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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Administração é um documento 

construído para direcionar e oferecer base para o desenvolvimento do curso.  

Neste documento encontrar-se-á as diretrizes de funcionamento com eficiência e 

eficácia do Curso de Administração. 

Do momento em que emerge um projeto até sua consolidação, muitos degraus 

precisam ser galgados. Diversos fatores apresentar-se-ão. 

Para lograr êxito na construção do PPC de Administração, enfrenta-se cenários 

competitivos de um mundo globalizado o que requer preparo, habilidades e 

conhecimento. Se fosse possível saber antecipadamente o que iria acontecer, com 

certeza muitos desistiriam e outros se preparariam melhor. Portanto, conhecer o futuro é 

impossível, mas planejar e prever possíveis cenários, favoráveis ou não, é fundamental 

para a sobrevivência de um projeto, antecipando ações, minimizando riscos e 

amenizando as dificuldades. 

As decisões mais importantes e fundamentais para o êxito de um novo projeto 

precisam ser tomadas, porém, pautadas em pesquisas realizadas e muito bem 

fundamentadas. 

Neste momento, a ferramenta utilizada para organizar o processo de 

planejamento é o Projeto Pedagógico de Curso, que é um estudo detalhado de todos os 

aspectos e fatores que o influenciam nos objetivos pretendidos. 
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CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO E INSERÇÃO REGIONAL 

CARACTERÍSTICAS SÓCIO-ECONÔMICAS - POPULAÇÃO, ASPECTOS SOCIAIS E 

MESORREGIÕES. 

O Estado de Santa Catarina possui uma área total de 95.703,48 km
2
 e conta, 

atualmente, com uma população residente estimada em 6.248.436 habitantes
1
, dos quais 

81,61% concentram-se nas áreas urbanas e 18,39% na área rural. 

Santa Catarina apresenta uma taxa de crescimento demográfico acima de 2,05% 

[grande Florianópolis possui taxa acima de 3%] e uma baixa taxa de mortalidade infantil, o 

que reflete, indiscutivelmente no aumento da expectativa de vida, elevando o Estado para 

além da média nacional e da própria Região Sul. 

 

 

 

 

Os municípios catarinenses são distribuídos de maneira uniforme no Estado, e apenas 

oito municípios possuem mais de 100 mil habitantes com população abaixo de 500 mil, o que 

otimiza a administração pública e a distribuição de renda. Sete das 10 cidades brasileiras que 

oferecem melhores condições de vida às crianças de zero a seis anos, de acordo com a 

UNICEF, estão em Santa Catarina. 

Considerando os aspectos sócio-econômicos e históricos, Santa Catarina divide-se em 

seis (6) Mesorregiões (Grande Florianópolis, Norte Catarinense, Oeste Catarinense, Serrana, 

                                           
1
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Sul Catarinense e Vale do Itajaí) que, por sua vez, subdividem-se em 20 microrregiões, 

geralmente localizados em torno dos maiores centros urbanos. 

 

REGIÃO METROPOLITANA DE PALHOÇA 

Palhoça foi fundada em 1793 e elevada a município em abril de 1894. Colonizada 

inicialmente por portugueses, recebeu também diversos imigrantes alemães, africanos e 

italianos.  

Localizada no Litoral Catarinense, na região da Grande Florianópolis, a 15 km da 

Capital do Estado, possui área de 394,662 km² (0,41% de Santa Catarina) e população de 

137.334
2
 habitantes.   

Atualmente o município representa importante pólo comercial e industrial com 

aproximadamente 500 indústrias e 1500 estabelecimentos comerciais. Mas, desponta também 

como centro regional, na prestação de serviços, tendo em vista sua proximidade com a capital 

do Estado de Santa Catarina e, portanto, com grande representatividade pública 

administrativa, como também no turismo com suas belas praias e áreas exuberantes de 

preservação.  

A partir de um processo de expansão econômica e educacional o município apresentou 

um significativo aumento de matrículas no ensino médio com 4.324 matrículas em escolas 

públicas estaduais e, 423 em escolas privadas no ano de 2006, de acordo com os dados 

estatísticos apresentados pelo IBGE em 2007, o que justifica a necessidade de oferta de ensino 

superior público local, pois, as universidades públicas existentes não absorvem a demanda da 

região da Grande Florianópolis. 

A distribuição da população segundo a faixa etária acima dos 18 anos revela que, 

aproximadamente, 15% da população total do município situa-se na faixa etária entre 18 e 24 

anos. 

Neste contexto sócio-econômico, a Faculdade Municipal de Palhoça busca atender às 

exigências locais oferecendo benefícios para a população na sua área de influência mediante a 

realização de sua proposta institucional.  

Para a criação da Faculdade Municipal de Palhoça foram realizados estudos para 

verificação do perfil profissional esperado buscando assim, a formação de profissionais 

                                           
2
  DADO EXTRAÍDO DO SITE DO IBGE 2007. 



 

 

qualificados e compromissados com as expectativas e exigências do mercado regional. Tendo 

o empreendedorismo, a ética, a sustentabilidade e direitos humanos como principais valores 

norteadores dos cursos oferecidos, a Instituição tem como finalidade oferecer à comunidade 

um ensino gratuito e de qualidade dentro de padrões educacionais de excelência. Para tanto, 

conta com Professores mestres e doutores com alto nível de experiência profissional e de 

docência.   

Palhoça é um município bastante eficiente no atendimento das crianças e jovens em 

idade escolar. A Prefeitura Municipal de Palhoça tem realizado investimentos consideráveis 

na instalação de novas unidades e na modernização das unidades escolares existentes, com 

vistas à melhoria da qualidade de vida da população. O Município atende atualmente 9.484 

alunos, na educação básica, incluindo 1.209 alunos que estão matriculados no EJA – 

Educação de Jovens de Adultos. No entanto, não existe nenhuma Instituição Pública de 

Ensino Superior gratuito no Município de Palhoça, fato este comum na maioria dos 

municípios brasileiros. 

O desenvolvimento de uma região está diretamente relacionado com as políticas 

educacionais permanentes voltadas para as pessoas, e consequentemente, para a capacitação 

da força de trabalho do seu cidadão.  

Em conseqüência, é urgente a necessidade de expansão de vagas em cursos superiores 

no setor público, com políticas de inclusão social, aumento da oferta de cursos noturnos, 

diurnos e promoção de políticas direcionadas que estabeleçam bases mais justas para o 

ingresso de estudantes oriundos das escolas públicas. 

No Município de Palhoça cerca de mil estudantes terminam o ensino médio 

anualmente. No entanto apenas cerca de 5% desses alunos conseguem ingressar em 

instituições de ensino superior públicas e gratuitas. 

A REALIDADE EDUCACIONAL CATARINENSE 

O Plano Estadual de Educação de 1969/1980 decorreu do CEOSE e da elaboração da 

pesquisa ―Sobre as condições do Processo Educacional em Santa Catarina‖, elaborada pelo 

CEPE. Este estudo, além de servir como suporte científico para a implantação do Plano, foi o 

de maior envergadura no reconhecimento da realidade educacional catarinense e contou com 

a colaboração do perito da Unesco Jacques Torfs. Por meio dele, foi possível entender como o 

ensino se desenvolvia antes da reforma educacional de 1969.  



 

 

Os documentos elaborados pelos peritos Jacques Torfs e Michel Debrum, enfatizam as 

questões educacionais para Santa Catarina, tais como o papel do Conselho Estadual de 

Educação, na elaboração do Plano Estadual de Educação, devido ao poder concedido a esse 

órgão pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 4024 de 20/12/61) e, 

apontam até mesmo o papel do Secretário de Educação nesse processo. Assim, os peritos da 

UNESCO definiram ―não só os aspectos técnicos da elaboração de um plano, como também 

envolveram aspectos políticos, relacionados a quem deveria participar da elaboração do 

documento‖ (DAROS, 1987, p. 89). Marcou profundamente as ações do CEPE, indicando 

mudanças no perfil do profissional da educação no Estado de Santa Catarina por meio das 

políticas de formação docente. As participações de educadores, sociólogos e antropólogos 

forjaram uma nova visão acerca das condições educacionais do Estado por considerarem as 

regiões catarinenses em suas especificidades. (COLLAÇO Flávio Roberto; NEIVA Claudio 

Cordeiro. O novo quadro da oferta do ensino superior presencial de graduação em Santa 

Catarina. Disponível em: <www.educonsult.com.br> Acesso em: 27 jun. 2008). 

DADOS DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DE SANTA CATARINA 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9394/96, no Artigo 21, 

preconiza que a Educação Infantil faz parte do sistema de ensino compondo a Educação 

Básica como primeira etapa. A exigência de propiciar desde a infância a formação de sujeitos 

de direito tem na Instituição de Educação Infantil um dos referenciais como espaço social 

para construção da cultura, de saberes, potencialidades, interesses, valores éticos e de 

identidades individuais e coletivas.  

A linha de ação de universalizar a Educação Infantil para crianças de 4 a 6 anos e 

ampliar esse atendimento para crianças de 0 a 3 anos, ganha importância nesse processo, 

como garantia dos direitos da criança catarinense a uma educação com eqüidade e qualidade 

nas creches e pré-escolas. Para esse fim, se faz necessário a reorganização do trabalho com 

intencionalidade, planejamento, avaliação, formação inicial e continuada para os profissionais 

deste nível de ensino e previsão de recurso.  

Dentro da especificidade da Educação Infantil, a Proposta Curricular de Santa Catarina 

(1998-2005), define eixos norteadores da prática pedagógica: a Proposta Pedagógica 

contempla: intencionalidade, gestão compartilhada, envolvendo o corpo docente, a família, a 

comunidade e as crianças. Ainda dentre os eixos estão: ludicidade; interações e relações 

http://www.educonsult.com.br/


 

 

sociais; conhecimento do mundo natural e social; cuidar e educar; múltiplas linguagens; 

organização espaço/temporal. 

ASPECTOS GERAIS DO ENSINO SUPERIOR EM SANTA CATARINA 

A Capital e escolas de Santa Catarina se destacam no IDEB do Ensino Fundamental. 

Florianópolis ocupa o 5º lugar (1ª a 4ª série) e o 4º (5ª a 8ª série) do ensino 

fundamental no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2007, cumprindo 

as metas do Ministério da Educação (MEC). 

O Ensino Fundamental e Superior em Santa Catarina  

A oferta do Ensino Fundamental pela Rede Pública Estadual de Ensino orienta-se pela 

concepção de escola e sociedade materializada na Proposta Curricular de Santa Catarina onde: 

―A educação escolar deve exercitar a democracia e a cidadania, enquanto direito social, 

através da apropriação e produção dos conhecimentos. Para tanto, faz-se necessário a busca de 

uma sociedade isenta de seletividade e discriminação, libertadora, crítica, reflexiva e 

dinâmica, onde homens e mulheres sejam sujeito de sua própria história‖. (Santa Catarina, 

1998) 

É nessa perspectiva de educação e sociedade, e com base no que dispõem a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental, que o Estado de Santa Catarina oferece esta etapa da Educação Básica a um 

total de 1103 Unidades Escolares e 438.869 alunos. (Censo Escolar/2005). 

Legitimado como direito subjetivo e dever do Estado, garantidos pela Constituição 

Federal, o Ensino Fundamental constitui-se na segunda etapa da Educação Básica, cumprindo 

importante função no desenvolvimento integral do ser humano e para a formação básica do 

cidadão. 

De acordo com o Art. 32 da LDB, o Ensino Fundamental terá por objetivo a formação 

básica do cidadão, mediante: 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista à aquisição de 

conhecimentos, habilidades, a formação de atitudes e valores; 



 

 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

Para tanto, as escolas da Rede Pública Estadual de Ensino são orientadas para o 

desenvolvimento e construção coletiva do seu currículo por meio de um processo dinâmico, 

explicitado no seu Projeto Político Pedagógico - instrumento essencial do planejamento 

escolar, de sustentação dos programas, projetos e atividades que transformam as intenções 

educativas em ações concretas e objetivas. 

Neste contexto, a Matriz Curricular do Ensino Fundamental apresenta uma Base 

Nacional Comum que se refere ao conjunto de conteúdos mínimos das Áreas do 

Conhecimento, articuladas a uma parte diversificada que envolve a Língua Estrangeira 

Moderna enquanto conteúdo complementar escolhido pelo sistema de ensino.  

a) Implantação de ações educativas: desenvolvimento, pela Secretaria de Estado da 

Educação e do Desporto, de ações educativas voltadas para a população indígena, para 

população rural.  

b) Criação dos Centros de Educação de Adultos - CEA em 1992.  

c) Implantação da Educação Escolar Indígena - 1995.  

d) Publicação do Parecer n. 354/98 que determina a certificação dos alunos das Casas 

Familiares pela Educação de Jovens e Adultos.  

e) Publicação da Lei Complementar n. 170/98 que estabelece diretrizes para o Ensino 

Público Estadual em SC.  

f) Estabelecimento de Parceria com a ARCAFAR para escolarização dos alunos das 

Casas Familiares Rurais. 

g) Criação da 1ª Casa Familiar do Mar em São Francisco do Sul para atender filhos de 

pescadores - 1998.  

 

Revisão e reelaboração do material didático impresso utilizado na metodologia de 

ensino modularizado (parceria entre a Secretaria de Estado da Educação e do Desporto - 

Diretoria de Ensino Supletivo - SED/DISU e o Serviço Social da Indústria de Santa Catarina - 

SESI). 1995-1998 e 2001-2002.  

Implantação do Telecurso 2000, em 1996, em parceria com a Fundação Roberto 

Marinho como preparatório para os Exames Supletivos.  

Implantação da Telessala com a metodologia do Telecurso 2000, com avaliação no 

processo, parceria entre a SED/DISU e o SESI.  



 

 

Publicação da Resolução n. 64/98 que normatiza a EJA em Santa Catarina, sendo uma 

modalidade de ensino conforme consta na LDB, Lei nº 9394/96.  

Criação do Fórum Permanente de Educação de Jovens e Adultos (1998) e oficialização 

em 1999, com a representatividade de trinta e três entidades. Em 2007 participaram 42 

entidades.  

Realização de seis Fóruns Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (1999 e 2006).  

Elaboração, pelo Fórum Permanente, do Plano Estadual de Educação de Jovens e 

Adultos (2000-01).  

Implantação das Oficinas no Ensino Modularizado - 2001.  

Criação de 20 Fóruns Regionais de EJA no período de 2003 a 2007.  

Publicação da Resolução 176/2002/CEE que trata da alteração do artigo 5º da 

Resolução n. 64/98/CEE.  

Publicação da Resolução nº61/2006/CEE que define as normas de funcionamento da 

Educação a Distância para as diversas modalidades de ensino que trata dos Exames 

Supletivos.  

1999 a 2007 - Direcionamento de toda formação continuada centralizada para a 

especificidade das metodologias, projetos e ações.  

Publicação do documento "Educação de Trabalhadores" no ano de 2005, 

estabelecendo a Política de Educação de Jovens e Adultos para o Estado de Santa Catarina.  

Realização do Programa de Formação de Alfabetizadores - Parceria MEC/SED - 

2001/2002.  

Implantação do Programa Brasil Alfabetizado no Estado com o nome de "Programa 

SC Alfabetizada" para escolarizarem jovens e adultos não alfabetizados - 2004. Inicialmente 

atendeu a 25.000 jovens e adultos.  

Apesar da gratuidade e obrigatoriedade, a Educação de Jovens e Adultos era assumida 

como campanha, com o agravante de não ter caráter permanente, não havendo sua integração 

à estrutura do ensino. Atualmente a EJA é uma modalidade de ensino conforme o que consta 

na LDB, Lei n 9394/96. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Instituições de Ensino Superior em Santa Catarina em 2008: 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Instituições de Ensino Superior em Santa Catarina em 2008 

(Coleta exemplificativa de http://www.educonsult.com.br) 

Ensino Público 

Federal 

Estadual 

Municipal 

03 

01 

03 

 

Ensino Privado 

Particular 

Filantrópico 

66 

20 

TOTAL 93 

Fonte: Disponível em: <http://www.educonsult.com.br>. Acesso em 27 jun. 2009 

 

Santa Catarina contava em 2008, com 93 Instituições de Ensino Superior, entre 

publicas, privadas, filantrópicas, entre outras, com número de vagas de 83.202 em todo o 

Estado. 

Incumbe a todos os interessados em educação superior presencial — União, Estado e 

seus Municípios, entidades representativas das atividades econômicas e de ensino, às IES 

vinculadas a qualquer segmento político-administrativo, aos docentes, pesquisadores e 

técnicos envolvidos com o ensino, a pesquisa e a extensão, e a quaisquer outros brasileiros 

preocupados com a qualidade do ensino — acompanhar a evolução do novo quadro que passa 

a viver Santa Catarina. 

http://www.educonsult.com.br/
http://www.educonsult.com.br/


 

 

ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

MANTENEDOR 

Prefeitura Municipal de Palhoça. 

QUALIFICAÇÃO PARA O ENSINO SUPERIOR 

A Faculdade Municipal de Palhoça foi criada pela Lei Municipal nº. 2.182, de 25 de 

outubro de 2.005. É uma autarquia de ensino superior vinculada à Secretaria da Educação, 

Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura e Esportes da Prefeitura Municipal de Palhoça. Tem 

sede própria, localizada à Rua João Pereira dos Santos, 305, Ponte do Imaruim – Palhoça – 

CEP: 88.130.475. 

O Estatuto e o Regimento Geral da Faculdade Municipal de Palhoça foram elaborados 

de acordo com as exigências da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

sendo aprovados pelos Decretos 186/2005 e 188/2005, respectivamente.  

Compõem a estrutura da Faculdade Municipal de Palhoça: 

 



 

 

 

 



 

 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS DIRIGENTES E ADMINISTRAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

 

Diretora Executiva: Mariah Terezinha Nascimento Pereira 

Formação: Administração 

Titulação: Mestrado em Administração 

 

Diretor Acadêmico 

Formação: Pedagogia 

Titulação: Doutor 

 

Diretora Administrativa: Milton Muller 

Formação: Administração  

Titulação: Graduação 

 

Secretária Acadêmica: Jani Tadea Andrade Wiggers  

Formação: Pedagogia 

Titulação: Especialista 

 

Secretária Acadêmica: Carolina Silvas 

Formação: Direito 

Titulação: Especialista 

 

Bibliotecária: Rosinei de Lourdes Peixer 

Formação: Biblioteconomia 

Titulação: Graduada 

 

 



 

 

DA REGULARIDADE FISCAL E PARAFISCAL  

MANTIDA 

Nome: Faculdade Municipal de Palhoça 

Endereço: Rua João Pereira dos Santos, n. 305, Ponte do Imaruim.  

CEP: 88.130-475 

Cidade: Palhoça 

Fone: (48) 3341-0616 

Site: www.fmpsc.edu.br 

Fax: (48) 3341-0616 

MISSÃO, VISÃO, VALORES. 

A Faculdade Municipal de Palhoça tem como Missão oferecer ensino gratuito e de 

excelência, contribuindo para a formação de profissionais críticos, reflexivos e 

comprometidos com o desenvolvimento sustentável.  

Visão: Ser referência em educação superior municipal de excelência em Santa 

Catarina. 

Valores:  

 Educação Emancipadora,  

 Consciência Ética,  

 Empreendedorismo,  

 Direitos Humanos,  

 Responsabilidade Social e Sustentabilidade. 

FINALIDADES 

 A Faculdade Municipal de Palhoça tem como finalidade possibilitar o acesso de todos 

os cidadãos da região a um ensino superior público, gratuito e de qualidade. 

