorismo e Inovação 

nos Negócios 

Renato Vianna Cortez de 

Souza 
Mário Jorge Santos 

Pinheiro 

Ellen Claudine 

Castro Paes Barreto 

Edney Saraiva 

Monteiro 

Matemática Financeira Relinaldo Pinho de Oliveira 

Aprendizagem Baseada em 

Projetos I: Empreendedorismo e 

Inovação nos Negócios 

Kleoson Bruno Correa dos 

Santos 

2º 

ANO 

5º 

Administração Mercadológica Mário Jorge Santos Pinheiro Renato Vianna 

Cortez de Souza 

Amarildo Rodrigues 

de Matos 
Gestão de Custos Edney Saraiva Monteiro 

6º 

Raciocínio Quantitativo e 

Lógico Aplicado à Gestão 
Relinaldo Pinho de Oliveira 

Ellen Claudine 

Castro Paes Barreto 

Renato Vianna 

Cortez de Souza 
Gestão de Pessoas Josie Rodrigues Vieira 

7º 

Teorias da Administração Mário Jorge Santos Pinheiro Amarildo Rodrigues 

de Matos 

Kleoson Bruno 

Correa dos Santos 

Renato Vianna 

Cortez de Souza 

Organização e Gestão de 

Processos 
David Gomes Matos 

8º 

Gestão Estratégica 
Kleoson Bruno Correa dos 

Santos 
Mário Jorge Santos 

Pinheiro 

Relinaldo Pinho de 

Oliveira 

Edney Saraiva 

Monteiro 

Pesquisa e Análise de Mercado 
Ellen Claudine Castro Paes 

Barreto 

Aprendizagem Baseada em 

Projetos II: Mercado e 

Competitividade 

Amarildo Rodrigues de 

Matos 

 

Justificando assim, a qualidade do corpo docente e tutores do Curso e sua aderência quanto 

à compreensão e valorização das diferentes linguagens manifestas nas sociedades contemporâneas 

e nos ambientes virtuais, gerando produção do conhecimento adequado à educação a distância, 

também possui capacidade de desenvolver metodologias e materiais pedagógicos adequados à 

utilização das TICs nas práticas educativas. Como também, utilizando novas estratégias e práticas 

pedagógicas aplicadas às avaliações diagnósticas, formativas e somativas na educação a distância, 



 
 
 

 
 

que possibilite identificar as dificuldades dos discentes e com isso reavaliar a sua conduta 

pedagógica para reduzir a distância transacional e, consequentemente, promover melhorias na 

aprendizagem discente. 

 

6. Considerações Finais do NDE 

 

De acordo com a exposição dos itens destacados anteriormente o NDE do curso 

ADMINISTRAÇÃO EaD da ESMAC compreende que o perfil dos docentes para o Curso é 

adequado à proposta de formação estabelecida no PPC, atendendo as expectativas quando à 

metodologia adotada pelo curso e as atividades pedagógicas que serão desenvolvidas. 

 

 

Mestre / Ellen Claudine Castro Paes Barreto 

Membro do NDE 

Doutora / Urá Lobato Martins 

Membro do NDE 

 

 

Mestre / Flavio Heleno Solano Reis 

Membro do NDE 

Mestre / Kleoson Bruno Correa dos Santos 

Membro do NDE 

 

 

 

Mestre / Mário Jorge Santos Pinheiro  

Coordenador do Curso e do NDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D: PARECER DO NDE 3 – ADERÊNCIA DA BIBLIOGRAFIA DO CURSO 

 

N° do 

Parecer: 
PARECER n. 03 – NDE/ADM 

Data de 

aprovação: 

12 de Janeiro de 

2022 

Assunto: 
Parecer do NDE aprovando a aderência da bibliografia proposta para o curso de 

Bacharelado em Administração da Faculdade ESMAC. 

Responsável: 
Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Administração da 

Faculdade ESMAC. 

Relatores: 
Mário Jorge Santos Pinheiro, Ellen Claudine Castro Paes Barreto, Urá Lobato 

Martins, Flavio Heleno Solano Reis e Kleoson Bruno Correa dos Santos 

 

Considerando o processo de Autorização do bacharel de ADMINISTRAÇÃO EaD da 

ESMAC, protocolo e-MEC 202124219, em relação a aderência da bibliografia proposta para o 

Curso, entendemos que a ESMAC atende a qualidade pretendida para a autorização do curso e início 

das atividades pedagógicas. Para isto, o NDE fundamenta-se nas seguintes premissas: 

 

1. Bibliografia básica por Unidade Curricular (UC) 

 

Os títulos relacionados como bibliografia básica para cada componente curricular estão 

discriminados no PPC como ANEXO A: COMPONENTES CURRICULARES. 

A bibliografia é escolhida pelos professores do curso e discutidos em reunião, atendendo 

aos Planos de Ensino do Curso. São consideradas as literaturas mais relevantes e ao mesmo tempo 

as mais recentes de forma a atender os programas das disciplinas. São atualizados periodicamente 

para atender plenamente aos conteúdos propostos. 



 
 
 

 
 

As bibliografias básicas do Curso atendem as necessidades dos conteúdos apresentados 

nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas 100% no formato digital, com o mínimo 

de 3 (três) títulos previstos para a bibliografia básica por disciplina, além de 1 (um) periódico 

disponível por meio de acesso virtual previsto para cada uma das unidades curriculares. 

 

2. Bibliografia complementar por Unidade Curricular (UC) 

 

Os títulos relacionados como bibliografia complementar para cada componente curricular 

estão discriminados no PPC como ANEXO A: COMPONENTES CURRICULARES. 

As bibliografias complementares do Curso também atendem as necessidades dos 

conteúdos apresentados nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas 100% no 

formato digital, com o mínimo de 5 (cinco) títulos por disciplina, além de 1 (um) periódico 

disponível por meio de acesso virtual previsto para cada uma das unidades curriculares. 

 

3. Considerações Finais do NDE 

 

De acordo com a exposição dos itens destacados anteriormente o NDE do curso 

ADMINISTRAÇÃO EaD da ESMAC compreende em relação a aderência da bibliografia proposta 

para o Curso é coerente à proposta estabelecida no PPC, atendendo a qualidade pretendida para a 

autorização do curso e início das atividades pedagógicas. 

 

 

 

Mestre / Ellen Claudine Castro Paes Barreto 

Membro do NDE 

Doutora / Urá Lobato Martins 

Membro do NDE 

Mestre / Flavio Heleno Solano Reis 

Membro do NDE 

Mestre / Kleoson Bruno Correa dos Santos 

Membro do NDE 

Mestre / Mário Jorge Santos Pinheiro  

Coordenador do Curso e do NDE 

  



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E: PARECER DO NDE 4 – ADERÊNCIA DA INFRAESTRUTURA DO CURSO 

AO NÚMERO DE VAGAS ANUAIS 

 

 
Número do 

Parecer: 

PARECER n. 04 NDE/ADM Data de 

aprovação: 

14 de Janeiro de 2022 

Assunto: Parecer do NDE aprovando a aderência da infraestrutura disponibilizada em relação 

ao número de vagas anuais solicitadas para autorização do curso de Bacharelado em 

Administração da Faculdade ESMAC. 

Responsável: Núcleo Docente Estruturante do Curso de Bacharelado em Administração da 

Faculdade ESMAC. 

Relatores: Mário Jorge Santos Pinheiro, Ellen Claudine Castro Paes Barreto, Urá Lobato Martins, 

Flavio Heleno Solano Reis e Kleoson Bruno Correa dos Santos 

 

 

Considerando o processo de Autorização do bacharel de ADMINISTRAÇÃO da ESMAC, 

protocolo e-MEC no 202124219, em relação a aderência da infraestrutura disponibilizada em relação 

ao número de vagas anuais solicitadas, entendemos que a ESMAC atende a qualidade pretendida 

para a autorização do curso e início das atividades pedagógicas. Para isto, o NDE fundamenta-se 

nas seguintes premissas: 

O estabelecimento do número de vagas para o curso ADMINISTRAÇÃO EAD foi uma 

decorrência de estudos prévios realizados pela Faculdade ESMAC e estudos do NDE quanto a 

justificativa da oferta do curso, considerando os conteúdos curriculares, a metodologia, o perfil do 

egresso que se pretende alcançar, a infraestrutura física e tecnológica disponível, o acervo digital e 

a possibilidade de expansão futura por meio de Polos. 



 
 
 

 
 

Estão sendo solicitadas 500 (quinhentas) vagas anuais para o curso ADMINISTRAÇÃO 

EaD. 