 Em continuidade ao alcance de seu objetivo em relação ao perfil profissiográfico, 

busca também estimular a criatividade, a cultura e o desenvolvimento do espírito científico, a 

consciência cidadã, harmonizada com o respeito à dignidade humana e sua relação com o 

meio ambiente, pretendendo assim: 



 

 

 Formar profissionais aptos para a inserção nos mais diversos setores profissionais que 

seus os cursos oferecem, contribuindo para o desenvolvimento regional e nacional. 

 Estimular a realização de pesquisa, atividades culturais e atividades complementares 

integradas com a comunidade, como forma de articular a harmonia entre o indivíduo e o meio 

em que vive; 

 Desenvolver as atividades de ensino, de forma contextualizada, com a prática 

profissional, por meio da reflexão, análise e solução de estudos de casos e outros mecanismos 

didáticos capazes de desenvolver habilidades e competências.  

 Oportunizar o contato dos acadêmicos com profissionais da área por meio de 

atividades de extensão, seminários, congressos e outras atividades informativas em âmbito 

nacional e internacional. 

OBJETIVOS E METAS 

A Faculdade Municipal de Palhoça SIGNIFICA um marco inicial para a comunidade na 

redução, embora gradativa da exclusão social existente no município formando profissionais 

qualificados e cientes de sua função social buscando sempre: 

I - contribuir para a formação da consciência regional, produzindo e difundindo o 

conhecimento dos problemas e das potencialidades do Município de Palhoça; 

II - implementar bases científicas e tecnológicas necessárias ao desenvolvimento 

humano dos potenciais humanos e materiais disponíveis, dos bens e dos serviços requeridos 

para o bem-estar social; 

III - produzir conhecimento científico e tecnológico visando o desenvolvimento 

humano e bem estar social;  

IV - formar profissionais em consonância com as necessidades e transformações 

sociais; 

V - construir referencial crítico e reflexivo para o desenvolvimento científico, 

tecnológico, respeitadas suas características culturais e ambientais; 

VI - elevar o padrão de qualidade do ensino e promover a sua expansão, em todos os 

níveis; e, 

VII - contribuir para a melhoria da qualidade de vida no município de Palhoça e de 

Santa Catarina. 

Para a realização dos seus objetivos, a Faculdade Municipal de Palhoça estabeleceu 

metas a serem atingidas no período 2009/2012, dentro de uma política de desenvolvimento 



 

 

integrando o corpo discente, corpo docente e administrativo, disponibilizando infra-estrutura 

para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, observando as 

diretrizes normativas e as dimensões estabelecidas no Sistema Nacional de Educação 

Superior.  

 

CRONOGRAMA DE METAS 

Metas Ações Prazo 

Cumprir as determinações 

do Conselho Estadual de 

Educação, estabelecidas na 

ocasião do reconhecimento 

dos Cursos de 

Administração e Pedagogia. 

Capacitar o corpo docente e 

administrativo para o cumprimento das 

metas. Buscar recursos e mecanismos 

necessários ao cumprimento dos objetivos 

do PDI. 

Realizado em 

2008 

Ampliar as atividades de 

extensão  

Criar Núcleo de Extensão, Pesquisa e 

Atividades Complementares e estabelecer 

cronograma de atividades. 

Realizado em 

2008 

Iniciar as atividades de 

pesquisa. 

Criar Núcleo de Extensão, Pesquisa e 

Atividades Complementares incentivando 

a participação dos discentes e docentes em 

editais concernentes à pesquisa.  

Estimular e consolidar a participação dos 

discentes e docentes nas atividades de 

pesquisa. 

Realizado em 

2008 

Manter o nível de titulação 

do corpo docente. 

Contratar, por meio de Concurso Público, 

Professores titulados para os Cursos. 
2008/2012 

Consolidar a política de qualificação docente 

objetivando o aprimoramento dos 

conhecimentos dos professores.   

2008/2012 

Incentivar a participação dos Professores em 

congressos, seminários, colóquios e demais 

atividades que promovam a atualização e 

qualificação profissional. (publicação) 

2008/2012 



 

 

Manter o nível de 

qualificação do corpo 

técnico-administrativo. 

Contratar, por meio de Concurso Público, 

profissionais qualificados para compor o 

corpo técnico-administrativo. 

2008/2012 

Implantar a política de qualificação do corpo 

técnico-administrativo. 
2008/2012 

Oferecer atividades de capacitação e 

atualização profissional. 
2008/2012 

Viabilizar o acesso e a 

permanência de portadores 

de necessidades especiais. 

Desenvolver políticas de educação inclusiva. 

Viabilizar acesso aos acadêmicos portadores 

de dificuldades de locomoção. 

2008/2012 

Recuperar as deficiências 

de formação dos 

ingressantes. 

Oferecer cursos e atividades de nivelamento. 

Ampliar o acervo bibliográfico. 
2008/2012 

Viabilizar o atendimento 

psico-pedagógico aos 

acadêmicos. 

Promover o Serviço de Atendimento Psico-

pedagógico. 
2008/2012 

Desenvolver as ações 

necessárias para garantir os 

espaços para a prática 

profissional. 

Estabelecer parcerias e convênios com a 

comunidade, instituições e empresas.  
2008/2012 

Garantir infra-estrutura 

física e acadêmica 

adequadas às necessidades 

institucionais. 

Buscar junto ao poder público a 

concretização do projeto de aquisição de 

local próprio para o funcionamento dos 

Cursos da FMP. 

2008/2012 

Organizar laboratórios específicos para os 

Cursos oferecidos. 
2009/2012 

Adquirir, expandir e atualizar o acervo 

bibliográfico. 
2008/2012 

Adquirir equipamentos de informática 

disponíveis. 
2008/2012 

Adquirir recursos audiovisuais e multimídia 

disponíveis. 
2008/2012 

Promover o processo de Dar continuidade ao processo de auto- 2008/2012 



 

 

auto-avaliação e 

acompanhamento da 

qualidade institucional em 

consonância com o 

SINAES. 

avaliação. 

Consolidar a atuação da Comissão Própria de 

Avaliação 

Consolidar a atuação da Comissão de Ética e 

Pesquisa. 

 

DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

A necessidade de buscar respostas educativas e metodológicas, em relação a novas 

exigências impostas pela realidade contemporânea, é o desafio a que se propõe a Faculdade 

Municipal de Palhoça - FMP 

Para atuar numa realidade por transformações econômicas, sociais e culturais, um dos 

requisitos básicos é a autonomia dos sujeitos no processo de formação. Tal competência se 

constrói no exercício da autonomia de produção dos seus próprios conhecimentos, mediante a 

adoção de métodos que propiciem a verdadeira produção acadêmica permitindo o contínuo 

ajustamento do conhecimento à ambientes em constante mudança.  

As transformações econômicas, sociais e culturais aliadas à expansão das bases de 

conhecimento em todos os campos do saber tornam imperiosa a definição de orientações 

compatíveis com o estado de desenvolvimento do conhecimento e da realidade 

contemporânea. Essa definição, assim, contempla a mudança de foco do processo de 

ensino-aprendizagem, cuja ênfase vem se deslocando do predomínio da aquisição de 

conhecimentos para privilegiar a capacidade de problematizar e buscar respostas próprias, 

calcadas em argumentos convincentes, mediante o estímulo à autonomia intelectual do 

acadêmico.  

A Faculdade Municipal de Palhoça - FMP centra o processo educativo na 

construção, na produção e na apropriação dos conhecimentos técnico-científicos e sócio-

culturais, em uma visão integradora e crítica da realidade, mediante modelos de ensino e 

aprendizagem modernos e o uso de apropriadas tecnologias.  

Portanto, partindo destas premissas, a Faculdade Municipal de Palhoça - FMP 

conduz o desenvolvimento de seus cursos com base nas seguintes diretrizes para a ação 

pedagógica:  



 

 

 Busca da qualidade e da excelência da formação, comprometida com os padrões 

atuais das transformações econômicas, sociais e culturais e do desenvolvimento científico e 

tecnológico; 

 Formação do profissional, com ampla e sólida base teórica, capacidade de análise 

do social e domínio dos procedimentos técnicos necessários ao exercício profissional; 

 Valorização da dimensão sócio-política e cultural, desenvolvendo a capacidade de 

leitura crítica de problemas e seus impactos regionais e nacionais, que subsidiará a inserção 

do egresso no mundo do trabalho, como sujeito partícipe de sua construção. 

O caminhar na direção desse projeto supõe estabelecer um conjunto de princípios e 

procedimentos orientadores prioritários à ação, entre os quais cabe destacar: 

 Interdisciplinaridade, entendida como esforço que busca a visão global, como 

superação do pensar simplificador e fragmentador da realidade, como forma de administrar a 

ótica pluralista das concepções de ensino, do saber e da prática; 

 Articulação entre o ensino, a pesquisa e as atividades de extensão e de prestação de 

serviços à sociedade, em diferentes níveis de complexidade; 

 Fornecimento de sólida formação geral, em estreita interação com os 

conhecimentos, competências e habilidades necessárias à formação do profissional; 

 Integração nos contextos reais de vida da comunidade, na rede de serviços e com 

profissionais em exercício, como espaços privilegiados do processo de ensino-aprendizagem, 

de forma contínua; 

 Diversificação dos contextos de ensino e dos cenários de prática profissional, que 

englobam diferentes modalidades de trabalho pedagógico e inserção do aluno em campos de 

prática com grau crescente de complexidade; 

 Desenvolvimento de mecanismos de integração entre os diferentes cursos e dos 

cursos com a rede de serviços; 

 Desenvolvimento de modelos pedagógicos capazes de articular a competência 

científico-tecnológica e a relevância social; 

 Estruturação de matrizes curriculares voltadas à diversidade de situações de ensino-

aprendizagem, associada a possibilidade de construção própria dos caminhos de produção do 

conhecimento pelo estudante, bem como a de crescimento como cidadão participativo; 

 Utilização apropriada de tecnologias diversificadas. 

A estruturação e o desenvolvimento dos Cursos da Faculdade Municipal de Palhoça - 

FMP têm como eixo curricular a consolidação de uma sólida formação básica e uma formação 



 

 

profissional fundamentada na competência teórico-prática, observada a flexibilização 

curricular, para o atendimento das contínuas e emergentes mudanças para cujo desafio, o 

futuro formando deverá estar apto. 

A matriz curricular é concebida como um espaço de formação plural, dinâmico e 

multicultural, fundamentado nos referenciais sócio-antropológicos, psicológicos, 

epistemológicos e pedagógicos em consonância com o perfil do egresso previsto nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação. 

Esses referenciais instituem a matriz curricular como um conjunto de elementos que 

integram os processos de ensinar e de aprender num determinado tempo e contexto, 

garantindo a identidade do Curso e o respeito à diversidade regional.  

Dessa forma, na elaboração das matrizes curriculares dos cursos de graduação são 

observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais e os seguintes princípios: 

 Implementar a interdisciplinaridade como filosofia pedagógica; 

 Utilizar técnicas, recursos e metodologias que despertem, incentivem e 

desenvolvam competências e habilidades; 

 Fixar conteúdos específicos com cargas horárias pré-determinadas, as quais não 

poderão exceder 50% da carga horária total dos Cursos; 

 Estabelecer integralização curricular, evitando prolongamentos desnecessários da 

duração dos Cursos; 

 Proporcionar uma sólida formação geral, necessária, para que o egresso do curso 

possa vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e produção 

do conhecimento; 

 Estimular práticas de estudo independentes, visando uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do acadêmico; 

 Incentivar a valorização de conhecimentos, habilidades e competências adquiridas 

fora do ambiente escolar; 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e 

coletiva, assim como, os estágios e a participação em atividades de extensão;  

 Estabelecer mecanismos de avaliações periódicas, que sirvam para informar a 

docentes e a discentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas. 

Os conteúdos são selecionados, tendo em vista o perfil do egresso e as competências a 

serem desenvolvidas, observadas as especificidades de cada área e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais.  



 

 

Nesta seleção são observados alguns critérios gerais, entre os quais cabe destacar:  

 Relevância social, com vistas a atender às necessidades e condições locais e 

regionais, guardando-se sua inserção no contexto nacional e internacional, bem como 

considerando as expectativas dos diferentes segmentos sociais no que se refere à 

atuação dos profissionais da área; 

 Atualidade, caracterizada pela incorporação de novos conhecimentos produzidos e 

pela releitura sistemática dos disponíveis, com referência a padrões locais, regionais, 

nacionais e internacionais do avanço científico-tecnológico e à universalidade do 

conhecimento; 

 Potencialidade para o desenvolvimento intelectual autônomo dos estudantes, 

permitindo-lhes lidar com mudanças e diversidades tecnológicas, econômicas e 

culturais, e a busca, avaliação e seleção crítica de novas informações em 

diversificadas fontes; 

 Interdisciplinaridade e multidisciplinaridade no desenvolvimento dos conteúdos, 

possibilitando a abordagem do objeto de estudos sob diversos olhares, incluindo a 

perspectiva da análise teórica, de questões contemporâneas bem como da dimensão 

sócio-cultural. 

 Conteúdos estruturantes dos diferentes campos de conhecimento, com maiores 

possibilidades de integração horizontal entre as diferentes áreas de estudos e 

integração vertical, passíveis de organizar a aprendizagem do aluno em níveis 

crescentes de complexidade. 

 

A cultura, os interesses e as características dos alunos também são critérios 

considerados na seleção e na organização dos conteúdos ministrados nos Cursos. 

As práticas metodológicas dos Cursos da Faculdade Municipal de Palhoça - FMP 

fundamentam-se na interação Professor/Acadêmico mediada pelo conhecimento científico e 

pela realidade social. Esta postura implica em duas funções básicas: a função incentivadora e 

a função orientadora. Incentivadora garantindo situações que estimulem a participação ativa 

do aluno no ato de aprender, e orientar em relação do processo de aprendizagem do aluno, 

orientando-o para que possa construir seu próprio conhecimento. 

No processo de interação Professor/Acadêmico o diálogo torna-se fundamental. A 

partir de uma questão problematizadora (estudos de casos) o Professor expõe as informações 

necessárias procurando relacionar com os conhecimentos prévios e experiências dos 



 

 

acadêmicos, buscando uma síntese que explique ou resolva a situação problema que 

desencadeou a discussão. São apresentadas aos acadêmicos, propostas de atividades 

desafiadoras que acionam seus esquemas cognitivos.  

A realização de atividades que envolvam problemas ou ―cases‖ práticos proporcionam 

aos acadêmicos observar, descrever, relatar, dialogar, ler, escrever, comparar, identificar, 

diferenciar, analisar, sintetizar deduzir, concluir, solucionar, avaliar, propor e comparar 

hipóteses. 

Para implementar essa visão, os espaços das aulas expositivas foram ampliados com 

atividades de pesquisa e extensão. Essas atividades incluem: a) discussão de textos para o 

conhecimento e construção de referencial teórico da área; b) dinâmica de grupo, debates e 

outros recursos para estimular o desenvolvimento de uma postura criativa, crítica e reflexiva 

frente aos temas apresentados e à prática profissional; c) elaboração de projetos, produtos e 

serviços voltados à solução dos problemas regionais e nacionais pertinentes à área.  

Além disso, é estimulado o uso de recursos audiovisuais e multimídia, inclusive para 

documentar e analisar o desempenho dos alunos na realização dos exercícios, e da informática 

em rede para simular situações de comunicação, interação e decisão. 

A Faculdade Municipal de Palhoça - FMP se esforça para utilizar práticas pedagógicas 

complementares às aulas expositivas tradicionais, objetivando desenvolver um ambiente 

propício para a consolidação do perfil do egresso. Entre outras práticas adotadas podem ser 

destacadas as seguintes:  

 Realização de estudos de casos capazes de estimular a pesquisa, a análise e a 

síntese;  

 Realização de seminários em que os estudantes discutam a literatura indicada para a 

disciplina e os resultados dos estudos que realizaram;  

 Discussão de casos reais na preocupação de melhor articular as instâncias teóricas e 

práticas e a recuperação da experiência dos estudantes;  

 Organização de dinâmicas de grupo buscando ativar a comunicação entre os pares, 

o aprendizado horizontal, a criatividade e o desejo de contribuir com novos elementos de 

discussão e análise;  

 Elaboração de projetos, produtos e serviços voltados à solução dos problemas 

regionais e nacionais pertinentes à área; 

 Utilização de recursos didático-pedagógicos em sala de aula, tais como 

audiovisuais, multimídia e de informática.  



 

 

A avaliação é parte integrante do processo de formação, uma vez que possibilita 

diagnosticar lacunas a ser superadas, aferir os resultados alcançados considerando as 

competências a serem constituídas e identificar mudanças de percurso eventualmente 

necessárias. 

O instrumento avaliativo não tem o condão de punir, mas de detectar situações 

merecedoras de análise mais acurada e a solução mais ajustada para cada situação. Outra 

função é a de auxiliar os acadêmicos a identificarem melhor as suas necessidades de formação 

e empreender o esforço necessário para realizar sua parcela de investimento, no próprio 

desenvolvimento.  

O que se pretende avaliar não é só o conhecimento adquirido, mas a capacidade de 

acioná-lo e de buscar outros para realizar o que é proposto. Avaliar as competências dos 

futuros profissionais é verificar não apenas se adquiriram os conhecimentos necessários, mas 

também se, quanto e como fazem uso deles para resolver situações-problema (reais ou 

simuladas) relacionadas, de alguma forma, com o exercício da profissão.  

O processo de avaliação está disciplinado no Regimento da Faculdade Municipal de 

Palhoça - FMP, envolvendo normas sobre a verificação do rendimento escolar.  

De acordo com o Regimento Interno, a verificação do aproveitamento escolar 

compreende a frequência e a eficiência nos estudos. A avaliação do desempenho escolar é 

feita por disciplina e expressa em grau.  

É considerado aprovado o aluno que:  

 Atingir a frequência mínima de 75% das aulas teóricas e 80% das aulas práticas; e, 

 Obtiver média de aproveitamento no período igual ou superior a 7,0 (sete). 

O acadêmico que não atender à frequência mínima definida e obtiver média semestral 

igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 7,0 (sete) pode submeter-se a exame final por 

disciplina.  

A média final é média aritmética resultante da soma da nota do exame e a média 

semestral dividida por 2 (dois). Para aprovação, a média final deve ser igual ou maior que 6 

(seis).  

O aluno que ingressar nos cursos da Faculdade Municipal de Palhoça - FMP e solicitar 

o aproveitamento de disciplinas cursadas em outras escolas, deve fazê-lo mediante protocolo 

na Secretaria Acadêmica da FMP. 



 

 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO CURSO 

Denominação 

Curso de Administração. 

Total de Vagas Anuais 

Os totais de vagas anuais são 200, sendo 100 vagas no primeiro semestre e 100 vagas 

no segundo semestre por turno. Sendo 100 para o turno matutino por ano e 100 para o turno 

noturno por ano. 

Turnos de Funcionamento 

Os turnos de funcionamento do curso de Administração serão noturno e matutino. 

Regime de Matrícula 

O regime de matrícula no curso de Administração é semestral e ocorre após aprovação 

no processo de vestibular, ou por meio de transferência interna ou externa. 

Carga Horária Total do Curso 

A carga horária total do curso de Administração é de 3.180 horas. 

Integralização do Curso 

O Curso de Administração está integralizado em oito semestres, contemplando quatro 

anos de curso. 

Base Legal do Curso 

Parecer CNE/CES n. 100/2002, de 13 de março de 2002.  

Projeto de Resolução que institui parâmetros para a definição da carga horária dos 

cursos de graduação. 

Lei Municipal n. 2.182, de outubro de 2005 – Cria a Faculdade Municipal de Palhoça. 

Decreto n. 186/2005 – Aprova o Estatuto da Faculdade Municipal de Palhoça. 

Decreto n. 188/2005 – Aprova o Regimento Geral da Faculdade Municipal de Palhoça. 



 

 

Decreto n. 187/2005 – Aprova o Plano de Capacitação da Faculdade Municipal de 

Palhoça. 

 

Justificativa para a Implementação do Curso no Período Noturno 

O Curso de Administração - Noturno é de grande importância para o Município de 

Palhoça e região, visto que a Faculdade Municipal de Palhoça foi concebida em um momento 

de forte explosão no setor terciário. Este notório desenvolvimento econômico representa a 35ª 

economia do Estado de Santa Catarina, apresentando um crescimento de 20,92% nos últimos 

cinco anos. 

Neste contexto, uma instituição de ensino superior gera mudanças significativas na 

rotina de uma comunidade, movimentando a economia local e, por meio da extensão fortalece 

o elo entre comunidade e Faculdade.  

Quanto ao ensino, o Município possui algumas instituições privadas tradicionais na 

região, porém, suas mensalidades não são acessíveis a todos os interessados em realizar um 

curso superior. A FMP veio oportunizar a estas pessoas o ingresso em um curso superior 

100% público e gratuito, no período noturno de muita qualidade. A exemplo disso, a nota 

(4,02) no reconhecimento do Curso, dada pelo Conselho Estadual de Educação.  

ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO 

Coordenação do Curso 

Titulação e Experiência Profissional do Coordenador do Curso 

O Curso de Administração da Faculdade Municipal de Palhoça é coordenado pelo 

Professor Marcelo Roberto da Silva, graduado em Administração de Empresas pela 

Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização em Organização, Sistemas e 

Métodos e Mestrado em Planejamento Estratégico pela Universidade do Sul de Santa 

Catarina.  

Possui Experiência profissional de mais de 30 anos, adquirida mediante atuação em 

instituições educacionais de nível médio e superior (ESTÁCIO DE SÁ, DECISÃO, ESAG, 

UNIBAN) entre outras.  Possui domínio na área de Formação e capacitação de Gestão de 

Processos e Planejamento Estratégico, mediante atuação como Professor em Cursos de 

formação nas áreas de Administração Geral, Produção e Logística, Administração Pública, e 



 

 

do Terceiro Setor e Planejamento Estratégico e aplicação de treinamentos organizacionais 

com objetivos centrados em empreendedorismo, plano de negócios, consultoria 

organizacional, produção, transportes e logística entre outros. 

Relevantes conhecimentos e experiência na área da Administração Pública, 

abrangendo planejamento estratégico e modelagem organizacional, bem como, atividades 

administrativas relacionadas a gestão da área de transporte e trânsito da Prefeitura Municipal 

de Florianópolis a 25 (vinte e cinco) anos.  Realização de diversos projetos e trabalhos nas 

áreas de atuação, com obtenção de significativos resultados.  

Autoria da dissertação de conclusão do mestrado: ―Políticas Integradas de Transporte 

e Trânsito para o Município de Florianópolis‖. 

Atuação como Professor de graduação nas áreas de Administração Geral, 

Administração da Produção e Logística, Administração Pública e do Terceiro Setor, Funções 

Administrativas, Ferramentas de Gestão, Planejamento Estratégico e Estratégia Empresarial. 

Professor de Cursos de Pós Graduação nas áreas de Administração Pública, Modelos de 

Gestão, Planejamento Estratégico e Transporte e Trânsito. Consultor organizacional em 

reestruturação de empresas, mapeamento e modelagem de processos, planejamento 

estratégico, estudos de tráfego e trânsito. 

Regime de Trabalho do Coordenador do Curso 

O Coordenador do Curso de Administração atua ativamente na Instituição desde o 

início de 2011, participando do quadro docente, ministrando as disciplinas de Gestão do 

Terceiro Setor, Administração Pública, Administração da Produção e Logística e Ferramentas 

de Gestão. E, efetivamente, também, no apoio aos acadêmicos. Dedica período integral à 

Instituição, tendo em vista que o Curso de Administração é oferecido atualmente no período 

noturno e a partir de 2013 também no período matutino. 

Organização Acadêmico-Administrativa do Curso  

A Coordenação do Curso de Administração está subordinada às Diretorias Acadêmica 

e Direção Executiva da Faculdade Municipal de Palhoça, que norteiam, por meio de reuniões 

semanais, as ações voltadas para o Curso, conforme metas e objetivos Institucionais. 

A Coordenação de Curso exerce suas funções acadêmicas e administrativas apoiada 

pelos setores da Faculdade. Estes setores compreendem a Secretaria Acadêmica e 

Administrativa, a Coordenação de Avaliação Institucional, o Núcleo de Empregabilidade e 

Relações com o Mercado e o Núcleo de Pesquisa e Extensão. 



 

 

Além destes órgãos, é importante ressaltar a presente atuação do Colegiado de Curso, 

que se reúne periodicamente com o objetivo de atuar junto com o Coordenador nas 

deliberações a respeito do Curso. As reuniões são convocadas pelo Coordenador ou de 2/3 

(dois terços) de seus membros e realizadas ordinariamente duas vezes por semestre e 

extraordinariamente sempre que convocadas, conforme atas em poder da Coordenação. O 

atual Colegiado do Curso é composto por seu Presidente e Coordenador do Curso de 

Administração – Marcelo Roberto da Silva, Alisane Lia Tasca da Silveira, Fernando Maurício 

da Silva, Luzinete Carpin Niedzieluk, representante do corpo técnico-administrativo Edinalda 

Silveira de Souza Pires e como representante discente a acadêmica Osana Laurentino da 

Silva. 

Organização do Controle Acadêmico 

A Secretaria Acadêmica, hierarquicamente vinculada à Direção Acadêmica, é 

responsável pela administração, registro e controle das informações sobre a vida escolar dos 

alunos, desde que estes ingressam na Faculdade Municipal de Palhoça. Responde ainda por 

toda interação entre docentes, discentes e Instituição. 

Toda a documentação obedece a uma ordem de arquivamento por ano/semestre/curso. 

Consta do dossiê do aluno: 

a) Ficha de inscrição para o processo seletivo do vestibular; 

b) Fotocópia de documentos pessoais; 

c) Histórico escolar e certificado de conclusão do 2º grau; 

d) Se diplomado, cópia do diploma de graduação; 

e) Requerimentos de solicitação e renovação de matrícula; 

f) Pedidos de isenção de disciplina etc. 

 

Os registros acadêmicos são lançados no Sistema W-Mídia que é um conjunto de 

softwares integrados que informatiza os principais processos da Secretaria Acadêmica. A 

Secretaria Administrativa usa o Sistema Betha Compras para atender a solicitação de compra 

de mercadorias. Com a sua utilização, a Faculdade reduz despesas, aumenta a produtividade 

dos funcionários, presta um melhor serviço aos seus acadêmicos e melhora a sua imagem 

frente à comunidade. Após o cadastramento dos dados do aluno e de sua matrícula acadêmica, 

o sistema permite o controle da situação, acadêmica do aluno.  

Além, do registro no sistema da Faculdade, a Secretaria possui um arquivo em papel 

contendo as informações mais relevantes do histórico do aluno na Instituição. 



 

 

Quanto ao atendimento dos acadêmicos, atualmente é realizado primeiramente pela 

Secretaria Acadêmica que recebe a solicitação e a encaminha para o órgão ou responsável 

para solução da solicitação. 

A Secretaria Acadêmica da FMP atende ao público externo de segunda a sexta das 

13 às 22 horas. 

 Os serviços das Secretarias Acadêmica e Administrativa têm como responsáveis as 

pessoas a seguir: 

 

Nome Função Grau de Formação 

Carolina Silva Secretaria Acadêmica Especialista 

Jani Tadea Wiggers Secretaria Administrativa Especialista 

 

Colegiado de Curso
 

O Colegiado de Curso da Faculdade Municipal de Palhoça é um 
órgão de natureza normativa, consultiva e 

deliberativa da Faculdade Municipal de Palhoça - FMP é constituído por: 

I - Coordenador de Curso, como presidente; 

II - Dois docentes do curso;  

III - Um representante discente; e 

IX – Um representante do corpo técnico administrativo 

Organograma do Colegiado de Curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências do Colegiado de Curso: 

I – elaborar o projeto do Curso e fixar suas diretrizes didático-pedagógicas, propor mudanças, 

quando necessárias, e submetê-las ao Conselho da Faculdade; 

Representante 

Docentes 

Presidente 

Coordenador de Curso 

Representante 

Discente 

Representante 

Corpo Técnico  

Administrativo 



 

 

II – elaborar ou reformular seu Regimento, submetendo-o à aprovação do Conselho da FMP; 

III – propor ao Conselho da FMP, Pesquisa e Extensão normas complementares sobre 

currículos, programas e propostas de mudanças curriculares; 

IV – propor ao Conselho o perfil dos docentes adequado ao Curso; 

V – aprovar a oferta de unidades curriculares, às vagas correspondentes, bem como os planos 

de ensino, os programas de estágios e monitorias; 

VI – deliberar, em primeira instância, sobre questões referentes à inscrição em unidades 

curriculares, transferências de alunos e aproveitamento de estudos; 

VII – deliberar, em primeira instância, sobre recursos interpostos por docentes e alunos acerca 

de matérias de ordem acadêmica e disciplinar;  

VIII – aprovar normas para a execução de estágios curriculares internos e externos, para o 

exercício da monitoria, monografias, trabalhos de final de Curso e atividades complementares 

previstas no currículo do Curso, em conformidade com as políticas e diretrizes superiores; 

IX – deliberar sobre a utilização de recursos próprios da Coordenadoria em projetos; 

X – aprovar relatório anual das atividades da Coordenadoria do Curso; 

XI – aprovar propostas de convênio, no âmbito de sua competência; 

XII – homologar matérias aprovadas ad referendum do Colegiado, pelo Coordenador do 

Curso, submetendo-as na primeira reunião do Colegiado; 

XIII – aprovar e transformar em Resolução do Colegiado, matérias que constem em Ata da 

reunião anterior, conforme a natureza do assunto.  

 

Articulação do Colegiado do Curso com os Colegiados Superiores da Instituição. O 

Colegiado do Curso atua em consonância com o Conselho da Instituição, nos casos em que é 

exigida as considerações de instâncias superiores da Faculdade Municipal de Palhoça. Esta 

instância é o Conselho da Faculdade Municipal de Palhoça, conforme regimento do Anexo I. 

 

 

 

 

 



 

 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

Concepção do Curso  

O Curso de Administração foi concebido com base nas diretrizes do Plano de 

Desenvolvimento Institucional da FMP integrado ao Projeto Pedagógico que define a 

consolidação de uma missão para o referido Curso, qual seja: 

―Formar profissionais capazes de exercerem as funções da Administração em 

organizações públicas e privadas, bem como empreenderem seus próprios negócios de forma 

sustentável.‖ 

Articulação do Projeto Pedagógico do Curso com o Projeto Pedagógico Institucional – 

PPI – e com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 

Entende-se por diretriz, o conjunto de indicações para se tratar ou levar a termo um 

plano ou ação.  O Projeto Pedagógico do Curso de Administração está baseado na política 

institucional. Pauta-se na missão da Instituição que é a de oferecer educação superior de 

excelência, 100% pública e gratuita, formando cidadãos críticos, dinâmicos e proativos. É na 

materialização do processo de ensino e aprendizagem, que o Curso de Administração busca 

como meta a excelência nas práticas de gestão. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Administração é desenvolvido como um processo 

contínuo e integrado. Sendo assim, o Projeto é a grande referência a uma proposta de 

trabalho, baseada na autonomia e no desenvolvimento de atividades, construindo um modelo 

de ensino que garanta a eficácia para a inserção no mundo do trabalho, a plena atuação na 

vida cidadã e os meios para continuar aprendendo. 

Objetivos do Curso de Administração 

A realização do processo de ensino/aprendizagem proposta neste projeto dar-se-á por 

meio dos seguintes objetivos: 

 O Curso de Administração tem como objetivo formar profissionais capazes de gerir, 

planejar, implementar, executar e avaliar ferramentas no campo da gestão empresarial nos 

diversos setores, integrando espírito empreendedor e desenvolvimento sustentável. 

Objetivos Específicos 

a) Possibilitar experiências de aprendizagem que permitam a construção do 

conhecimento e o desenvolvimento de competências nas áreas de Gestão Empresarial; 



 

 

b) Desenvolver habilidades para elaborar e gerenciar projetos empresariais; 

c) Formar profissionais com senso de cidadania ampliado pelo exercício acadêmico, 

voltando-o para reflexões críticas de natureza humana, social, ambiental, e organizacional; 

d) Construção de competências e habilidades para trabalhar em estudos 

administrativos, organizacionais, estratégicos, qualitativos e quantitativos nas diversas áreas 

da administração, tais como: gestão da produção e serviços, e recursos humanos;  

e) Habilitar o profissional para trabalhar nas áreas sociais, econômicas, políticas, 

culturais, relações internacionais, investigação científica, e suas metodologias; 

f) Ampliar a capacidade cognitiva sobre desenvolvimento empresarial. 

Perfil do Egresso, Competências e Habilidades  

O Curso de Administração visa à formação de um profissional com perfil para atuar no 

mercado de trabalho, em empresas e Instituições de todos os tipos e portes, que tenham 

necessidade de um bacharel em Administração, capacitado em gestão empresarial, que seja 

instrumento de diferenciação competitiva.  

Perfil do Egresso 

Para tal fim, o perfil do profissional que exercerá a profissão de administrador 

formado na Faculdade Municipal de Palhoça terá as seguintes características: 

a) Possuir uma visão de gestão global; 

b) Compreender a dinâmica das relações entre os mercados no contexto social, 

político e econômico brasileiro; 

c) Elaborar diagnóstico organizacional para detectar as preocupações e problemas nas 

organizações, estabelecendo prioridades, focos, objetivos, verificando-se também estratégias 

para sua implementação e a direção mais garantida de sucesso; 

d) Elaborar planos de negócios; 

e) Rentabilizar ao máximo os processos organizacionais; 

f) Elaborar, executar e acompanhar projetos eficientes e eficazes integrados com os 

objetivos das organizações; 

g) Conhecer e saber onde buscar a literatura especifica da Administração; 

h) Utilizar o planejamento estratégico, como instrumento administrativo de eficiência 

gerencial nas tomadas de decisões empresariais; 

i) Organizar Fluxogramas e Organogramas; 

j) Desenvolver Pesquisa de Mercado; 



 

 

k) Elaborar e aplicar as ferramentas de gestão da área de Gestão de Pessoas, como: 

Plano de Cargos e Salários, Recrutamento e Seleção de Pessoal, Treinamento de Recursos 

Humanos, Planejamento de Carreira, Avaliação de Desempenho; 

l) Planejar as Estratégias empresariais; 

m)  Conhecer e aplicar o modelo de Gestão Participativa;  

n) Criar sistemas que visem a produtividade e qualidade no trabalho; 

o) Internalizar valores de responsabilidade social, justiça e ética, profissional; 

p) Tomar decisões em um mundo diversificado e interdependente, por meio de uma 

visão sistêmica e humanística; 

q) Planejar, organizar e controlar o funcionamento de qualquer tipo de organização, 

particular ou pública, visando a atingir os objetivos com o máximo de eficiência e eficácia; 

r) Determinar os princípios gerais da organização, orientar e controlar as atividades, 

além de garantir a eficácia e os melhores níveis de produtividade na utilização dos recursos 

humanos, mercadológicos, tecnológicos, materiais e financeiros das organizações; 

s) Atuar em equipes multidisciplinares, buscando sempre utilizar as contribuições das 

pessoas e dos grupos para o alcance dos melhores resultados organizacionais; 

t) Administrar e tratar conflitos e confrontos interpessoais, sempre com equilíbrio 

emocional; 

u) Selecionar avançados métodos e técnicas administrativas que privilegiem a 

realização de projetos e atividades de melhoria e expansão das atividades organizacionais; 

v) Desenvolver estratégias adequadas de acordo com o ambiente competitivo e os 

interesses institucionais;  

w) Lidar com modelos de gestão inovadores de forma criativa e empreendedora e, 

x) Buscar o contínuo aperfeiçoamento pessoal e profissional. 

Habilidades e Competências 

O egresso da Faculdade Municipal de Palhoça após conclusão do Curso de 

Administração será capaz de: 

a) Ter capacidade para efetuar análise financeira das diversas ferramentas da gestão 

financeira; 

b) Ter capacidade de ser crítico nas análises qualitativa ou quantitativa em pesquisas; 

c) Ter capacidade de compreender a importância do comportamento empreendedor 

para o profissional de administração; 

d) Adotar um comportamento empreendedor; 



 

 

e) Ter capacidade de criar soluções com flexibilidade, adaptabilidade e com 

inovação;  

f) Ter capacidade de selecionar estratégias adequadas de ação visando a atender 

interesses interpessoais e institucionais;  

g) Ter comunicação interpessoal e expressões corretas na interpretação da realidade; 

h) Ter raciocínio lógico, crítico e analítico;  

i) Ter capacidade de propor modelos de gestão inovadores;  

j) Ter capacidade de decidir entre as melhores ferramentas de gestão empresarial; 

k) Pensar estrategicamente para introduzir modificações no processo produtivo e 

gerencial, por meio de investimentos adequados; 

l) Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores e 

formulações financeiras, presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, 

administrativos e de controle, expressando-se de modo crítico e criativo diante da 

problemática organizacional. 

m) Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos em 

organizações; 

n) Reconhecer e definir problemas, equacionando soluções. 

o) Realizar projetos de Consultoria Empresarial nas diversas áreas da gestão 

p) Ter capacidade para analisar, diagnosticar e prognosticar; 

Mercado de Trabalho 

O campo da Administração é amplo e diversificado, podendo o profissional, atuar em 

todos os setores da sociedade e da economia. Assim, a atuação profissional se dá de uma 

forma extremamente diversificada.   

De acordo com o Conselho Regional de Administração, o administrador depois de 

formado poderá atuar como: profissional liberal; auditor de gestão; árbitro em processos de 

arbitragem; gestor de recursos humanos, marketing; analista de administração; servidor 

público federal estadual, municipal e autárquico, funcionário em sociedade de economia 

mista, empresas estatais; responsável técnico por empresas prestadoras de serviços de 

administração; Professor exercendo o magistério, em matérias técnicas, nos campos da 

Administração em qualquer ramo de ensino técnico ou superior; Pesquisador e Escritor na 

área da Administração; ocupante de cargos de chefia ou direção, intermediária ou superior, 

em órgãos da Administração direta, indireta ou fundacional. 



 

 

Entretanto, observa-se o constante crescimento do Município quanto ao 

desenvolvimento econômico.  E, neste cenário, efetiva-se a migração de grandes empresas 

para o Município. 

Situada estrategicamente às margens da BR-101, o que facilita a ligação com os países 

do Mercosul e também com o centro do Brasil, Palhoça é hoje, um dos Municípios que mais 

cresce na Grande Florianópolis. Por conta de investimentos oriundos dos setores públicos e 

privado e de sua excelente localização, a cidade tornou-se uma excelente opção tanto para 

residir quanto para trabalhar.  