 

a) Quanto à dimensão do corpo docente: O Corpo docente previsto para os 2 (dois) 

primeiros anos do curso ADMINISTRAÇÃO EaD atende integralmente a todas as disciplinas 

previstas. 

 

b) Quanto à dimensão do corpo de tutores: O Corpo de Tutores de Aprendizagem previsto 

para os 2 (dois) primeiros anos do curso ADMINISTRAÇÃO EaD atende integralmente a todas as 

disciplinas previstas. Sendo planejado a quantidade de tutores na ordem de 170 alunos para cada 

Tutor de Aprendizagem. Sendo que no módulo em que o docente não estiver como responsável por 

uma disciplina, ele poderá atuar como Tutor. 

 

 

A seguir, no Quadro 1, como ficará esta distribuição de docentes e tutores: 

 

Quadro 1: Docentes e tutores por componente curricular  

ANO Módulo Componentes Curriculares DOCENTE TUTORES 

1º 

ANO  

1º 

Fundamentos da Administração Mário Jorge Santos Pinheiro Renato Vianna 

Cortez de Souza 

Edney Saraiva 

Monteiro 

Relinaldo Pinho de 

Oliveira 

Fundamentos da Economia Ellen Claudine Castro Paes 

Barreto 

Tecnologias e Cultura Digital 
Kleoson Bruno Correa dos 

Santos 

2º 

Psicologia Organizacional Josie Rodrigues Vieira Renato Vianna 

Cortez de Souza 

Flavio Heleno 

Solano Reis 

Mário Jorge Santos 

Pinheiro 

Liderança e Desenvolvimento 

de Equipes 
Edney Saraiva Monteiro 

Cultura, Sociedade e 

Desenvolvimento 
Rui Martins Júnior 

3º 

Contabilidade Introdutória Flavio Heleno Solano Reis Danillo Soares Rios 

Elida de Cassia 

Mamede 

Edney Saraiva 

Monteiro 

Direito Empresarial Urá Lobato Martins 

Ética e Responsabilidade 

Socioambiental 
Marina Cristine Pantoja 

4º 

Empreendedorismo e Inovação 

nos Negócios 

Renato Vianna Cortez de 

Souza 
Mário Jorge Santos 

Pinheiro 

Ellen Claudine 

Castro Paes Barreto 

Edney Saraiva 

Monteiro 

Matemática Financeira Relinaldo Pinho de Oliveira 

Aprendizagem Baseada em 

Projetos I: Empreendedorismo e 

Inovação nos Negócios 

Kleoson Bruno Correa dos 

Santos 

2º 

ANO 
5º 

Administração Mercadológica Mário Jorge Santos Pinheiro Renato Vianna 

Cortez de Souza Gestão de Custos Edney Saraiva Monteiro 



 
 
 

 
 

Amarildo Rodrigues 

de Matos 

6º 

Raciocínio Quantitativo e 

Lógico Aplicado à Gestão 
Relinaldo Pinho de Oliveira 

Ellen Claudine 

Castro Paes Barreto 

Renato Vianna 

Cortez de Souza 
Gestão de Pessoas Josie Rodrigues Vieira 

7º 

Teorias da Administração Mário Jorge Santos Pinheiro Amarildo Rodrigues 

de Matos 

Kleoson Bruno 

Correa dos Santos 

Renato Vianna 

Cortez de Souza 

Organização e Gestão de 

Processos 
David Gomes Matos 

8º 

Gestão Estratégica 
Kleoson Bruno Correa dos 

Santos 
Mário Jorge Santos 

Pinheiro 

Relinaldo Pinho de 

Oliveira 

Edney Saraiva 

Monteiro 

Pesquisa e Análise de Mercado 
Ellen Claudine Castro Paes 

Barreto 

Aprendizagem Baseada em 

Projetos II: Mercado e 

Competitividade 

Amarildo Rodrigues de 

Matos 

 

 

 

c) Quanto à infraestrutura física disponível específica para o curso: 

O curso terá uma infraestrutura adequada para os dois primeiros anos (24 meses) do curso. 

Para o curso de Administração EaD, as salas de aula não serão utilizadas para atividades 

regulares, pois o curso ocorrerá 100% na modalidade EAD. Ou seja, o uso de espaço físico de apoio 

ocorrerá na Sede e nos Polos apenas para aplicação de avaliações presenciais ou disponibilidade de 

espaços físicos para os alunos que queiram estudar na unidade; contudo, não haverá qualquer aula 

presencial, sendo todas as atividades de ensino realizadas a distância. 