O município tem ganhando espaço a cada dia, por conta das importantes empresas 

instaladas, a região tornou-se um pólo industrial de referência nos âmbitos estadual e 

nacional. Junto a esse crescimento está a oferta de empregos, as melhorias na infra-estrutura 

urbana e outros fatores que têm atraído novos moradores para o município. 

Segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda, na Grande Florianópolis, Palhoça 

foi o Município que mais cresceu no último ano, contabilizando 11,42% de resultado positivo. 

A cidade deixou a 45ª colocação no Estado para ocupar o 35° lugar. Outro levantamento da 

Gazeta Mercantil aponta a cidade como a 25ª mais dinâmica do Brasil.  

Seja por conta das oportunidades de trabalho, da valorização econômica, a expansão 

imobiliária está a todo vapor na região. Para se tiver uma ideia da expansão, apenas na Pedra 

Branca já são mais de três mil moradores. O bairro abriga atualmente 50 empresas que geram 

cerca de quatro mil empregos. 

Coerência da justificativa/ objetivos do Curso com a realidade sócio-econômica local e 

regional 

Palhoça é um Município de Santa Catarina que cresceu de forma significativa nos 

últimos anos. Registra um crescimento de 10% ao ano e seu desenvolvimento mantém-se em 

ritmo acelerado, atraindo novos investimentos. 

A Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo do Município recebeu mais de 160 

propostas de empresas interessadas em se instalar na cidade em 2011. Dessas, 15 já foram 

aprovadas pela Prefeitura. 

O Secretário de Indústria, Comércio e Turismo destaca a vantagem de a cidade estar 

localizada em um ponto estratégico para receber novos investidores. Palhoça fica em uma 

área geográfica privilegiada, próxima às BRs 101 e 282, aos portos de Itajaí e Imbituba e 

também ao Aeroporto Internacional Hercílio Luz. Esses 160 empreendimentos irão promover 

de 7 a 8 mil empregos.  



 

 

Novos empreendimentos se instalaram em Palhoça e atualmente a escassez de 

profissionais capacitados é uma realidade. Entretanto, o curso de Administração da Faculdade 

Municipal de Palhoça com suas características peculiares, vem se destacando na região, a 

ponto de aproximadamente 100% dos acadêmicos estarem no mercado de trabalho, atuando 

diretamente em áreas que envolvem as práticas de administração. 

Não é coincidência o fato de Palhoça despontar no ranking nacional, como o 

Município mais dinâmico do país a atrair novos empreendimentos. Sendo assim, para o 

Prefeito, 2007 consolidou Palhoça como o que mais cresce em Santa Catarina e que mais está 

ganhando visibilidade nacional para atrair novos investimentos. ―Somos a bola da vez‖, 

afirma sem hesitar. 

Os números do movimento econômico de 2007 divulgados pela Secretaria do Estado 

da Fazenda, publicado no Diário Oficial do dia 21 de dezembro de 2007, comprovam ainda 

mais essa afirmação do Prefeito de Palhoça. 

Para explicar, o ―movimento econômico‖ é a diferença entre o valor de compra e o 

valor de venda dos produtos ou mercadorias de cada município. 

Na Grande Florianópolis, Palhoça foi o Município que mais cresceu em 2007. 

Apresentou um boom de 11,42%, ocupando a quarta colocação no ranking da região 

metropolitana e saindo da 45ª ocupação no Estado, para o 35º lugar. São José teve um 

crescimento de 6,15%; Florianópolis 5,52%; Biguaçu caiu 6,78%. 

Para o gestor do Município, o crescimento de Palhoça está relacionado diretamente as 

novas empresas que se instalaram nos últimos três anos. Como foi o caso de Centro de 

Distribuição de bebidas, que hoje é uma das empresas que dá maior retorno de ICMS ao 

Município, juntamente ao shopping, com 158 lojas satélites, duas âncoras, duas semi-âncoras, 

quatro mega lojas, 13 fast food, 13 lojas de serviços, quatro cinemas, 30 quiosques e 458 

vagas para estacionamentos, além dos hipermercados e da área industrial. 

Outros empreendimentos de grande relevância escolhem Palhoça para investir. Grupos 

de Negócios Imobiliários aplicaram R$ 1,843 bilhões em Santa Catarina, em médio prazo 

com a construção de um total de 18 mil unidades habitacionais nos municípios de 

Florianópolis, Palhoça, Joinville, São José, Itajaí, Jaraguá do Sul, Blumenau, Gaspar, Lages, 

Criciúma e Chapecó.  

Sendo assim, é em Palhoça que os grupos estão realizando o maior empreendimento 

em todo o país. Somente no município construiu-se em uma área de um milhão e oitocentos 

mil metros quadrados, localizada no bairro Bela Vista, um mega condomínio residencial 

fechado, destinado a atender 6 mil pessoas com renda familiar entre cinco a 10 salários 



 

 

mínimos, ou seja, de R$ 1.800 mil a R$ 3.000 mil. Serão unidades residenciais com um custo 

entre R$ 50 mil a R$ 120 mil, com valor parcelado em 20 anos, com juros anuais de 9%. A 

entrega da obra é de 8 meses a um ano. 

Também o Pólo Náutico, vira realidade no Município, onde um grupo que atua na área 

de Assessoria Imobiliária e Empresarial adquiriu duas áreas em Palhoça no valor de R$ 2,5 

milhões para a construção do Pólo Náutico. O investimento é de R$ 50 milhões e com a 

estimativa de gerar cinco mil novos empregos. O empreendimento será construído no bairro 

Aririú da Formiga, às margens do Rio Cubatão. Em uma área de 250 mil metros quadrados, o 

Pólo Náutico vai dispor de estaleiros, marinas, hotéis, restaurantes, um investimento que deve 

atrair 60 empresas e cerca de R$ 300 milhões. 

Palhoça ainda amplia benefícios para conquistar grandes empreendimentos, em fase de 

amadurecimento e de discussões com a classe empresarial da cidade, deve lançar um projeto 

de lei inédito no Estado que, em resumo, quer conquistar novos e grandes empreendimentos 

nacionais e internacionais. 

 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A matriz curricular do Curso de Administração Noturno é composta por 8 semestres 

letivos, distribuídos em quatro anos, constituída por unidades curriculares com propósito de 

formar profissionais dinâmicos, flexíveis, ávidos por mudanças, com espírito de equipe e 

líderes empreendedores, capazes de atuar com gestão estratégica e operacional. 

A carga horária é integralizada por 43 disciplinas regulares, totalizando 3.180 horas, 

240 horas de atividade complementar e 300 horas de Estágio Supervisionado. 

Abaixo segue tabela referendando os objetivos do curso com as unidades curriculares: 

 

Disciplina Objetivos 

Teoria Geral da Administração 

Funções Administrativas 

Ferramentas de Gestão 

Gestão de Custos 

Gestão de Pessoas I e II 

Administração e Mercado de Trabalho 

Formar profissionais capazes de gerir, planejar, 

implementar, executar e avaliar ferramentas no 

campo da gestão empresarial. 



 

 

Empreendedorismo e Criatividade 

Pesquisa Mercadológica 

Administração Mercadológica I e II 

Estágio Supervisionado I 

Gerenciamento de Projetos 

Consultoria Empresarial 

Estágio Supervisionado II 

Administração de Processos 

Produtivos Administração de 

Materiais e Logística 

Gestão de Captação de Recursos 

Possibilitar experiências de aprendizagem que 

permitam a construção do conhecimento e o 

desenvolvimento de competências nas áreas de 

Gestão Empresarial. 

Plano de Negócios 

Metodologia da Pesquisa em 

Administração 

Projeto de Monografia 

Consultoria Empresarial 

Desenvolver habilidades para elaborar e gerenciar 

projetos empresariais. 

Gestão de Empresas do Terceiro Setor 

Libras  

Direito Empresarial 

Administração Pública 

Estratégia Empresarial 

Formar profissionais com senso de cidadania 

ampliado pelo exercício acadêmico, voltando-o para 

reflexões críticas de natureza humana, social, 

ambiental, e organizacional. 

Estatística 

Economia 

Gestão de Custos 

Administração Financeira I e II 

Matemática Financeira 

Matemática Aplicada 

Contabilidade para Administradores 

Tópicos Especiais em Administração 

Tecnologia e Gerenciamento da 

Informação 

Direito Tributário 

Construção de competências e habilidades para 

trabalhar em estudos administrativos, 

organizacionais, estratégicos, qualitativos e 

quantitativos nas diversas áreas da administração, 

tais como: gestão da produção e serviços, recursos 

humanos. 



 

 

Cenários Econômicos 

Ciência Política 

Sociologia Aplicada 

Ética e Filosofia Empresarial 

Psicologia Organizacional 

Comunicação Empresarial 

Negociação, Mediação e Arbitragem. 

Habilitar o profissional para trabalhar nas áreas 

sociais, econômicas, políticas, culturais, relações 

internacionais, investigação científica, e suas 

metodologias. 

 

Políticas de Ensino 

As políticas de ensino da Faculdade Municipal de Palhoça – FMP tem como marco 

inicial o contexto social e sua dinâmica de transformação econômica e cultural, orientando 

suas atividades de acordo com as diretrizes normativas e indicadores de qualidade com o 

intuito de preparar profissionais dotados não somente de capacidades e habilidades técnicas, 

mas com forte característica humanista, ética, reflexiva e crítica.  

Com fundamento no referencial de formação integral, as atividades de ensino são 

voltadas à criação de mecanismos estimuladores do interesse dos acadêmicos na obtenção das 

informações e aquisição de conhecimentos, desta forma se preserva o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Além da metodologia de ensino definida no conteúdo de cada Unidade Curricular 

para atendimento aos objetivos do curso e formação do perfil, como dinâmicas de grupo, 

debates, estudo de caso, visitas técnicas, aulas expositivas, dentre outras, a FMP desenvolveu 

alguns mecanismos próprios como proposta de efetivação da política de ensino aprendizagem, 

dentre eles destaca-se: 

Avaliação de Conhecimento Acumulado – ACA 

A ACA é uma avaliação global que tem por objetivo medir o grau de aprendizado 

dos acadêmicos durante o semestre. A avaliação contempla todo conteúdo ministrado ao 

longo do semestre letivo do Curso de Administração. A ACA tem uma função que permite o 

desenvolvimento da habilidade de pensar cumulativamente e capacidade de fazer o estudante 

reciclar a todo o momento os conhecimentos adquiridos durante o curso. 

Todos os acadêmicos regularmente matriculados no Curso de Administração farão a 

avaliação. A avaliação ocorre normalmente no horário de aula. O regulamento que define a 

Avaliação encontra-se no anexo II deste relatório. 



 

 

Atividade Interdisciplinar 

Tendo como eixo educativo a visão e a ação, a formação profissional na Faculdade 

Municipal de Palhoça é realizada a partir de atividades interdisciplinares que articulam a 

teoria e a prática, inserindo, assim, o conteúdo programático na realidade que o acadêmico 

enfrentará em sua carreira profissional.  

A partir da sexta fase, os acadêmicos estarão envolvidos no processo de aprendizagem 

com foco na teoria e prática do estágio supervisionado. Conforme segue: 

FASE ATIVIDADE 

6ª Estágio Supervisionado I 

7ª Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

8ª Estágio Supervisionado II 

Estrutura Curricular 

A estrutura curricular do curso de Administração da Faculdade Municipal de Palhoça é 

coerente com as diretrizes normativas do MEC, onde propicia a interdisciplinaridade e as 

diretrizes da gestão empresarial.  

Matriz Curricular 

1 

F

A

S

E 

Unidade Curricular Carga Horária Pré Requisito 

Matemática Aplicada 72 horas - 

Metodologia da Pesquisa em 

Administração 
72 horas - 

Teoria Geral da Administração 72 horas - 

Psicologia Organizacional 36 horas - 

Ética e Filosofia Empresarial 72 horas - 

Administração e Mercado de 

Trabalho 
36 horas - 

Carga horária total 
20 Créditos – 360 

h.a 
 

 

2 

F

A

S

E 

Unidade Curricular Carga Horária Pré Requisito 

Funções Administrativas 72 horas TGA 

Comunicação Empresarial 72 horas - 

Cenários Econômicos 72 horas - 

Matemática Financeira 72 horas 
Matemática 

Aplicada 



 

 

Sociologia  72 horas - 

Carga horária total 20 créditos 360 h.a  

 

3 

F

A

S

E 

Unidade Curricular Carga Horária Pré Requisito 

Ferramentas de Gestão 72 horas 
Funções 

Administrativas 

Economia 72 horas 
Cenários 

Econômicos 

Contabilidade para Administradores 72 horas  

Tecnologia e Gerenciamento da 

Informação 
72 horas  

Direito Empresarial 72 horas  

Carga horária total 20 Créditos – 360 h.a  

 

4 

F

A

S

E 

 

Unidade Curricular Carga Horária Pré Requisito 

Estatística 72 horas Mat. Financeira 

Ciência Política 72 horas Sociologia 

Gestão de Pessoas I 72 horas  

Administração de Materiais e 

Logística 
72 horas 

Ferramentas de 

Gestão 

Empreendedorismo e Criatividade 72 horas 

Administração e 

Mercado de 

Trabalho 

Carga horária total 20 Créditos – 360 h.a  

 

5 

F

A

S

E 

Unidade Curricular Carga Horária Pré Requisito 

Administração Financeira I 72 horas 
Matemática 

Financeira 

Gestão de Pessoas II                                       72 horas 
Gestão de Pessoas 

I 

Administração de Processos 

Produtivos                       
72 horas 

Administração de 

Materiais e 

Logística 



 

 

Plano de Negócios                                           72 horas 
Empreendedo-

rismo 

Gestão de Custos                                             72 horas 

Contabilidade 

para 

Administradores 

Carga horária total 20 Créditos 360 h.a  

 

6 

F

A

S

E 

Unidade Curricular Carga Horária Pré Requisito 

Direito Tributário 72 horas Direito Empresarial 

Analise de Investimentos                                 72 horas Gestão de Custos 

Administração Mercadológica I                        72 horas  

Administração Pública                                      72 horas  

Administração Financeira II                              72 horas 
Administração 

Financeira I 

Estágio Supervisionado I                                  120 horas 
Metodologia da 

Pesquisa 

Carga horária total 480 h.a  

 

 

7 

F

A

S

E 

Unidade Curricular Carga Horária Pré Requisito 

Pesquisa Mercadológica                                    72 horas 
Administração 

Mercadológica I 

Negociação, Mediação e Arbitragem                             36 horas  

Gestão de Empresas do Terceiro 

Setor       
36 horas 

 

Gestão de Captação de Recursos                                 72 horas  

Administração Mercadológica II 72 horas 
Administração 

Mercadológica I 

Projeto de TCC                                                 72 horas 
Estágio 

Supervisionado I                                  

Carga Horária Total                                                  360 horas  

 



 

 

8 

F

A

S

E 

Unidade Curricular Carga Horária Pré Requisito 

Gerenciamento de Projetos                                                               72 horas 

Gestão de 

Captação de 

Recursos 

Estratégia Empresarial 72 horas 
Plano de 

Negócios 

Consultoria Empresarial 72 horas  

Tópicos Especiais em Administração 72 horas  

Libras 72 horas  

Estágio Supervisionado II                                                                   180 horas 
Estágio 

Supervisionado I  

Carga Horária Total                                                                         540 horas  

 

CARGA HORÁRIA – DISCIPLINAS – 3.180 HORAS/AULAS 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES – 240 HORAS 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO – 3.420 HORAS/AULAS 

  

Ementas e Bibliografia Básica e Complementar 

 

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E LOGÍSTICA 

Ementa 

Conceitos de Administração de Recursos Materiais. Classificação de materiais. Gestão 

de estoques: conceito, importância, objetivos, tipos. Ferramentas de controle. A 

função compras. Logística: conceito. Sistemas logísticos. Custos logísticos. Cadeia de 

suprimentos. 

Referência Básica  

BALLOU, R. H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: planejamento, 

organização e logística empresarial. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

DIAS, Marco Aurélio P.. Administração de materiais: uma abordagem logística. 4ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2007.  

GONÇALVES, P. S. Administração de materiais. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. Administração de recursos 

materiais e patrimoniais. São Paulo : Saraiva, 2006.  



 

 

Referência Complementar 

ARNOLD. J. R. Tony, Administração de materiais: uma introdução. São Paulo: Atlas, 

1999. 658.56 A755a 

LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2003. 

MARTINS, Petrônio G. e ALT, Paulo R. Administração de materiais e recursos 

patrimoniais. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

SLACK, Nigel e Outros. Administração da Produção. São Paulo. ATLAS, 1999. 

 

ADMINISTRAÇÃO DE PROCESSOS PRODUTIVOS 

Ementa 

Histórico, conceitos e estrutura da administração da produção. Sistemas de Produção. 

Planejamento e Controle da Produção.    

Referência Básica  

MARTINS, Petrônio G. & LAUGENI, Fernando P. Administração da Produção. 2 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2005. 

MOREIRA, D. A. Administração da Produção e Operações. São Paulo: Pioneira 

Administração e Negócios, 3
a
. ed, 1998, 619 p. 

SLACK, N. [et. al.] Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 1999. 

Referência Complementar 

CORRÊA, H. L.,; GIANESI, I. G. N. Just-in-Time, MRPII  e OPT: um enfoque 

estratégico. São Paulo: Atlas, 1993. 

CORREA, H. L.; CORREA, C. A. Administração da produção: manufatura e serviços: 

uma abordagem estratégica. São Paulo: Atlas, 2005. 

DAVIS, MARK M. et alli. Fundamentos da Administração da Produção. 3
a
. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2001. 

FITZSIMMONS, J. A.; FITZSIMMONS, M. J. Administração de serviços: operações, 

estratégia e tecnologia da informação. Trad. Jorge Ritter. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 

2005. 

GAITHER, Norman & FRAZIER, Greg. Administração da Produção e Operações. 8 

ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 

GIANESI I. G. N., CORRÊA, H. L. Administração estratégica de serviços. São Paulo: 

Atlas, 1994. 

HARDING, H. A. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 1981. 

HEIZER, J.; RENDER, B.  Administração de Operações: Bens e Serviços. Rio de 

Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 2000, 547 p. 



 

 

HUTCHINS, D. Just-in-Time. São Paulo: Atlas, 1993, 217 p.  

JURAN, J. M. A qualidade desde o projeto: novos passos para o planejamento da 

qualidade em produtos e serviços. 3. ed. São Paulo: Pioneira, 1997. 

MAYER, R. R. Administração da Produção. 1
a
. Ed. São Paulo: Atlas S. A., 1993. 719 

p. 

MONKS, J. G.; LAUGENI, F. P. Administração da Produção. São Paulo, McGraw-

Hill, 1987. 

MOREIRA, D. A. Administração da produção e operações. 2.ed. São Paulo: Pioneira, 

1996. 

PALADINI, E. P. Qualidade total na prática: implantação e avaliação de sistemas de 

qualidade total. 2
a
. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 

REID, R. Dan & SANDERS, Nada R. Gestão de Operações. Rio de Janeiro: LTC, 

2005. 

RUSSOMANO, V. H. Planejamento e acompanhamento da produção. São Paulo: 

Pioneira, 1986. 

SLACK, Nigel et all. Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 1996. 

 

ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA I 

Ementa 

 Evolução do conceito de marketing. História do pensamento mercadológico. Sistemas 

de marketing, estratégias de marketing, composto mercadológico.  