Para a realização das provas presenciais, a ESMAC possui 46 salas de aulas distribuídas 

entre quatro blocos térreos e contíguos e 03 Auditório com capacidade para até 180 lugares. As salas 

de aula contam com metragens distintas entre 40 m2 e 70 m2, o que possibilita a configuração de 

diversos ambientes de ensino e aprendizagem, como por exemplo, aprendizado em equipes em 

metodologias ativas e colaborativas.  

As salas possuem acústica, climatização, ventilação e iluminação apropriadas, e murais para 

recados, além de piso frio resistente. As salas de aula possuem acesso a rede wi-fi e mobiliário 

adequado, sendo que as cadeiras são do tipo universitária com braço e espaço para guarda de 

material dos acadêmicos. 

As salas possuem espaços reservados para portadores de necessidades especiais, tornando-

se, portanto, apropriadas aos fins que se destinam. A acessibilidade nas salas de aula é realizada por 

corredores amplos e planos, com piso tátil e sinalização para pessoas com deficiência visual, 

oferecendo condições para utilização com segurança e autonomia total ou assistida. 



 
 
 

 
 

As salas são limpas diariamente por uma equipe especializada, o que gera um local com 

comodidade necessária às atividades desenvolvidas. 

A ESMAC também possui ambientes de estudos aos estudantes que queiram utilizar a 

unidade física da Faculdade, o espaço é equipado com computadores que poderão ser utilizados para 

pesquisas e trabalhos acadêmicos, climatizado e com equipamento de multimídia. 

 

Acervo. Acervo bibliográfico básico e complementar adequado aos programas das 

disciplinas e disponibilizado 100% no formato digital. A bibliografia é escolhida pelos professores 

do curso e discutidos em reunião do NDE, atendendo aos Planos de Ensino do Curso. São 

consideradas as literaturas mais relevantes e ao mesmo tempo as mais recentes de forma a atender 

os programas das disciplinas. São atualizados periodicamente para atender plenamente aos 

conteúdos propostos. 

 

 

Bibliografia básica 

 

As bibliografias básicas do Curso atendem as necessidades dos conteúdos apresentados 

nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na modalidade virtual, com o mínimo 

de 3 (três) títulos por disciplina, além de 1 (um) periódico disponível por meio de acesso virtual, de 

cada uma das unidades curriculares.  

 

Bibliografia complementar 

 

As bibliografias complementares do Curso também atendem as necessidades dos conteúdos 

apresentados nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na modalidade virtual, 

com o mínimo de 5 (cinco) títulos por disciplina, além de 1 (um) periódico disponível por meio de 

acesso virtual, de cada uma das unidades curriculares. 

 

No protocolo de Credenciamento foi cadastrado apenas o Polo SEDE da ESMAC; contudo, 

a ESMAC, com base no estudo mercadológico já realizado em 2022, prevê a expansão de 3 Polos 

localizados na Região Metropolitana de Belém, sendo Polo 1 – Marambaia, Polo 2 – Tapajós e 

Polo 3 – Icoaraci. 



 
 
 

 
 

Ou seja, a solicitação de 500 (quinhentas) vagas anuais para o curso ADMINISTRAÇÃO 

EaD já estão considerando a expansão futura dos Polos, o que deverá ocorrer a partir do momento 

do Credenciamento da Faculdade para atuar com o EaD e o início das atividades letivas. 

 

Considerações Finais do NDE 

 

De acordo com a exposição dos itens destacados anteriormente o NDE do curso 

ADMINISTRAÇÃO EaD da ESMAC compreende em relação a aderência da infraestrutura 

disponibilizada em relação ao número de vagas anuais solicitadas para o Curso é coerente à proposta 

estabelecida no PPC, atendendo a qualidade pretendida para a autorização do curso e início das 

atividades pedagógicas. 