Referência Básica 

KOTLER, Philip. Administração de Marketing. São Paulo: Atlas, 2000.  

SANDHUSEN, R. L. Marketing Básico. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003.  

LOVELOCK, C. & WHRIGHT, L. Serviços, marketing e gestão. São Paulo: Saraiva, 

2001.  

Referência Complementar 

McCARTHY, E. Jerome. Marketing Básico. São Paulo: Atlas, 1998.  

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Plano de Marketing para Micros e Pequenas 

Empresas. 2a. ed. São Paulo: Atlas, 2001.  

PORTER, Michael E. Vantagem Competitiva. Rio de Janeiro, 1996.  

ASSEF, Roberto. Gerência de Preços como Ferramenta de Marketing. Rio de 

Janeiro: Elsever, 2005.  

ETZEL, Michael J.; STANTON, Júlio César; PASQUALE, Perrotti Pietrangelo. 

Dicionário de Termos de Marketing. São Paulo: Atlas, 1999.  



 

 

GOUVÊA de SOUZA, Marcos; SERRENTINO, Alberto. Multivarejo. 1a. ed. São 

Paulo: Makron Books, 2002.  

 

ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA II 

Ementa 

Gestão de Marketing: O Marketing para o Séc. XXI; Gestão de Produto (Bens e 

Serviços), Gestão de Preço, Gestão de Distribuição. Gestão de Comunicação; Gestão de 

Vendas e Gestão de Clientes. O Professional de Marketing. 

Referência Básica  

FISK, Peter. O Gênio do Marketing. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

GRÖNROOS, Christian. Marketing – Gerenciamento e Serviços.. SãoPaulo: Elsevier, 

2009. 

IRIGARAY, Hélio A.; VIANNA, Alexandre; NASSER, José E.; LIMA, Luiz Paulo M. 

Gestão e Desenvolvimento de Produtos e Marcas. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2004. 

KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI. São Paulo: Futura, 1999. 

Referência Complementar 

CZINKOTA, Michael R. et al. Marketing – as melhores práticas. Porto Alegre: 

Bookman, 2001. 

LEVITT; Theodore. A Imaginação de Marketing. São Paulo: Atlas, 1990. 

LIMA, Miguel; SAPIRO, Arão; VILHENA, João B.; GANGANA, Maurício. Gestão de 

Marketing. Rio 

de Janeiro: FGV Editora, 2003. 

NOBREGA, Clemente. Antropomarketing. Rio de Janeiro: Senac Rio, 2002. 

TORRES URDAN, Flávio & André. Gestão do Composto de Marketing. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

YANAZE; Mitsuru H. Gestão de Marketing e Comunicação. São Paulo: Saraiva, 

2007. 

 

 

 

CIENCIA POLÍTICA 

Ementa 

Sociedade, Estado, Governo e Direito. Democracia e sociedade. População, povo, nação 

e território. Poder do Estado. Separação dos Poderes. Organização do Estado e Ciência 

Política. Formas de Governo. Sistemas de governo. Partidos políticos. Opinião pública.  

Referência Básica  



 

 

BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: Por uma teoria geral da política.  

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.  

NOGUEIRA, Marcos Aurélio. Em defesa da política. São Paulo: Editora SENAC,  

2001.  

WEFFORT, Francisco C. Os Clássicos da Política. Vol I, São Paulo, Ática, 2001.  

Referência Complementar 

ARON, Raymond. Estudos Políticos. UnB, Brasília, 1985.  

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Teoria do Estado e Ciência Política. 6. ed. São 

Paulo: Celso Bastos Editor, 2004.  

BORON, Atílio. Estado, Capitalismo e Democracia na América Latina. Paz e Terra, 

Rio de Janeiro, 1994.  

NOGUEIRA, Marco Aurélio. Sociedade civil, entre o político-estatal e o universo 

gerencial. Rev. bras. Ci. Soc. vol. 18 n. 52 São Paulo, 2003.  

WEFFORT, Francisco C. Formação do Pensamento Político Brasileiro. Idéias e 

Personagens. São Paulo: Ática, 2006.  

GRAMSCI, Antonio. Gramsci: Sobre Poder, Política e Partido. Emir Sader (org), 

trad. Eliana Aguiar. São Paulo: Editora Brasiliense, 1990.  

 

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

Ementa 

Tipos de Leitura. Construção e interpretação de textos acadêmicos e administrativos 

(carta de intenção, requerimento, memorando, procuração, declaração etc.). Linguagem 

Empresarial. Coerência e coesão. Prática de Oratória. Entrevista. Dinâmicas de grupo. 

Produção textual com linha de formação em Administração Empresarial.  

Referência Básica  

MENDES, Gilmar Ferreira [et al.] Manual de Redação da Presidência da República. 

Brasília: Presidência da República, 2002.  

POLITO, Reinaldo. Como falar corretamente e sem inibições. 65. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1999.  

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Administração. Diretoria de Patrimônio e 

documentação. Padronização e redação dos atos oficiais. 2 ed. rev. e atual. 

Florianópolis: SEA, 2003 reimpressão.  

Referência Complementar 

BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: teoria e pesquisa. Barueri: 

Manole, 2003.  

BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de Comunicação Escrita. 11 ed. São Paulo: Ática, 1993.  

CEGALLA, P. de Domingos. Novíssima Gramática da língua portuguesa. 42. ed. São 



 

 

Paulo: Nacional, 2000.  

INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação. São Paulo: 

Spicione, 1991.  

PLATÃO, Francisco e FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. São 

Paulo: Ática, 1990.  

 

CONTABILIDADE PARA ADMINISTRADORES 

Ementa 

Conhecimentos gerais sobre contabilidade; Patrimônio contábil; Balanço Patrimonial e 

demonstração do Resultado do Exercício; Relatórios Contábeis. 

Referência Básica  

IUDICIBUS, Sérgio de (Coord.). Contabilidade introdutória. 8. ed. São Paulo: Atlas 

IUDICIBUS, Sérgio de. Análise de balanços. 7. ed. São Paulo: Atlas. 

IUDICIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade comercial. 4. ed. São 

Paulo: Atlas. 

Referência Complementar 

MARION, José Carlos. Contabilidade básica. 6. ed. São Paulo: Atlas,  

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade geral fácil. 3. ed. São Paulo: Saraiva,  

BRAGA, Hugo R. e ALMEIDA, Marcelo C. Mudanças Contábeis na Lei Societária: 

Lei 11.638, de 28.12.2007. 1.ed. São Paulo. Atlas. 2008.  

CRCRS. Princípios Fundamentais de Contabilidade e Normas Brasileiras de 

Contabilidade. 6. ed. Porto Alegre: CRCRS, 2007.  

FERRARI, Ed Luiz. Contabilidade Geral. 9. ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2009. 

FERREIRA, Ricardo J. Contabilidade Básica. 6. ed. Rio de Janeiro: Editora Ferreira, 

2008.  

FIPECAFI. Manual de contabilidade das sociedades por ações. 7.ed. São Paulo: 

Atlas: 2007. GIAMBIAGI, Fabio e ALEM, Ana. Finanças Públicas. 3.ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2008. IUDÍCIBUS, Sergio de. MARTINS, Eliseu. GELBECK, Ernesto 

Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. 7.ed São Paulo: Editora 

Atlas, 2007. E Edição Suplementar, 2008. 

 

 

 

DIREITO EMPRESARIAL 

Ementa 

A evolução do direito empresarial e de seus institutos básicos. A empresa e os 

empresários. Os registros públicos de interesse dos empresários. As obrigações da 

empresa. Propriedade industrial. Sociedades empresariais em geral. Falência e 



 

 

recuperações de empresas. Dissolução de sociedades. Títulos de crédito. Relações de 

Consumo  

Referência Básica  

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. Vol.1. 13ª ed., São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2007. 

TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial - Teoria Geral e Direito 

Societário. Vol. 1. São Paulo: Atlas, 2008.  

Referência Complementar 

BAPTISTA, L. O. Contratos internacionais: uma visão teórica e prática. Rio de 

janeiro: Saraiva, 1994.  

CARVALHO DE MENDONÇA, José Xavier. Tratado de Direito Comercial 

Brasileiro. Vol. 1. Campinas-SP; Bookseller, 2003. 

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas: Lei nº 

11.101, de 9 de fevereiro de 2005. São Paulo: Atlas, 2005. 

FILHO, José Maria Rocha. Curso de Direito Comercial. 3ª ed., Belo Horizonte: Del 

Rey, 2004. 

VIEIRA, Marcos Antônio. Propriedade Industrial. Marcas. Rio de Janeiro: Lúmen 

Juris, 2006. 

FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Nova lei de falência e recuperação de empresas: Lei nº 

11.101, de 9 de fevereiro de 2005. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

EMPREENDEDORISMO E CRIATIVIDADE 

Ementa 

Empreendedorismo: bases históricas, o perfil empreendedor, o empreendimento; 

Desenvolvimento do Potencial Criativo: teorias da criatividade, o processo criativo; 

Ciclo de Vida das Organizações; Mundo dos Negócios: oportunidades, desenvolvimento, 

legislação, o processo associativo, consultorias; Plano de Negócio: uma visão. 

Referência Básica  

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de Empreendedorismo e Gestão. São Paulo: 

Atlas, 2007. 

DOLABELA, Fernando. Oficina do Empreendedor. Rio de Janeiro: Sextante, 2008. 

DORNELAS, Empreendedorismo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

Referência Complementar 

BERNHOEFT, Renato. Como tornar-se um empreendedor em qualquer idade. São 



 

 

Paulo: Nobel, 1995. 

CAVEDON, Neusa Rolita e FERRAZ, Deise Luiza da Silva. Representações sociais e 

estratégia em pequenos comércios. RAE Eletrônica, v. 4, n. 1, jan/jun 2005. 

DRUCKER, Peter. O Homem, A administração, A Sociedade. São Paulo: Novel, 

2002.  

 

ETICA E FILOSOFIA EMPRESARIAL 

Ementa 

Caracterização da flexão e da prática filosófica. Grandes temas e questões que mais 

diretamente incidem sobre a cultura, valores, experiências institucionais; método e 

conteúdo em educação.  

Referência Básica  

SROUR, Robert Henry. Ética Empresarial: A gestão da reputação. Rio de Janeiro: 

Campus, 2003.  

FREUD, S. Esboço de psicanálise. Coleção os pensadores, Ed. Abril.  

WEBER, M., A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Pioneira, 

1967.  

RAMOS, Guerreiro. Administração e contexto brasileiro. 2a ed.Rio de Janeiro: Ed. Da 

Fundação Getúlio Vargas, 1983  

Referência Complementar 

ARRUDA, Maria Cecília Coutinho et all. Fundamentos da Ética Empresarial e 

Econômica. São Paulo: Atlas, 2003.  

ASHLEY, Patrícia Almeida (coord.). Ética e Responsabilidade Social nos Negócios. 

São Paulo: Saraiva, 2002.  

BLACKBURN, Simon. Dicionário Oxford de Filosofia. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 

1997.  

DESCARTES, René. Discurso sobre o método. Curitiba: Hemus, 2000.  

FERRELL, O. C., Ética Empresarial: dilemas, tomadas de decisões e casos. Rio de 

Janeiro: Reichmann & Affonso Ed., 2001.  

GRIFFIN, R. Gerald. Maquiavel na Administração. São Paulo: Atlas, 1994.  

 

 

FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Ementa 

Transformações na humanidade e o ambiente empresarial. Diagnóstico Organizacional. 

Funções do Administrador: Planejamento; Estrutura organizacional; Liderança; 

Controle.  



 

 

Referência Básica  

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à Administração. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2000.  

MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2004.  

Referência Complementar 

DRUCKER, P. F. Prática de Administração de Empresa. São Paulo: Atlas, 2000.  

BATEMAN, T., SNELL, S. Management: construindo vantagem competitiva. São 

Paulo: Atlas, 1998.  

GALBRAITH, Jay R. et al. Organizando para competir no futuro: estratégia para 

gerenciar o futuro das organizações. São Paulo: Makron, 1995.  

GERBER, Michael F. Empreender fazendo a diferença. São Paulo: Fundamentos 

Educacional, 2004.  

GEUS, Arie de. A empresa viva. Rio de Janeiro: Campus, 1999.  

 

GESTÃO DE PESSOAS I 

Ementa 

 As Organizações e a Administração de Pessoal. Evolução da Administração de Pessoal. 

Funções Administrativas e Operacionais da Administração de Pessoal. Desafios da 

Gestão de Pessoal.  

Referência Básica  

LACOMBE, F. Recursos Humanos, Princípios e Tendências. Saraiva, São Paulo: 

2006.  

MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao 

estratégico. 4a. Edição. São Paulo: Futura, 2001.  

FLEURY.  Cultura e poder nas organizações. 

Referência Complementar 

BATITUCCI, Márcio Dayrell. Recursos Humanos 100%: a função RH no terceiro 

milênio. Rio de Janeiro: Editora Qualitymark, 2000.  

MILKOVICH, George T. & BOUDREAU, John, W. Administração de recursos 

humanos. São Paulo: Atlas, 2000.  

PONTES, B.R. Administração de cargos e salários. São Paulo: LTr, 1989.  

RIBEIRO, Antônio L. Gestão de Pessoas. São Paulo. Saraiva, 2005.  

 

GESTÃO DE PESSOAS II 

Ementa 

Significado do Trabalho. Responsabilidade Social das Organizações. Novos Paradigmas 

de Cargos e Salários. Higiene e Segurança do Trabalho. Relações Trabalhistas. Cenários 



 

 

Futuros.  

Referência Básica  

DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. 

São Paulo: Editora Cortez, 1992.  

MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao 

estratégico. 4a. Edição. São Paulo: Futura, 2001.  

Referência Complementar 

BATITUCCI, Márcio Dayrell. Recursos Humanos 100%: a função RH no terceiro 

milênio. Rio de Janeiro: Editora Qualitymark, 2000.  

DEJOURS, christohpe. Da Psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. Selma 

Lancman  

& Laerte I. Sznelman (organizadores). Rio de Janeiro: Editora Fiocruz/Brasília: Paralelo 

15, 2004.  

GIL, Antonio Carlos. Gestão de Pessoas: enfoque nos papéis profissionais. São Paulo: 

Atlas, 2001.  

Liderança e gestão de pessoas: autores e conceitos imprescindíveis. São Paulo: 

Publifolha, 2002 (Coletânea HSM Management).  

MILKOVICH, George T. & BOUDREAU, John, W. Administração de recursos 

humanos. São Paulo:  

 

MATEMÁTICA APLICADA 

Ementa 

Complementos de Matemática: Elementos da Teoria dos Conjuntos. Relações. Funções 

de uma ou mais variáveis. Geometria Analítica Plana. Álgebra Matricial e Sistemas de 

Equações Lineares. Limites e Continuidade. Derivadas. Máximos e Mínimos.  

Referência Básica  

SILVA, Sebastião Medeiros, SILVA, Elio Medeiros, ERMES Medeiros. Matemática 

para os cursos de economia, administração e ciências contábeis. São Paulo: Atlas, Vol. 1 

e 2, 1998.  

ANTAR NETO, Aref. Matemática básica, 3ªed. Ver. Ampliada, São Paulo: Atual, 1999.  

BOULOS Paulo; CAMARGO, Ivan de Geometria Analítica: Um tratamento vetorial. 2ª 

ed. São Paulo: Saraiva, 2000.  

Referência Complementar 

Castrucci,Benedito,Elementos da Teoria dos conjuntos, 2ª ed., São Paulo: Atual, 1997.  

IEZZI, G. e outros. Matemática 2º grau. São Paulo: Atual.  

Morettin, A. Pedro, Morettin, Samuel, Wilton de O. Bussab-São Paulo: Saraiva 2003-

Cálculo de funções de uma e mais variáveis.  

 



 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Ementa 

Taxas de Juros. Juros Simples e Composto. Equivalência de Capitais.Taxa Nominal, 

Efetiva e Equivalente.  

Referência Básica  

MATHIAS, Franco Washington: Gomes, José Maria. Matemática Financeira. São Paulo; 

Ed.Atlas. S.A. – in Complementares.  

ARAÜJO, Carlo Roberto Vieira, Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 1993.  

FARO, Covis. Matemática Financeira. 9 ed. São Paulo: 1993.  

Referência Complementar 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática Financeira e suas aplicações. 1997.  

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira: Objetiva e aplicada. São Paulo: 

Saraiva 1999.  

KUHNEN, Osmar Leonardo: Bauer, Udibert Reinoldo. Matemática financeira aplicada e 

análise de investimentos. São Paulo: Atlas, 2001.  

GUERRA, Fernando. Matemática Financeira através da HP 12C. Florianópolis: Ed. Da 

UFSC, 1997.  

 

METODOLOGIA DA PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO 

Ementa 

Tendências metodológicas no contexto histórico do século XIX e XX. Documentação 

como método de estudo pessoal. Pré-requisitos lógicos do trabalho científico (raciocínio 

e formação de conceitos). Elaboração de documentos científico-acadêmicos: resumo, 

resenha, fichamento, relatório, seminário e artigo científico (projeto) seguindo as normas 

da ABNT. Atendendo a formação em Administração.  

Referência Básica  

LATOUR, Bruno; WOOLGAR, Steve. A vida de laboratório: A produção de fatos 

científicos, Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1997.  

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 15. ed. rev. São Paulo: 

Cortez, Autores associados, 1989.  

Referência Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028: resumos. Rio de 

Janeiro, 1990.  

_____ . NBR 6023: informação e documentação - referências - elaboração. Rio de 

Janeiro, 2000.  

_____ . NBR 10520: apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, 2002.  



 

 

_____ . NBR 14724: informação e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação. 

Rio de Janeiro, 2002.  

MARCHIONI, Rubens. Criatividade & Redação. O que é, como se faz. São Paulo: 

Loyola, 2000.  

MEURER, José L.; MOTTA-ROTH, Désirée. (Org.). Parâmetros de textualização. 

Santa Maria: Ed. da UFSM, 1997.  

MOTTA-ROTH, Désirée. (Org.). Redação Acadêmica. Princípios básicos. Santa Maria: 

UFSM: Imprensa Universitária, 2001.  

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 15. ed. rev. São Paulo: 

Cortez, Autores associados, 1989 

 

PESQUISA MERCADOLÓGICA 

Ementa 

Introdução ao SIM - Sistema de Informações de Marketing, Importância da Pesquisa de 

Marketing para o processo decisório. Etapas de uma pesquisa de Marketing, novos 

mercado, tendências de consumo, execução e análise de Pesquisa de Marketing.  

Referência Básica  

AAKER, David A.; DAY, George S.; KUMAR, Vinay. Pesquisa de marketing. 2. ed. 

São Paulo: Atlas, 2004.  

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 4. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2006.  

Fauze Najib Mattar. Pesquisa de Marketing - Vol. 1 e vol 2  

Referência Complementar 

MALHOTRA, Naresh K. Introdução à pesquisa de marketing. São Paulo: Prentice 

Hall do Brasil, 2005.  

MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing. v.1 e v.2 São Paulo: Atlas, 1993.  

RUTTER, Marina; ABREU, Sertorio Augusto de. Pesquisa de mercado. 2. ed. São 

Paulo: Ática, 1994.  

SAMARA, Beatriz Santos; MORSCH, Marco Aurélio. Comportamento do 

consumidor: conceitos e casos. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2005.  

SAMARA, Beatriz Santos; BARROS, José Carlos de. Pesquisa de marketing: 

conceitos e metodologia. 3.ed. São Paulo: Pearson Education: Prentice Hall, 2004.  