 

 

 

Mestre / Ellen Claudine Castro Paes Barreto 

Membro do NDE 

Doutora / Urá Lobato Martins 

Membro do NDE 

Mestre / Flavio Heleno Solano Reis 

Membro do NDE 

Mestre / Kleoson Bruno Correa dos Santos 

Membro do NDE 

Mestre / Mário Jorge Santos Pinheiro  

Coordenador do Curso e do NDE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F: PERFIL DO COORDENADOR DO CURSO 

 

NOME DO COORDENADOR 

Mário Jorge Santos Pinheiro 

TITULAÇÃO 
REGIME DE 

TRABALHO 

CARGA HORÁRIA 

SEMANAL: 
40 

Gestão do Curso Aulas Outras Atividades 

MESTRE INTEGRAL 20 04 16 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Mestre em Administração e Planejamento do Desenvolvimento; pós-graduação em Economia 

Regional e Desenvolvimento Sustentável, com graduação em Ciências Econômicas e 

Administração  

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 

08/2021 a 12/2021. Faculdade Ideal - FACI, Belém - PA. Professor Horista nos cursos de 

Graduação em Administração e Ciências Contábeis. Ministrando as seguintes disciplinas: 

Fundamentos da Administração, Economia e Mercado Global e Empreendedorismo. 

 

03/2020 a 12/2020. Universidade da Amazônia - UNAMA, Belém - PA. Professor Horista nos 

cursos de Graduação em Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Farmácia, 

História, Matemática, Nutrição e Pedagogia. Ministrando as seguintes disciplinas: 

Desenvolvimento Pessoal e Trabalhabilidade, Fundamentos da Administração, Economia, 



 
 
 

 
 

Economia e Mercado Global, Estatística, Educação Ambiental, Empreendedorismo, Gestão de 

Custos e Formação de Preço, Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico, Métodos 

Quantitativos, Planejamento Financeiro e Orçamentário, Plano de Negócios. 

 

08/2012 – Atual. Escola Superior Madre Celeste – ESMAC, Ananindeua - PA. Coordenador do 

Curso de Bacharelado em Administração 

 

08/2012 – Atual. Escola Superior Madre Celeste – ESMAC, Ananindeua - PA. Coordenador dos 

cursos de Especialização em Gestão Empresarial e Especialização em Gestão Financeira. 

 

03/2018 a 09/2019. Escola Superior Madre Celeste – ESMAC, Ananindeua - PA. Coordenador 

do Núcleo de Pós-Graduação. 

 

09/2010 – Atual. Escola Superior Madre Celeste – ESMAC, Ananindeua - PA. Professor nos 

cursos de Graduação em Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Farmácia, 

Gastronomia, História, Matemática, Nutrição e Pedagogia. Ministrando as seguintes disciplinas: 

Abordagem da Produção Científica, Administração e Meio Ambiente, Análise de Custos, 

Bioestatística, Economia, Economia Estratégia e Competitividade, Economia Política, Estatística, 

Educação, Meio ambiente e Ecologia, Educação Ambiental, Empreendedorismo, Gestão de 

Custos e Formação de Preço, Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico, Métodos 

Quantitativos, Monografia I, Monografia II, Planejamento Financeiro e Orçamentário, Plano de 

Negócios, Trabalho de Conclusão de Curso I, Trabalho de Conclusão de Curso II. 

 

02/2007 a 12/2009. Universidade Paulista – UNIP. Coordenador do Projeto Integrado 

Multidisciplinar e das Atividades Complementares. 

 

Não Acadêmica: 

01/2021 – Atual. Prefeitura Municipal de Ananindeua – PMA. Coordenador do Planejamento 

Estratégico, Assessor Estratégico. 

 

01/2019 a 01/2020. Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, Belém - PA. Assessor 

Parlamentar. 

 



 
 
 

 
 

10/2009 a 10/2010. Embrapa Amazônia Oriental, Belém - PA. Analista de Pesquisa. 

10/2010 a 10/2012. Instituto de Desenvolvimento econômico e Social do Pará - IDESP, Belém - 

PA. Analista de Pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

ANEXO G: PERFIL DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) 

 

 

a) Formação, Condições de Trabalho e Experiência Profissional 

 

 

 

Nº Nome do Professor Titulação Formação Acadêmica 

Regime de 

Trabalho 

(na IES) 

Carga Horária 

Semanal 

(na IES) 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (em meses) 

Ensino 

Superior  
Específico *  

Não 

Acadêmica  

Tempo de 
Atividade no 

Curso 

01 
Ellen Claudine 

Castro Paes Barreto 

Mestre 
Ciências Econômicas 

Integral 
40 

10 05 12 
NSA 

02 
Flavio Heleno 

Solano Reis 

Mestre Ciências Contábeis Parcial 20 18 05 25 
NSA 

03 
Kleoson Bruno 

Correa dos Santos 
Mestre Ciência da Computação Parcial 20 04 03 11 NSA 

04 
Mário Jorge Santos 

Pinheiro 
Mestre 

Ciências Econômicas e 

Administração 
Integral 40 15 05 18 NSA 

05 Urá Lobato Martins Doutora Direito Parcial 20 08 03 07 NSA 



 
 