 

PLANO DE NEGÓCIOS 

Ementa 

Plano de Negócios: conceitos, história, etapas. A importância do plano de negócios. A 

dinâmica dos negócios. Estrutura básica do plano de negócios.  



 

 

Referência Básica  

BERNARD, L. A. Manual de Plano de Negócios: Fundamentos, processos e 

estruturação. São Paulo: Atlas, 2006.  

SALIM, César Simões et. Al. Construindo Plano de Negócios: Todos os passos 

necessários para planejar e desenvolver negócios de sucesso. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2005.  

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, 

estratégias e dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2003.  

Referência Complementar 

CAVICCHINE, Alexis. Plano de negócios. Rio de Janeiro: Tama, [2004]. 89 p.  

DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa. São Paulo: Cultura Associados, 1999.  

DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor. São Paulo: Cultura Associados, 

1999.  

DORNELAS, Jose Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em 

negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2003.  

FILION, Louis Jacques. Boa idéia, e agora? São Paulo: Cultura Editores Associados, 

2001.  

MAITLAND, Iain. Como elaborar um plano de negócios. São Paulo: Planeta do 

Brasil, 2005.  

 

SOCIOLOGIA 

Ementa 

Olhar do sociólogo e suas origens. A Sociologia como ciência. As linhas teóricas 

explicativas da Sociologia Clássica. As principais abordagens na Sociologia Moderna. 

Transformações no mundo do trabalho e suas repercussões na vida social. A Sociologia 

no contexto atual dos processos administrativos.  

Referência Básica  

COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 2 ed.: São Paulo: 

Moderna, 2000  

SELL, Carlos. Sociologia Clássica: Durkheim, Weber e Marx. 4 ed. Itajaí: Ed. 

Univali, 2002. 

SCURO NETO, Pedro. Sociologia Ativa e Didática: Um convite ao estudo da ciência 

do mundo moderno. São Paulo: Saraiva, 2004. 

Referência Complementar 

MARX, Karl. O Capital – Crítica da Economia Política – O Processo de Circulação 

do Capital. São Paulo: Difel, 2001. 

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas, 1996. 

TOMAZI, Nelson Dacio. Iniciação à Sociologia. São Paulo: Atual, 2000. 



 

 

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas, 1996. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia: uma breve, porém, crítica introdução. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1984. 

 

TECNOLOGIA E GERENCIAMENTO DA INFORMAÇÃO 

Ementa 

Uso estratégico da tecnologia da informação. Administração. Desenvolvimento de 

ambientes eficientes e eficazes. Tipos e usos de informações. A finalidade do estudo de 

Sistemas de Informação. Uso de Sistemas de Informação nas organizações. Soluções de 

problemas com SI. A segurança dos SI. Sistema de Suporte Gerencial.  

Referência Básica  

O‘BRIEN, James A. Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na era da 

Internet. São Paulo: Saraiva, 2001.  

REZENDE, D.A. e ABREU, A.F. Tecnologia de Informação aplicada a Sistemas de 

Informações Empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de 

informação nas empresas 5º. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

STAIR, Ralph M. Princípios de sistemas de Informação: uma abordagem gerencial. 4. 

ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.  

Referência Complementar 

BATISTA, EMERSON O. Sistemas de Informação o uso consciente da tecnologia 

para o gerenciamento. São Paulo: Saraiva, 2005.  

BOGHI, Cláudio. Sistemas de Informação: um enfoque dinâmico. São Paulo: Érica, 

2002.  

CORCACHIONE JUNIOR. Sistemas integrados de Gestão: uma abordagem da 

tecnologia da informação aplicada a gestão econômica (GECON). São Paulo: Atlas, 

2001.  

FRANCO Jr., Carlos F. E-Business: Tecnologia da Informação e Negócios na Internet. 

São Paulo: Atlas, 2001.  

MATTOS, Antonio Carlos M. Sistemas de Informação: uma visão executiva. São 

Paulo: Saraiva, 2005.  

 

 

 

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

Ementa 

 Antecedentes históricos da administração, perspectivas históricas das teorias 

administrativas e de organização. A contextualização das teorias de administração e de 



 

 

organização. O enfoque científico e clássico. As teorias humanistas. As dimensões 

organizacionais. A organização burocrática. A organização funcional. A organização 

como um sistema e seus principais componentes. A liderança e as organizações. A 

contingência e a organização. Os novos paradigmas da gestão. 

Referência Básica  

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria Geral da Administração. 2ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2003.  

MOTTA, Fernando Prestes. Teoria geral da administração: uma introdução. São 

Paulo: Pioneira, 1980.  

SILVA, R. O DA, Teorias da Administração. São Paulo: Pioneira, 2001.  

Referência Complementar 

ADIZES, Ichak. Os ciclos de vida das organizações: como e por que as empresas 

crescem e morrem e o que fazer a respeito. São Paulo: Pioneira, 1990.  

GEUS, Arie De. A empresa viva. Rio de Janeiro: Campus, 1999.  

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. Lisboa: Guimarães e Cia., 1984.  

PINCHOT, Gifford e PINCHOT, Elizabeth. O poder das pessoas: como usar a 

inteligência de todos dentro da empresa para conquista de mercado. Rio de Janeiro: 

Campus, 1994.  

ROBBINS, Stephen P. Comportamento Organizacional. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC – 

Livros Técnicos e Científicos, 1998.  

SENGE, Peter. A quinta disciplina: o processo de aprendizagem das organizações. São 

Paulo: Best Seller, 1998.  

STONER, James A. F. e FREEMAN, R. Edward – Administração. Prentice Hall do 

Brasil. Rio de Janeiro. 1985  

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Ementa 

Administração Pública e Organizações Públicas. Os principais Modelos de 

administração pública. Teorias da administração pública. Gestão administrativa e 

estrutura organizacional. A ênfase das políticas públicas e a nova administração pública. 

Aspectos Jurídicos da Administração Pública. O Administrador Público.  

Referência Básica  

DENHARDT, Robert. B. Teoria Geral de Organizações Públicas. 4a ed. (trad. Prof. 

Francisco G. Heidemann), Thompson/ Wadsworth, 2004, p.173-183.  

KEINERT, Tânia M. M. Administração pública no Brasil: crises e mudanças de 

paradigmas. São Paulo, Annablume, 2000.  

Referência Complementar 



 

 

BRESSER PEREIRA, L. C. Da administração pública burocrática à gerencial. In: 

BRESSER PEREIRA, L. C.; SPINK, P. Reforma do Estado e Administração Pública 

Gerencial. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.  

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 10a. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.  

FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3. 

ed. São Paulo: Globo, 2001.  

FERLIE, Ewan et al. A nova administração pública em ação. Tradução de Sara Rejane 

de Freitas Oliveira. Brasília: UnB/ENAP, 1999.  

GRAHAM JR. Cole Blease e HAYS, Steven W. Para Administrar a Organização 

Pública. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.  

KEINERT, Tânia M. M. Administração pública no Brasil: crises e mudanças de 

paradigmas. São Paulo, Annablume, 2000.  

HEIDEMANN, F. G. e SALM, J. F. Políticas públicas e desenvolvimento. bases 

epistemológicas e modelos de análise.Brasília: UnB, 2009.  

 

GESTÃO DE CUSTOS 

Ementa 

Custos empresariais. Terminologia aplicada a custos. Métodos tradicionais de custeio. 

Formação do preço de venda. Métodos modernos de custeio. Fluxo de caixa. 

Referência Básica  

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9. ed. São Paulo, Atlas, 2003. 

HANSEN, Don R.; MOWEN, Maryanne M. Gestão de custos: contabilidade e controle. 

São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2001. 

BECKER, Norton. Contabilidade de custos: um enfoque para administração de 

empresas. Rio de Janeiro: Mac Graw Hill, 1972. 

Referência Complementar 

BORNIA, Antonio Cezar. Análise gerencial de custos: aplicação em empresas 

modernas. 2.ed. São Paulo:Atlas, 2008. 

BRUNI, Adriano Leal; FAMÁ, Rubens. Gestão de custos e formação de preços: com 

aplicações na calculadora HP12C e Excel. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

COBERTT NETO, Thomas. Contabilidade de ganhos: a nova contabilidade gerencial 

de acordo com a teoria das restrições. São Paulo: Nobel, 1997. 

CRS-SP/IBRACON. Custos: ferramentas de gestão. São Paulo, Atlas, 2000. 

HORNGREN, Charles T.; DATAR, Srikant M.; FOSTER, George. Contabilidade de 

custos: uma abordagem gerencial. 11.ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

LEONE. George S.G. Custos: planejamento, implantação e controle. 3.ed. São Paulo, 

Atlas, 2000. 

LEONE. George S.G. Curso de Contabilidade de Custos. 2.ed. São Paulo, Atlas, 2000. 



 

 

 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 

Ementa 

Propiciar ao aluno um reconhecimento da dimensão psicológica nas relações humanas e 

articulá-las ao trabalho. Fornecer subsídios para uma reflexão crítica do constante inter-

jogo entre o individual e grupal, permeado pela peculiaridade do contexto.  

Referência Básica  

BERGAMINI, C.W. Psicologia aplicada a administração de empresas. São Paulo, 1982: 

Ed. Atlas. 

Referência Complementar 

SHULTZ  E SHULTZ. Historia da psicologia moderna. São Paulo, 2001: Educ. 

 HEICBREDER, E. Psicologias do século XX. São Paulo, 1996:Mestre Jou. 

 

ADMINISTRAÇÃO E MERCADO DE TRABALHO 

Ementa 

Os administradores e a Administração, seu perfil e papéis; o administrador e o seu 

ambiente, áreas de atuação, oportunidades no mercado de trabalho e os cenários instáveis 

para as empresa; o administrador e os desafios para a consolidação de sua imagem de 

agente de mudanças; o administrador profissional, legislação e insígnias. 

Referência Básica  

CARAVANTES, Geraldo R. Administração: teorias e processos. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2005. 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. Campus Elsevier: São 

Paulo, 2004; 

LACOMBE, Francisco José Masset; HEILBORN, Gilberto. Administração: princípios 

e tendências. 2. ed. rev. e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2008. 

NOGUEIRA, Arnaldo José França Mazzei. Teoria Geral da Administração para o 

século XXI. Ática, São Paulo, 2007. 

SOBRAL, Filipe; PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. 

São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 

Referência Complementar 

CHIAVENATO, I. Administração nos Novos Tempos. Rio de Janeiro: Campus, 2005.  

FERREIRA, A.A e outros, Gestão Empresarial, São Paulo: Pioneira, 1997.  

GROVE, A, Administração de Alta Performance, São Paulo: Futura, 1995.  

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à Administração. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2000.  

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Teoria Geral da Administração: uma 

abordagem prática. São Paulo:Atlas, 2008.  

SILVA, Reinaldo O. Teorias da Administração. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2008.  

 



 

 

CENÁRIOS ECONÔMICOS 

Ementa 

Conceitos básicos. Funções de demanda e oferta. Elasticidade: preço e renda. As teorias 

de demanda. A teoria da firma. As funções de produção e de custos. Estrutura de  

mercado: perfeito e imperfeito. As contas nacionais. As funções consumo e poupança. A 

função investimento. A demanda e a oferta monetária. O equilíbrio nos mercados de 

bens e monetário. 

Referência Básica  

MANKIW, N. Gregory. INTRODUÇÃO A ECONOMIA. 3ª ed. Rio de Janeiro: LCT, 

1998. 805 p. 

PINDYCK, R S. RUBINFELD, D. Microeconomia São Paulo: MAKRON Books, 1994. 

968 p. 

ROSSETTI, José Paschoal. INTRODUÇÃO À ECONOMIA. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 

1991. 810 p. 

Referência Complementar 

EQUIPE DE PROFESSORES DA USP. MANUAL DE ECONOMIA. 3ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 1998. 

HARRIS, F. MCGUIGAN, J. MOYER. Economia de Empresas. Aplicações, Estratégias 

e Táticas. Ed Thomsons, SP 2004. 

SILVA, Fábio Gomes da & JORGE, Fauzi Timaco. ECONOMIA APLICADA À 

ADMINISTRAÇÃO. 1ª Reimpressão. São Paulo: Futura, 2000. 242 p. 

STIGLITZ, J. WALSH, C. Introdução à Microeconomia. São Paulo. Ed. Campus. 2003. 

 

FERRAMENTAS DE GESTÃO 

Ementa 

Organização e Reorganização. Distribuição do Trabalho. Processamento do Trabalho. 

Aproveitamento Racional do Espaço Físico. Gráficos de Organização. 

Referência Básica  

ARAÚJO, L.D.C. Organização Sistemas e Métodos: e as modernas ferramentas de 

gestão.São Paulo, Atlas, 2001. 

Referência Complementar 

BALLESTERO-ALVAREZ, Maria Esmeralda. Manual de Organização Sistemas e 

Métodos. São Paulo, Atlas, 1997. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Organização, Sistemas & Métodos: uma 

abordagem gerencial. São Paulo, Atlas, 2001. 

 Tapscott, Don; Williams, Anthony D. Wikinomics - Como a Colaboração em Massa 

Pode Mudar o seu Negócio. São Paulo, Nova Fronteira, 2008.  

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=1971777&ID=BD65C8E27D907170F152F0138&PAC_ID=18659
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=1971777&ID=BD65C8E27D907170F152F0138&PAC_ID=18659


 

 

CRUZ, Tadeu. Sistemas, Organização e Métodos: estudo integrado das novas 

tecnologias da informação. São Paulo, Atlas, 1998. 

 

ECONOMIA 

Ementa 

Fundamento das teorias do comércio internacional e do investimento direto externo, bem 

como outros elementos teóricos, utilizados na compreensão dos aspectos básicos da 

dinâmica produtiva na Economia Internacional e do Desenvolvimento Econômico. 

Referência Básica  

MANKIW, N. Gregory. INTRODUÇÃO A ECONOMIA. 3ª ed. Rio de Janeiro: LCT, 

1998. 805 p. 

PINDYCK, R S. RUBINFELD, D. Microeconomia São Paulo: MAKRON Books, 1994. 

968 p. 

ROSSETTI, José Paschoal. INTRODUÇÃO À ECONOMIA. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 

1991. 810 p. 

Referência Complementar 

EQUIPE DE PROFESSORES DA USP. MANUAL DE ECONOMIA. 3ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 1998. 

HARRIS, F. MCGUIGAN, J. MOYER. Economia de Empresas. Aplicações, Estratégias 

e Táticas. Ed Thomsons, SP, 2004. 

SILVA, Fábio Gomes da & JORGE, Fauzi Timaco. ECONOMIA APLICADA À 

ADMINISTRAÇÃO. 1ª Reimpressão. São Paulo: Futura, 2000. 242 p. 

STIGLITZ, J. WALSH, C.  Introdução à Microeconomia. São Paulo. Ed Campus. 2003. 

 

ESTATÍSTICA 

Ementa 

Arredondamento, Gráficos, Séries Estatísticas, Preparação de Dados para Análises 

Estatísticas, Medidas estatísticas, Distribuição Normal, Probabilidade, Controle 

Estatístico de Processo (CEP), Técnicas de Amostragem, Amostragem, Números 

Índices, Indicadores Econômicos e Correlação e Regressão Linear 

Referência Básica  

BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística aplicada às ciências sociais. 5. ed. rev. 

Florianópolis: UFSC, 2001. 340 p. il. 

SILVA, Ermes Medeiros da et al. Estatística para os cursos de economia, administração 

e ciências contábeis. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1996-1998. 2 v. 

TOLEDO, Geraldo Luciano; OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística básica. 2 ed. São Paulo: 

Atlas, 1995.459 p.  



 

 

Referência Complementar 

BUNCHAFT, Guenia, KELLNER, Sheila Rubino de Oliveira. Estatística sem 

mistérios. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1998-1999. 2 v. 

FEIJO, Ana Lopez Calvo de. Pesquisa e a estatística na psicologia e na educação. Rio 

de Janeiro: Bertrand, 1996. 172 p. 

FONSECA, Jairo Simon da, MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de estatística. 6. 

ed. São Paulo: Atlas, 1996. 320 p. 

KAZMIER, Leonard J. Estatística aplicada à economia e administração. Tradução 

Carlos Augusto Crusieus. Sao Paulo: McGraw-Hill, 1982. 376 p. (Coleção Schaum). 

LAPPONI, Juan Carlos. Estatística usando Excel 5 e 7. São Paulo: Lapponi, 1997.  

MARTINS, Gilberto de Andrade, DONAIRE, Denis. Princípios de estatística: 900 

exercícios resolvidos e propostos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1990. 255 p. il. 

MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica: probabilidade. 7. ed. São Paulo: 

McGraw-Hill, 1979. 210 p. 

NAZARETH, Helenalda Resende de Souza. Curso básico de estatística. 12. Ed. São 

Paulo: Ática, 1999. 160 p. il. OLIVEIRA, Francisco Estevam Martins de. Estatística e 

probabilidade: exercícios resolvidos e propostos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

NAZARETH, Helenalda Resende de Souza. Curso básico de estatística. 9. ed. São 

Paulo: Ática, 1997. 

OLIVEIRA, Francisco Estevam Martins de. Estatística e probabilidade: teoria, 

exercícios resolvidos e propostos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 221 p. il.   

SILVA, Sebastião Medeiros da. Matemática básica para cursos superiores. São 

Paulo: Atlas, 2002. 

SPIEGEL, Murray R. Estatística. Tradução Pedro Cosentino. 3. ed. São Paulo: Makron, 

1994. 643 p. il. (Coleção Schaum). 

STEVENSON, William J. Estatística aplicada à administração; tradução Alfredo 

Alves de Farias. São Paulo: Harper & Row do Brasil, 1981. 

STEVENSON, Willian J. Estatística aplicada à administração. Tradução Alfredo 

Alves. São Paulo: Harbra, 1986. 495 p. il. 

VIEIRA, Sonia. Elementos de estatística. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1995.  

 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I 

Ementa 

Conceitos básicos de Administração Financeira e a função financeira nas Empresas; 

Análise de índices econômico-financeiros; análise e planejamento financeiro com 

utilização do fluxo de caixa; administração de caixa; administração de estoques; 

administração de contas a receber; administração do capital de giro; fontes de 

financiamento de curto, médio e longo prazo. 

Referência Básica  



 

 

GITMANN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira.  10ª ed. São Paulo.  

Ed. Harbra.  1999. 

FALCINI, Primo. Avaliação Econômica de Empresas: Técnica e Prática.  São Paulo.  

Ed. Atlas.  1992. 

MATARAZZO, Dante C. Análise Financeira de Balanços: Abordagem básica e 

gerencial.  3ª ed. São Paulo.  Ed. Atlas.  1994. 

NETO, Alexandre Assaf.  Estrutura e Análise de Balanços: Um enfoque econômico-

financeiro.  3ª ed. São Paulo.  Ed. Atlas.  1993. 

Referência Complementar 

BRITO, Ney Roberto Ottoni de.  Gestão de Investimentos.  São Paulo.  Ed. Atlas.  

1993; 

FIPECAFI, Manual de Controle Operacional de Sociedade de Arrendamento 

Mercantil.  2ª ed. São Paulo.  Ed. Atlas.  1993. 

FIPECAFI. Manual de Controle Operacional de Bancos de Investimento.  2ª ed. São 

Paulo.  Ed. Atlas. 1993. 

LEONI, Geraldo e GERALDO, Evandro.  Cadastro, Crédito e Cobrança.  São Paulo.  

Ed. Atlas. 1994. 