 

 
 

 

 

b) Produção Científica nos Últimos 3 Anos 

 

Nº Nome do Professor Titulação 

Artigos 

publicados em 

periódicos 

científicos na 

área 

Artigos 

publicados em 

periódicos 

científicos em 

outras áreas 

Livros ou 

capítulos em 

livros 

publicados na 

área 

Livros ou 

capítulos em 

livros 

publicados em 

outras áreas 

Trabalhos 

publicados em 

anais 

(completos) 

Trabalhos 

publicados 

em anais 

(resumos) 

Traduções de 

livros, capítulos 

de livros ou 

artigos 

publicados 

Propriedade 

intelectual 

depositada 

Propriedade 

intelectual 

registrada 

Projetos e/ou 

produções 

técnicas 

artísticas e 

culturais 

Produção 

didático-

pedagógica 

relevante, 

publicada ou 

não 

01 

Ellen Claudine 

Castro Paes 

Barreto 

Mestre 

4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

02 
Flavio Heleno 

Solano Reis 

Mestre 
10 3 2 2 2 1 0 0 0 0 3 

03 

Kleoson Bruno 

Correa dos 

Santos 

Mestre 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

04 
Mário Jorge 

Santos Pinheiro 
Mestre 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 

05 
Urá Lobato 

Martins 
Doutora 9 0 0 0 0 2 0 0 0 8 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

ANEXO H: PERFIL DO CORPO DOCENTE 

 
 

 

a) Formação, Condições de Trabalho e Experiência Profissional 
 

Nº Nome do Professor Titulação Formação Acadêmica 

Regime de 

Trabalho 

(na IES) 

Carga Horária 

Semanal 

(na IES) 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (em meses) 

Ensino 

Superior  
Específico *  

Não 

Acadêmica  

Tempo de 
Atividade no 

Curso 

01 
Amarildo Rodrigues 

de Matos 
Mestre Administração e Direito Parcial 20 30 03 20 NSA 

02 Danillo Soares Rios 
Especiali

sta 
Ciências Contábeis Horista 12 06 03 19 NSA 

03 David Gomes Matos Mestre Ciências Contábeis Parcial 20 03 03 07 NSA 

04 
Edney Saraiva 

Monteiro 

Mestre 
Ciências Agrárias 

Parcial 20 08 03 07 
NSA 

05 
Ellen Claudine 

Castro Paes Barreto 

Mestre 
Ciências Econômicas 

Integral 
40 

10 05 12 
NSA 

06 
Elida de Cassia 

Mamede 

Doutora 
Direito 

Parcial 20 06 03 10 
NSA 

07 
Flavio Heleno 

Solano Reis 

Mestre Ciências Contábeis Parcial 20 18 05 25 
NSA 

08 
Josie Rodrigues 

Vieira 
Mestre Psicologia 

Parcial 20 
07 04 13 NSA 

09 
Kleoson Bruno 

Correa dos Santos 
Mestre Ciência da Computação Parcial 20 04 03 11 NSA 

10 
Mário Jorge Santos 

Pinheiro 
Mestre 

Ciências Econômicas e 

Administração 
Integral 40 15 05 18 NSA 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

11 
Marina Cristine 

Pantoja 
Doutora Direito Parcial 20 06 03 10 

NSA 

12 
Renato Vianna 

Cortez de Souza 

Especiali

sta 
Administração Horista 12 20 03 29 

NSA 

13 
Relinaldo Pinho de 

Oliveira 
Mestre Matemática Parcial 

20 
17 10 23 

NSA 

14 Rui Martins Júnior Doutor História Parcial 20 18 10 20 NSA 

15 Urá Lobato Martins Doutora Direito Parcial 20 08 03 07 NSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

b) Produção Científica nos Últimos 3 Anos 

 

Nº Nome do Professor Titulação 

Artigos 

publicados em 

periódicos 

científicos na 

área 

Artigos 

publicados em 

periódicos 

científicos em 

outras áreas 

Livros ou 

capítulos em 

livros 

publicados na 

área 

Livros ou 

capítulos em 

livros 

publicados em 

outras áreas 

Trabalhos 

publicados em 

anais 

(completos) 