MARTINS, Eliseu & NETO, Alexandre Assaf.  Administração Financeira: As 

finanças das empresas sob condições inflacionárias.  2ª ed. São Paulo.  Ed. Atlas.  

1993. 

NEIVA, Raimundo Alefaf.  Valor de Mercado da Empresa.  São Paulo.  Ed. Atlas.  

1993. 

SECURATO, José Roberto.  Decisões Financeiras em Condições de Risco.  São Paulo.  

Ed. Atlas.  1992. 

 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II 

Ementa 

O sistema orçamentário global; Orçamento de vendas; Orçamento de produção; 

Orçamento de despesas operacionais;  Orçamento de caixa;  Demonstrativo de resultado 

de exercício projetado;  Balanço patrimonial projetado;  Controle orçamentário. 

Referência Básica  

SANVICENTE, Antônio Zoratto & SANTOS, Celso da Costa.  Orçamento na 

Administração de Empresas: Planejamento e controle.  2ª Ed. São Paulo.  Ed. Atlas.  

1992; 

WELSCH, A. Glenn.  Orçamento Empresarial.  4ª Ed. São Paulo.  Ed. Atlas.  1990; 

ZDANOWICZ, José Eduardo.  Orçamento Empresarial: Uma abordagem prática.  3ª 

Ed.  Porto Alegre.  Ed. DC Luzzastto.  1989. 

Referência Complementar 

MOREIRA, José Carlos.  Orçamento Empresarial: Manual de elaboração.  5ª Ed. 



 

 

São Paulo.  Ed. Atlas.  1993; 

SOBANSKI, Jaert J. Prática de Orçamento Empresarial: Um exercício programado.  

2ª Ed. São Paulo.  Ed. Atlas.  1988; 

TUNG, Nguyen H. Orçamento Empresarial no Brasil: Para empresas industriais e 

comerciais.  3ª Ed. São Paulo.  Ed. Universidade.  1988; 

 

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

Ementa 

Poupança, investimento e intermediação financeira; Sistema Financeiro Nacional; títulos 

de renda fixa; taxa de juros; política monetária; mercados de ações à vista e de opções; 

mercados futuros; mercado financeiro internacional. 

Referência Básica  

FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro - Produtos e Serviços. 6a edição. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 1995. 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Harbra, 

1997. 

RUDGE, Luiz Fernando; CAVALCANTE, Francisco e MISUMI, Jorge Yoshio. 

Mercado de Capitais. Rio de Janeiro: Campus, 2002 

Referência Complementar 

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

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Mercado de Opções – Estratégias e Avaliação de 

Prêmios. Rio de Janeiro, 1984. 

BRITO, Ney Roberto Ottoni de. Gestão de Investimentos. São Paulo: Editora Atlas, 

1989. 

CARDOSO, Eliana A. Economia Brasileira ao Alcance de Todos. São Paulo: Editora 

Brasiliense, 1989. 

CASTRO, Helio O. Portocarrero de. Introdução ao Mercado de Capitais. Rio de 

Janeiro: IBMEC, 1979. 

CORDEIRO FILHO, Ari. Manual de Abertura das Companhias. Rio de Janeiro: 

IBMEC/APEC, 1981. 

HULL, J.C. Introdução aos Mercados Futuros e de Opções. São Paulo, BM&F, 1996. 

Lei das Sociedades por Ações (Lei n° 6.404, da 15.12.76). São Paulo: Editora Atlas, 

1977. 

ROSS, Stephen A., WESTERFIELD, Randolph W., JAFFE, Jeffrey J. Administração 

Financeira Corporate Finance. São Paulo, Atlas, 1995. 

SECURATO, José R. Decisões Financeiras em Condições de Risco. São Paulo, Atlas, 

1993. 

SILVA, Peri Agostinho da. Técnicas do Mercado Aberto. Rio de Janeiro: IBMEC, 

1983. 



 

 

SPINOLA, Noenio. O Futuro do Futuro. São Paulo: Editora Futura, 1998. 

VAN HORNE, James C. Funções e Análise das Taxas de Mercado de Capitais. São 

Paulo: Editora Atlas, 1972. 

 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

Ementa 

O Direito Tributário no contexto Geral do Direito. A posição do Administrador perante o 

Direito Tributário Direito Constitucional Tributário – Conceitos básicos. Código 

Tributário Nacional Conceitos básicos sobre as normas gerais. Conceitos básicos sobre 

os principais tributos. A importância do tributo na composição dos custos de bens e 

serviços. A tributação dos rendimentos. Aspectos práticos do Direito Tributário nas 

operações nacionais e internacionais. 

Referência Básica  

AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2002.  

BORGES, Humberto Bonavides. Gerência de impostos: IPI, ICMS e ISS. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 1998.  

ICHIHARA, Yoshiaki. Curso de Direito Financeiro e Tributário. São Paulo, Atlas, 

2000. 

Referência Complementar 

BALTHAZAR, Ubaldo César. História do Tributo no Brasil. Florianópolis: Fundação 

Boiteux, 2005.  

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. Saraiva, São Paulo, 

1992.atualizado pela nova constituição. São Paulo: Atlas, 2001 

DELLAGNELO, José Aleixo e PANTZIER, Helge Detlev. Direito tributário: 

princípios e conceitos à luz da CF/88. Curitiba: Juruá, 2002.  

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 

2002.  

MARTINS, Ives Gandra da Silva e NASCIMENTO, Carlos Valder (org.) Comentários 

à lei de responsabilidade fiscal. São Paulo: Saraiva, 2001. 

 

NEGOCIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM. 

Ementa 

Conflito. Métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. Negociação. Conciliação. 

Mediação. Arbitragem. Mudança de paradigma. Princípios da Mediação. Atitudes do 

Mediador. Aplicabilidade da mediação. Habilidades na comunicação. Técnicas à 

entrevista. Técnicas utilizadas em mediação: comunicação e negociação. Técnicas de 



 

 

negociação. Estratégias utilizadas em negociação. Processo de Mediação. 

Contratualização. 

Referência Básica  

BARRAL, Welber. A arbitragem e seus mitos. Florianópolis: OAB/SC, 2000. 

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo. São Paulo: Atlas, 2ª ed.rev. e 

ampl., 2005. 

MORAIS, José Luis Bolzan de. Mediação e Arbitragem. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2002. 

Referência Complementar 

COLAIÁCOVO, Juan Luis; COLAIACOVO, Cynthia Alexandra. Negociação, 

mediação e arbitragem. Rio de Janeiro, Forense, 2002. 

GARCEZ, José Maria Rossani. Técnicas de negociação. Resolução Alternativa de 

Conflitos. ADRS, mediação, conciliação e arbitragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2002. 

FISCHER, Roger & URY, William. Como Chegar ao Sim. Rio de Janeiro: Imago, 

1994. 

MAGALHÕES, José Carlos de & BAPTISTA. Arbitragem Comercial. Rio de 

Janeiro:Editor: LFB. 1986. 

SERPA, Maria de Nazareth. Teoria e prática da mediação de conflitos. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2002. 

 

GESTÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

Ementa 

Planejamento e estratégia para captação de recursos. Marketing para eventos. 

Orientações empresariais e organizacionais para marketing. O uso do marketing na 

captação, criação e planejamento de eventos. Orientações sobre parcerias de 

incentivo à cultura. Elaboração de Projetos de Captação de Recursos para os 

municípios. Desenvolvimento de Planos de Negócios, propostas e estratégias de 

negociação. Leis de Incentivo. Fundos de Financiamento. As principais fontes de 

financiamento para projetos públicos e sociais no Brasil e no mundo.  

Referência Básica  

NANUS, Burt. Liderança para o Terceiro Setor: estratégias de sucesso para 

organizações sem fins lucrativos, São Paulo, 2000. 

FREUND, Tomas. A Relação Entre Voluntários e Profissionais Numa Organização 

do Terceiro Setor: Existe Um Duplo Comando? Revista Integração/ FGV, São Paulo, 



 

 

2006. 

KELLEY, Daniel Q. Dinheiro para sua causa. Como obter fundos de particulares, 

empresas e instituições filantrópicas. São Paulo: Textonovo, 1995. 

Referência Complementar 

 

NORIEGA, Maria Elena – Apoio Financeiro como conseguir. São Paulo: 

Textonovo,1997.  

Manual de Fundos Públicos – Controle social e acesso aos recursos públicos – Editora 

Fundação Petrópolis 

CRUZ, Celia e ESTRAVIZ, Marcelo. Captação de Diferentes Recursos para 

Organizações Sem Fins Lucrativos. Editora Global. 2003 

NORIEGA, Maria Elena e MURRAY, Milton. Apoio Financeiro: Como Conseguir. 

Editora TextoNovo. 2002 

AZEVEDO, Tasso Rezende. Buscando recursos para seus projetos. TextoNovo 1998. 

LANDIM, Leilah; BERES, Neide. As organizações sem fins lucrativos no Brasil: 

ocupação, despesas e recursos – Nau Editora. 2005 

PEREIRA, Custódio. Captação de recursos, Fund Raising – Ed. Mackenzie. 2003 

Sites: Gife, Ethos, Abong, setor3, patrolink, ABCR-Captadores. 

 

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

Ementa 

Estratégia: Conceitos e Teorias; Gestão Estratégica: Liderança, Posição e Escolhas; 

Estratégia Empresarial: Identificação, Bases, Sustentação; Estratégias de Crescimento; 

Gerenciamento e Importância da Estratégia; Desenvolvimento Estratégico; As Escolas 

Estratégicas; Transformando Estratégia em Ação. 

Referência Básica  

MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. Safári de Estratégia 

– 2ª ed. Porto. 

Alegre: Bookman, 2010. 

MINTZBERG, Henry; LAMPEL, Joseph; QUINN, James B.; GHOSHAL, Sumantra. O 

Processo da Estratégia: conceitos, contextos e casos selecionados. 4. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2006. 

Referência Complementar 

ANSOFF, H. I (Org.). Administração estratégica. São Paulo: Atlas, 1981. 

CARTER, Chris; CLEGG, Stewart R.; KORNBERGER, Martin. Um livro bom, 

pequeno e acessível 

sobre Estratégia. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

JÚLIO, Carlos Alberto. A Arte da Estratégia. Rio de Janeiro: Elsevier: 2005. 



 

 

PORTER, Michael E. Estratégia Competitiva. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

 

PROJETO DE TCC 

Ementa 

Elaboração do diagnóstico empresarial. Definição da situação problemática 

organizacional. Documentação e registro por meio dos documentos científico-

acadêmicos: relatórios seguindo as normas da ABNT. 

Referência Básica  

SEBRAE. Diagnóstico empresarial. Disponível em www.sebrae.org.br 

LACOMBE, Francisco José Masset. HEILBORN, Gilberto Luiz. Administração: 

princípios e tendências. São Paulo: Saraiva, 2006. 

ROESCH, Sylvia Maria. Projetos de estágio e de pesquisa em Administração: guia 

para estágios, trabalhos de conclusa, dissertações e estudos de caso. São Paulo: 

Atlas, 2006. 

Referência Complementar 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028: resumos. Rio de 

Janeiro, 1990. 

bv_____. NBR 6023: informação e documentação – referências – elaboração. Rio de 

Janeiro, 2000. 

_____. NBR 10520: apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, 2002. 

_____. NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. 

Rio de Janeiro, 2002. 

MARCHIONI, Rubens. Criatividade & Redação. O que é, como se faz. São Paulo: 

Loyola, 2000. 

SEVERINO, Antônio J. Metodologia do trabalho científico. 15 ed. Ver. São Paulo: 

Cortez, Autores associados, 1989. 

 

GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Ementa 

Elaboração do plano do projeto. Ciclo de vida do projeto. Gerência de escopo, 

tempo, custos, qualidade. Recursos humanos, comunicações e riscos do projeto. 

Mecanismo de acompanhamento e gerenciamento de projetos. Gerência de projetos 

públicos. 

Referência Básica  

PMI – Project Management Institute (Editor). Um Guia do Conjunto de 

Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos – Guia PMBOK, Pensylvania, 2004.  

VARGAS, Ricardo. Manual Prático do Plano de Projeto. Rio de Janeiro: Brasport, 

2003.  

http://www.sebrae.org.br/


 

 

Referência Complementar 

CODAS, Manoel. Gerência de projetos – uma reflexão histórica. Revista de 

Administração de Empresas, jan/mar, 1987.  

       FIGUEIREDO, Francisco Constant De & FIGUEIREDO, Helio Carlos Maciel. 

Dominando Gerenciamento de Projetos com MS Project 2002. Editora Ciência 

Moderna, 2003. (ISBN: 8573932619). 

GIDO, Jack; CLEMENTS, James P. Gestão de projetos. São Paulo: Thomson Learning, 

2007.  

HELDMAN, Kim. Gerência de Projetos: Fundamentos. Editora Campus, 2005 

(ISBN: 8535216847). 

QUADROS, Márcio. Gerência de Projetos de Software – Técnicas e Ferramentas. 

Editora Visual Books. (ISBN: 8575020609). 

RABECHINI, JR., Roque; CARVALHO, Marly Monteiro de (orgs.). Gerenciamento 

de projetos na prática: casos brasileiros. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

GESTÃO DE EMPRESAS DO TERCEIRO SETOR E RESPONSÁBILIDADE 

SOCIAL 

Ementa 

A evolução e a contribuição do Terceiro Setor para o desenvolvimento social brasileiro. 

Marco Legal do Terceiro Setor. Formas Jurídicas que compõem o Terceiro Setor. LOAS 

e o Marco Legal do Terceiro Setor. Regime Tributário das Organizações do Terceiro 

Setor: imunidade, isenções e tributações A gestão das organizações do Terceiro Setor. O 

profissional de gestão para o Terceiro Setor. A sustentação financeira dos projetos 

sociais (Captação de Recursos). Qualidade no Terceiro Setor. Responsabilidade Social e 

Terceiro Setor. 

Referência Básica  

DRUCKER, Peter F. Administração de organizações sem fins lucrativos: princípios e 

práticas. 4. ed. São Paulo: Pioneira, 1997. 

HUDSON, Mike. Administrando organizações do terceiro setor: o desafio de 

administrar sem receita. São Paulo: Makron Books, 1999. 

SZAZI. Eduardo. Terceiro setor: Regulação no Brasil. São Paulo: Gife e Editora da 

Fundação Peirópolis, 2001. 312p 

Referência Complementar 

CRUZ, Célia M.; ESTRAVIZ, Marcelo. Captação de diferentes recursos para 

organizações sem fins lucrativos. São Paulo: Global, 2000. 

GONÇALVES, Hebe S. Organizações não governamentais: solução ou problema? São 

Paulo: Estação Liberdade, 1996. 



 

 

SOUZA, Leandro. Tributação do Terceiro Setor no Brasil. São Paulo: Dialética, 2004.  

SZAZI, Eduardo. Terceiro setor: reflexões sobre o legal. Rio de Janeiro: FGV, 1998. 

TINOCO, João Eduardo Prudêncio. Balanço Social: uma abordagem da transparência e 

da Responsabilidade Pública das Organizações. São Paulo : Atlas, 2001. 

 

CONSULTORIA EMPRESARIAL 

Ementa 

Conceitos básicos de Consultoria; Contratação dos serviços de consultoria; Diagnóstico 

organizacional; Relatórios de consultoria. 

Referência Básica  

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Manual de Consultoria Empresarial. 4ª 

ed. Atlas: São Paulo, 2003. 

Referência Complementar 

PEREIRA, Fábio Henrique. Apostila de Consultoria Empresarial. 

 

TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO 

Ementa 

Noções de Administração Hoteleira, Noções de Administração de Comércio Exterior. 

Noções de Administração de Comércio Varejista (Shoppinghs e Lojas). Noções de 

Administração de Agronegócios. Noções de Administração Hospitalar. Noções de 

Administração Escolar Privada e Pública. 

Referência Básica  

BORBA, V. Administração Hospitalar: princípios básicos. São Paulo: CEDAS, 1991. 

CASTELAR, R. M. O hospital no Brasil. In: CASTELAR, R. M. et al. Gestão 

hospitalar: um desafio para o hospital brasileiro. Cooperação Brasil-França: ENSP, 

1995. 

DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: MECC 

Unesco, 2006.  

 

GONÇALVES, E. Administração de recursos humanos nas instituições de saúde. 

São Paulo: Pioneira, 1987. 

KOTLER, P. Marketing essencial: conceitos, estratégias e casos. 2ª ed. São Paulo: 

Prentice Hall, 2005. 

LUDOVICO. Nelson. Comércio Exterior: Preparando a Empresa para o Mercado 

Global. São Paulo: Cengage Learning, 2002. 

MILIONE, Paulo César. Turismo: Teoria e Prática. Editora Atlas, 2000. 



 

 

NEVES, M.F.; THOMÉ E CASTRO, L (orgs.). Marketing e estratégia em 

agronegócios e alimentos. São Paulo: Atlas, 2003. 

STANTON, John L. SPIRO, Rosann. Administração de vendas. 10ed. São Paulo: LTC, 

2000. 

THORSTENSEN, Vera. OMC – As regras do comércio internacional. São Paulo: Ed. 

Aduaneiras, 2001. 

VAZQUEZ, José Lopes. Comércio Exterior Brasileiro. São Paulo: Ed. Atlas, 2004. 

Referência Complementar 

ANDRADE, Nelson; BRITO, Paulo Lúcio de; JORGE, Wilson Deson. Hotel: 

Planejamento e Projeto.  Editora Senac SP – 2007. 

CECÍLIO, L.C.O. Inventando a mudança na saúde. São Paulo: Hucitec. 1997. 333p.  

DELORS, J. A educação para o século XXI: questões e perspectives. Porto Alegree: 

Artmed, 2005.  

DEMO, P. A educação do futuro e o futuro da educação. Campinas, SP: Autores 

Associados, 2005.  

DUSSAULT, G. A gestão dos serviços públicos de saúde: características e 

exigências. Revista de Administração Pública, 1992. 

MEGIDO, J.L.T. e XAVIER, C. Marketing & Agribusiness. São Paulo: Atlas, 2003. 

REBONO, Maria. Introdução ao Comércio Internacional. In: SEGRE, German 

(Organizador). Manual Prático de Comércio Exterior, p. 1-42. São Paulo: Atlas, 2006. 

SOARES, Cláudio César. Introdução ao Comércio Exterior: Fundamentos Teóricos 

do Comércio Internacional. São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

LIBRAS – LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

Ementa 

Ensino e discussão sobre o que é a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Porque 

LIBRAS é uma língua. Os aspectos lingüísticos da LIBRAS. História, cultura e 

identidade surda. Legislação. O atendimento educacional especializado. O cotidiano dos 

sistemas de comunicação organizacional para a pessoa surda.  

Referência Básica  

 BRASIL MEC/SEESP. Educação Especial. Língua Brasileira de Sinais (Série 

Atualidades Pedagógicas) - Caderno 3. Brasília: MEC/SEED, 1997. 

 

BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma Gramática de Língua de Sinais. Rio de Janeiro-RJ. 

Tempo Brasileiro, UFRJ-RJ. Departamento de Lingüística e Filologia.1995. 

 

BRITO, Lucinda Ferreira. Estrutura lingüística da LIBRAS. Doutora em lingüística, 

departamento de lingüística e filologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

1994. 



 

 

 

FENEIS. LIBRAS em Contexto. Curso Básico. Grupo de Pesquisa da FENEIS. Rio de 

Janeiro, 1997. 