Trabalhos 

publicados 

em anais 

(resumos) 

Traduções de 

livros, 

capítulos de 

livros ou 

artigos 

publicados 

Propriedade 

intelectual 

depositada 

Propriedade 

intelectual 

registrada 

Projetos e/ou 

produções 

técnicas 

artísticas e 

culturais 

Produção 

didático-

pedagógica 

relevante, 

publicada ou 

não 

01 

Amarildo 

Rodrigues de 

Matos 

Mestre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

02 
Danillo Soares 

Rios 
Especialista 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

03 
David Gomes 

Matos 
Mestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

04 
Edney Saraiva 

Monteiro 

Mestre 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 

Ellen Claudine 

Castro Paes 

Barreto 

Mestre 

4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

06 
Elida de Cassia 

Mamede 

Doutora 
5 3 2 3 5 5 5 0 0 0 0 

07 
Flavio Heleno 

Solano Reis 

Mestre 
10 3 2 2 2 1 0 0 0 0 3 

08 

Josie 

Rodrigues 

Vieira 

Mestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

09 

Kleoson Bruno 

Correa dos 

Santos 

Mestre 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

10 
Mário Jorge 

Santos Pinheiro 
Mestre 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 



 
 
 

 
 

11 
Marina Cristine 

Pantoja 
Doutora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

Renato Vianna 

Cortez de 

Souza 

Especialista 1 1 0 0 0 0 0 6 2 0 0 

13 

Relinaldo 

Pinho de 

Oliveira 

Mestre 5 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 

14 
Rui Martins 

Júnior 
Doutor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 
Urá Lobato 

Martins 
Doutora 9 0 0 0 0 2 0 0 0 8 6 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

ANEXO I: REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre as Atividades Complementares na ESMAC. 

 

CAPÍTULO II – DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 2º. As Atividades Complementares são componentes enriquecedores e complementadores do 

perfil do egresso, que 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. 

Art. 3º. As Atividades Complementares são concebidas para propiciar ao aluno a oportunidade de 

realizar, em prolongamento às demais atividades do currículo, uma parte de sua trajetória de forma 

autônoma e particular, com conteúdos diversos que lhe permitam enriquecer o conhecimento 

propiciado pelo curso de graduação.  

Art. 4º. Entende-se como Atividade Complementar toda e qualquer atividade, não compreendida 

nas atividades previstas no desenvolvimento regular dos componentes curriculares dos cursos de 

graduação, desde que adequada à formação acadêmica e ao aprimoramento pessoal e profissional 

do aluno.  

Parágrafo Único. Deve-se levar em conta a conexão material mínima da atividade com o curso em 

que está matriculado o aluno, em uma perspectiva interdisciplinar, e analisar sua relevância para 

o processo de ensino-aprendizagem. 

CAPÍTULO III – DAS MODALIDADES DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 5º. Consideram-se Atividades Complementares aquelas promovidas pela ESMAC, ou por 

qualquer outra instituição, classificadas nas seguintes modalidades: 

I – Grupo 1: Atividades vinculadas ao ensino; 

II – Grupo 2: Atividades vinculadas à investigação científica; 

III – Grupo 3: Atividades vinculadas à extensão. 

Art. 6º. São consideradas atividades vinculadas ao ENSINO, no GRUPO 1, as seguintes:  

I – a aprovação em disciplinas não incluídas na matriz curricular do curso em que está matriculado 

o aluno, desde que contribuam para o aprimoramento e atualização na área de formação do aluno; 



 
 
 

 
 

II – o exercício efetivo de monitoria na ESMAC, com formalização institucional e exigência de 

parecer final favorável do professor responsável; 

III – o efetivo exercício de estágio não-obrigatório em entidade pública ou privada, como processo 

de complementação da formação do aluno, e mediante comprovação fornecida pela instituição em 

que o interessado realizou o estágio. 

Art. 7º. É considerada atividade vinculada à INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, no GRUPO 2, o 

conjunto de ações sistematizadas e coordenadas por um professor orientador, voltadas para a 

investigação de tema relevante para a formação profissional.  

Parágrafo Único. As atividades desenvolvidas em grupos de estudos e vinculadas a grupo de 

investigação científica cadastrado na Instituição, podem ser computadas como Atividades 

Complementares de INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA. 

Art. 8º. São consideradas atividades vinculadas à EXTENSÃO, no GRUPO 3, as desenvolvidas 

em cursos de extensão, congressos, seminários, simpósios, conferências, palestras, oficinas, 

semanas acadêmicas, gincanas culturais ou outras similares. 

CAPÍTULO IV – DA CARGA HORÁRIA A SER INTEGRALIZADA 

Art. 9º. O aluno deve desenvolver durante o ciclo acadêmico uma programação que totalize a carga 

horária mínima determinada na matriz curricular do curso em que está matriculado.  

Art. 10. As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou 

período letivo, inclusive no período de férias escolares, dentro ou fora do turno regular das aulas, 

sem prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino do curso, que são prioritárias. 

Art. 11. As Atividades Complementares devem ser planejadas conjuntamente pela Coordenadoria 

de Curso, professores e alunos, semestre a semestre, e podem ser cumpridas, de acordo com os 

interesses dos alunos e suas vocações, dentro da própria Instituição, ou fora dela.   

Art. 12. Para assegurar seu caráter autônomo e flexível, as Atividades Complementares devem ser 

livremente escolhidas pelo aluno, observado o rol de possibilidades admitidas pela ESMAC. 

Parágrafo Único. Para se assegurar a sua diversidade, não será permitido o cômputo de mais de 

50% da carga horária exigida em única modalidade.  

CAPÍTULO V – DO ACOMPANHAMENTO 

Art. 13. A programação das Atividades Complementares estará sujeita a validação da 

Coordenadoria de Curso, mediante exame de sua compatibilidade com os objetivos do curso, 

expressos no Projeto Pedagógico. 

§1º. A validação das Atividades Complementares será requerida pelo aluno, instruindo o pedido 

com a comprovação de frequência, comparecimento ou participação nos eventos extracurriculares. 

§2º. Serão consideradas válidas, independente de justificação do aluno ou de exame de 

compatibilidade, as Atividades Complementares oferecidas pela ESMAC, ou por ela referendadas. 

§3º. O processo de requerimento, comprovação e validação das Atividades Complementares ficará 

registrado na Coordenadoria de Curso. 



 
 
 

 
 

§4º. No caso de validação de estágio não-obrigatório, deverá ser anexado o resultado da avaliação 

feita pelo Professor-Orientador. 

Art. 14. O acompanhamento das Atividades Complementares desenvolvidas pelos alunos será 

exercido por um professor vinculado ao corpo docente da ESMAC, indicado pela Coordenadoria 

de Curso e designado por ato do Diretor da Instituição, competindo-lhe: 

I – cumprir e fazer cumprir as normas constantes neste Regulamento; 

II – cooperar com a Coordenadoria de Curso na elaboração do Programa de Atividades 

Complementares, dando-lhe ampla publicidade para os alunos; 

III – acompanhar e controlar a participação dos alunos em ações e eventos promovidos pela 

Instituição, que visem o aproveitamento como Atividades Complementares; 

IV – apreciar e decidir a respeito da validade de documentos apresentados pelos alunos, que 

objetivem aproveitamento de eventos externos como Atividades Complementares; 

V – apresentar à Coordenadoria de Curso, relatório semestral detalhando as Atividades 

Complementares desenvolvidas pelos alunos e validadas, acompanhado dos documentos 

comprovantes da sua realização, com a indicação das cargas horárias e da frequência registrada de 

cada um dos alunos. 

Art. 15. Compete à Coordenadoria de Curso a elaboração do Programa de Atividades 

Complementares, incluindo o elenco de atividades institucionais, devendo o mesmo ser publicado 

e distribuído aos alunos no início de cada semestre letivo. 

Art. 16. Independentemente de participar de eventos que forem promovidos ou oferecidos pela 

ESMAC, compete ao aluno desenvolver esforços para buscar na comunidade externa e participar 

da realização de outros que sejam promovidos ou realizados por órgãos públicos ou privados e/ou 

instituições atuantes na comunidade, que por sua natureza possam vir a ser aproveitados com vistas 

à integralização de Aividades Complementares. 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 17. As situações omissas ou de interpretação duvidosas surgidas da aplicação das normas 

deste Regulamento, deverão ser dirimidas pela Coordenadoria de Curso, ouvido o Colegiado de 

Curso.  

Art. 18. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior. 

 

 

 