Referência Complementar 

COUTINHO, Denise. LIBRAS e Língua Portuguesa (Semelhanças e Diferenças). Vol. 

I e II. João Pessoa, 2000. 

FENEIS. Revista da FENEIS nº 06 e 07 (2000) e nº 10 (2001), Rio de Janeiro. 

______ Língua Brasileira de Sinais. Belo Horizonte, 1995. 

 

KOJIMA, C. K.; SEGALA. S. R. A Imagem do Pensamento. In: Língua de Sinais. nº 

02 e 04. São Paulo: Escala, 2001. 

 

LABORIT, Emmauelle. O Vôo da Gaivota. Paris: Editora Best Seller, 1994.  

 

MOURA, Lodi. Língua de Sinais e Educação do Surdo. Série neuropsicológica, v. 3. 

São Paulo: TEC ART, 1993. 

 

MOURA, M. C. Caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. 

 

PARANÁ/SEED/SUED/DEE. Aspectos Lingüísticos da Língua Brasileira de Sinais. 

Curitiba, 1998. 

 

QUADROS, Ronice M. Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1997. 

 

________ Phrase Structure of Brazilian Sign Language. Tese de doutorado PUC/RS. 

Porto Alegre 1999. 

 

QUADROS, Ronice Müller de. Língua de sinais brasileira: Estudos lingüísticos. 

Porto Alegre: Artmed, 2004. 

 

Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem do Curso  

O Curso de Administração Noturno da Faculdade Municipal de Palhoça pauta-se em 

um sistema de avaliação conciso e coerente, com a proposta de ensino aprendizagem que é 

cerne de seu Projeto de Desenvolvimento Institucional. 

Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem 

Avaliação do Processo de Ensino Aprendizagem do Curso de Administração Noturno 

é realizada de forma diversificada, buscando avaliar não somente os aspectos teóricos, mas 

práticos, de sala de aula, de atividades complementares, pesquisa e extensão, para tanto os 

professores são capacitados para compreender, elaborar e aplicar os mais diversos 

instrumentos avaliativos. Todavia, em harmonia com o PDI, os professores são orientados a 

aplicarem estudos de caso reais e simulados sobre situações empresariais no âmbito 



 

 

internacional, nacional, regional e local, bem como a articulação com a Administração 

Pública e Privada, tendo em vista a viabilidade negociação com os diversos segmentos, como 

a participação das empresas em processos licitatórios e as parcerias público-privadas, dentre 

outras formas de articulação entre o Estado e o setor privado. 

A Coordenação do Curso de Administração da FMP implantou um programa 

avaliativo institucional, com o objetivo primordial de criar indicadores de desenvolvimento de 

capacidades e habilidades esperadas no profissional formado na IES. Desta forma, os 

professores são incentivados a aplicarem não somente provas escritas tradicionais, mas, vários 

instrumentos de avaliação, priorizando a leitura de obras técnicas e de conhecimento geral, a 

realização de atividades intra e extra classe, simulando situações que os futuros profissionais 

vivenciarão. 

Esse programa inclui, além das avaliações descriminadas nos Planos de Ensino das 

unidades curriculares, que compõe a N1 ou N2, também a realização da Avaliação de 

Conhecimento Acumulado, que permite o desenvolvimento da habilidade de pensar 

cumulativamente e, capacidade de fazer o estudante reciclar a todo o momento os 

conhecimentos adquiridos durante o Curso.  

 

Componentes de Avaliação Composição 

Provas Prova Escrita/Oral Individual 

Atividades 

Dinâmicas 

Estudos de Caso 

Resenhas 

Positions 

Monografias 

Filmes 

Matérias especificas 

Relatórios 

Técnicas de Entrevistas 

 



 

 

Avaliação do Curso 

Em consonância com as diretrizes normativas do SINAES, a Instituição criou a 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, com o claro objetivo de oportunizar a participação do 

corpo discente, docente, administrativo e comunidade nesse importante processo de avaliação 

do curso. 

O instrumento desenvolvido para a avaliação do Curso contempla indicadores 

referentes à estrutura do curso, a coordenação e os professores. Há também, no instrumento, a 

oportunidade de manifestação avaliativa sobre o próprio acadêmico e seu desempenho 

individual em relação ao curso. 

Por meio da apuração e do cruzamento dos dados é possível a verificação da real 

situação oportunizando a tomada de decisão para correção de possíveis problemas, o 

aprimoramento de programas, atividades e condutas que já apresentam resultados positivos. 

Os resultados são discutidos com o corpo discente, docente e diretivo e publicados de 

forma ampla e transparente. 

A CPA cuida da avaliação interna dos cursos, utilizando instrumento apropriado de 

pesquisa, que atualmente é realizado de forma manual. 

Além, deste mecanismo utiliza-se como instrumento de mensuração e avaliação do 

Curso de Administração: reuniões com líderes, realizadas mensalmente nas dependências da 

instituição, e ata em poder dessa coordenação e, também reuniões com os professores 

realizadas mensalmente, ou de acordo com as necessidades. Porém, a Coordenação do Curso 

mantém contato permanente com professores da instituição, por meio eletrônico para tratar 

das situações, de forma mais ágil. 

 

Avaliação Institucional 

A avaliação institucional é de grande relevância na FMP, pois, por meio desta a 

instituição desenvolve suas ações dentro das dimensões do SINAES, obedecendo aos critérios 

para consolidação de uma faculdade de excelência. 

 

Comissão Própria de Avaliação – CPA  

A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Municipal de Palhoça, constituída por 

representantes dos vários níveis da Instituição e membros da Comunidade, foi instituída por 

meio do Regimento Interno da Comissão Própria de Avaliação, conforme anexo III deste 

documento. 



 

 

São adotados como referência as diretrizes estabelecidas pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - SINAES, assim compete à Comissão:  

 Conduzir os processos de avaliação internos da Instituição;  

 Sistematizar e prestar informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais – INEP;  

 Coordenar o processo de elaboração do Planejamento da Faculdade;  

 Acompanhar sistematicamente os principais projetos estabelecidos no 

Planejamento;  

 Coordenar o processo de diagnóstico dos principais problemas enfrentados pela 

instituição; 

 Coordenar e acompanhar os processos de avaliação externa da instituição;  

 Acompanhar a evolução do tema Avaliação do Ensino Superior junto ao CEE, no 

sentido de manter a instituição atualizada sobre esta discussão.  

Projeto de Auto-Avaliação 

A avaliação interna ou auto-avaliação tem como principais objetivos produzir na 

Faculdade Municipal de Palhoça conhecimentos; pôr em questão os sentidos do conjunto de 

atividades e finalidades cumpridas pela Instituição; identificar as causas dos seus problemas e 

deficiências; aumentar a consciência pedagógica e a capacidade profissional do corpo docente 

e técnico administrativo; fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores 

institucionais; tornar mais efetiva a vinculação da Instituição com a comunidade; julgar acerca 

da relevância científica e social de suas atividades e produtos, além de prestar contas à 

sociedade, conforme preceitua o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES). 

A Avaliação é um instrumento de conhecimento do ambiente acadêmico que tem 

como objetivo a identificação dos acertos e problemas e, consequentemente a correção dos 

rumos por meio de um plano de ações dentro da sistemática preconizada pelo Ministério da 

Educação e Conselho Estadual de Educação. 

A avaliação institucional na FMP tem como propósito, sensibilizar e conscientizar 

para educar. 

O processo de operacionalização da Avaliação Institucional inicia-se com uma data 

marcada no calendário acadêmico da Faculdade, após é iniciado o processo de sensibilização. 

Em dia determinado os professores daquele horário entram em sala com o instrumento 



 

 

impresso e, individualmente cada acadêmico responde aos questionamentos realizados, 

obedecendo aos seguintes critérios: 

 Infra-estrutura 

 Corpo Docente 

 Coordenação do Curso 

 Auto Avaliação Discente 

 Auto Avaliação Docente,  

 O instrumento de Avaliação Completa encontra-se no anexo IV deste documento. 

Resultados da Auto-Avaliação 

Assim que a Avaliação Institucional se encerra, o processo de tabulação dos dados 

começa. O presidente da CPA apoiado pelos demais membros operacionalizam o processo e 

divulgam os resultados em mural próprio da Instituição. A seguir, as providências tomadas 

pela Instituição referentes aos problemas e necessidades levantadas pelas etapas da avaliação 

são analisadas. Sendo assim, a Faculdade Municipal de Palhoça, norteada por seus princípios, 

pretende construir critérios de avaliação institucional que se caracterize pela transparência, 

para que se transforme num instrumento de pluralidade, para que contenha vários elementos, 

rigorosidade, no sentido de rigor ético e não apenas metodológico, do que se pretende com a 

avaliação. 



 

 

 ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS À FORMAÇÃO 

Estágio Curricular Obrigatório 

 

O Estágio Curricular Obrigatório do Curso de Administração da Faculdade 

Municipal de Palhoça está assim estruturado: 

 

FASE ATIVIDADE 

6ª Estágio Obrigatório I 

7ª Projeto de TCC 

8ª Estágio Obrigatório II 

 

 Mecanismos de acompanhamento e de cumprimento das atividades 

O acompanhamento do desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado ficará 

sob a responsabilidade da Coordenação de Estágios e dos professores de conteúdo e de 

metodologia que serão designados para esta função, quando o curso chegar às fases em que 

deverão realizar o estágio supervisionado. 

 

 Formas de Apresentação dos Resultados 

 

O Estágio Curricular Obrigatório é a exteriorização do aprendizado acadêmico, fora 

dos limites da sala de aula. Ocorre uma maior integração entre aprendizagem acadêmica, 

reflexão e conceituação, e a resolução de problemas em organizações a partir da experiência 

concreta, buscando melhorar a efetividade na resolução de problemas.  

Sendo assim, os acadêmicos do Curso de Administração Noturno, no final do semestre 

letivo apresentam em forma de relatório os resultados alcançados no estágio supervisionado I 

e II, obedecendo à metodologia individual de cada tipo de estágio, o qual será definido no 

Manual de Estágios da instituição, conforme anexo V. 

Porém, o acadêmico do curso para obter o diploma de Bacharel em Administração, 

defenderá seu produto final (Estágio II- Trabalho de Conclusão de Curso), perante uma banca 



 

 

avaliadora composta por três professores da área, sendo, um professor orientador de conteúdo 

e os demais, professores, membros convidados.  

Por fim, após aprovação, o acadêmico deverá entregar na coordenação de Estágios, 

três cópias com capa dura, sendo uma para a biblioteca da Faculdade, uma para a empresa que 

foi utilizada como laboratório para a prática profissional e outra para a coordenação do 

respectivo Curso. 

 

Relação aluno/orientador 

As atividades de orientação acerca da temática delimitada acontecem em horário 

estabelecido fora de sala de aula, onde acadêmicos e professores dialogam e debatem sobre o 

tema proposto e o professor/orientador media a relação entre o mundo do trabalho e espaço 

acadêmico, por meio do suporte teórico e prático na execução do projeto. Para realização 

desta atividade tem-se até dez alunos por professor/orientador de conteúdo. 

Quanto à orientação de metodologia, serão disponibilizados horários individuais, 

mediante agendamento. A FMP alocará carga horária especifica para este profissional atender 

a demanda dos acadêmicos. 

 Além, do estágio curricular obrigatório a Faculdade Municipal de Palhoça é 

intermediária no processo de inserção do acadêmico no mercado de trabalho, por meio do 

programa de estágio curricular não obrigatório, ou seja, a FMP faz a interveniência entre o 

acadêmico e a empresa, oportunizando assim a ele, troca de experiência e fortalecimento do 

processo de ensino aprendizagem com foco teórico - pratico.  

Durante o segundo semestre do ano de 2011, compreendido entre os meses de agosto a 

dezembro a coordenação de estágios objetiva alcançar suas metas, ou seja, inserir os 

acadêmicos da FMP – Faculdade Municipal da Palhoça no mercado de trabalho por meio do 

preenchimento de vagas de estágios, oportunizando o envolvimento do futuro profissional das 

áreas de Administração e Pedagogia com o empresariado,  órgãos governamentais da Palhoça 

e de Municípios vizinhos. 

Não se pode negar que as conquistas têm o apoio das agências integradoras de 

estágios que atendem prontamente as solicitações desta coordenação, onde crescemos e 

conquistamos uma fatia do mercado profissional, bem como contatos são realizados com a 

finalidade de futuros convênios e ofertas de estágios para os acadêmicos dos cursos de 

Administração e Pedagogia. 

 



 

 

 

A missão deste núcleo é abrir caminhos para o mercado de trabalho competitivo, 

desenvolvendo, capacitando e orientando os acadêmicos para serem seres humanos mais 

completos, unindo satisfação pessoal e auto-estima.  

Visando ser referência em gerenciamento de estágios de nível superior em Faculdades 

Municipais, comprometidas com a ética do processo de ensino-aprendizagem, inúmeros 

convênios foram firmados, resultando no encaminhamento dos acadêmicos da Faculdade 

Municipal da Palhoça – FMP ao mercado profissional.   

Este núcleo encontra-se em constante estudo da Lei do Estágio em vigor, Lei nº. 11.788 

de 25/09/2008, que definiu novos parâmetros para as contratações de estagiários, o que coube 

a coordenação de estágios analisar o dispositivo legal, a fim de orientar os acadêmicos, tendo 

como resultado o que segue: 

 

1) A carga horária está limitada a seis horas diárias/trinta horas semanais;  

2) Estagiários têm direito a férias remuneradas - trinta dias - após doze meses de estágio na 

mesma empresa ou, o proporcional ao tempo de estágio, se menos de um ano. A nova 

Legislação de estágio não prevê 13º salário;  

3) O tempo máximo de estágio na mesma empresa é de dois anos, exceto quando tratar-se de 

estagiário portador de deficiência;  

4) A remuneração e a cessão do auxílio-transporte são compulsórias, exceto nos casos de 

estágios obrigatórios;  

5) Profissionais liberais com registros em seus respectivos órgãos de classe podem contratar 

estagiários;  

6) O capital segurado do Seguro de Acidentes Pessoais, cujo número da apólice e nome da 

seguradora precisa constar do Contrato de Estágio e, deve ser compatível com os valores de 

mercado; 

7) Um Supervisor de Estágio poderá supervisionar até dez Estagiários; 

 

Portanto, resumidamente, a atual Legislação de estágios prevê orientações que são 

repassadas aos acadêmicos, estando a coordenação à disposição para os esclarecimentos 

quando requerida: 

 

1) as contratações de estagiários não são regidas pela CLT – Consolidação das Leis 

Trabalhistas e não criam vínculo empregatício de qualquer natureza;  



 

 

2) sobre estas contratações não incidem alguns dos encargos sociais previstos na CLT, 

entretanto, o Estagiário tem direito a férias de 30 dias à cada doze meses de estágio na mesma 

empresa ou, o proporcional ao período estagiado, gozadas ou remuneradas;  

3) o estagiário não entra na folha de pagamento;  

4) qualquer aluno, a partir de dezesseis anos, dos anos finais do Ensino Fundamental e do 

Ensino Profissional, do Ensino Médio regular ou profissional e estudantes de nível superior, 

podem ser estagiários;  

5) a contratação é formalizada e regulamentada exclusivamente pelo Termo de Compromisso 

de Estágio;  

6) o termo de compromisso de estágio deverá ser assinado pela empresa, pelo aluno e pela 

Instituição de ensino;  

7) a jornada de trabalho é de, no máximo 6 horas diárias e 30 horas semanais;  

8) o tempo máximo de estágio na mesma empresa é de dois anos, exceto quando tratar-se de 

estagiário portador de deficiência;  

9) não existe um piso de bolsa-estágio pré-estabelecido, mas a remuneração, bem como o 

auxílio-transporte, são compulsórios para estágios não obrigatórios;  

10) o valor da bolsa-estágio é definido por livre acordo entre as partes;  

11) o estagiário deverá assinar mensalmente o recibo de pagamento de bolsa-estágio;  

12) o estagiário, a exclusivo critério da empresa, pode receber os mesmos benefícios 

concedidos a funcionários, sem que o procedimento estabeleça vínculo empregatício;  

13) o período médio de contratação é de 6 meses e pode ser rescindido a qualquer momento, 

por qualquer das partes, sem ônus, multas ou sanções;    

14) o estagiário, obrigatoriamente, deverá estar coberto por um seguro de acidentes pessoais 

compatível com os valores de mercado; 

15) a ausência do Termo de Compromisso de Estágio e/ou do Seguro de Acidentes Pessoais 

caracteriza vínculo empregatício e sujeita a empresa às sanções previstas na CLT. 

 

 

Relação das agências de integração  

Durante o período em questão (setembro de 2009) a Coordenação de estágios da 

Faculdade Municipal da Palhoça manteve contato, realizou o encaminhamento de acadêmicos 

e firmou estágios com diversas empresas de integração, publicando-se no mural da 

coordenação em média 60 vagas de estágios por semana, com a finalidade de que os 



 

 

acadêmicos verifiquem as publicações e agendem as entrevistas em relação às vagas de seu 

interesse. 

A seguir segue a relação das empresas de integração companheiras da Coordenação de 

Estágios – FMP:  

1) Fepese (Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômica – UFSC); 

2) CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola do Estado de Santa Catarina); 

3) Fundasc (Fundação dos Administradores de Santa Catarina); 

4) ICEA (Instituto Catarinense de Estágios e Assessoria); 

5) IEL Instituto Euvaldo Lodi; 

6) Fundação Carlos Jofre;b 

7) Central de Estágios Gelre; 

8) Seibras – Sistema de Ensino Integração do Brasil. 

9) Programa Novos Valores – Secretaria de Estado da Educação. 

 

Acadêmicos efetivados como estagiários nas organizações 

A Coordenação de estágios constatou que após a sua implantação no 1º semestre de 

2009, a solicitação e a busca por vagas de estágios por parte do meio acadêmico foi mais 

expressiva, já que muitos estavam iniciando o semestre sem estar inseridos no mercado 

profissional. 

Outro fator que se deve levar em consideração é ainda a reduzida oferta de vagas de 

estágios no município da Palhoça em relação as demais cidades vizinhas, fato que também é 

analisado por parte dos acadêmicos quando da seleção e encaminhamento a uma entrevista.  

Resultante do trabalho realizado no mês de setembro de 2009, firmou-se 6 contratos de 

estágios, conforme quadro abaixo:  

Percebe-se ainda, que há uma diferença no que tange uma maior quantidade de vagas 

de estágios para o curso de Administração, bem como também uma diferença nos valores de 

CURSOS 
VAGAS PRENCHIDAS 

FEV/MARÇO 

ADMINISTRAÇÃO 04 

PEDAGOGIA 02 

TOTAL 06 

  



 

 

bolsa-auxílio menor para os estagiários do curso de Pedagogia, embora a coordenação de 

estágios tenha se empenhado para a captação das melhores vagas aos acadêmicos da 

Faculdade Municipal da Palhoça – FMP. 

Abaixo segue a listagem dos alunos que foram encaminhados para vagas de estágios e 

obtiveram êxito no preenchimento das vagas:  

 

 

Já com relação à forma como as vagas de estágios são publicadas junto ao meio 

acadêmico, a coordenação de estágios possui um espaço nos murais próximos a parte 

administrativa da instituição, onde realiza a comunicação impressa, bem como mantém um 

espaço (sala) de atendimento aos acadêmicos na FMP. 

 

Participação em Atividades Internas 

Visando zelar pela capacitação e qualificação do acadêmico, a Faculdade Municipal de 

Palhoça criou no ano de 2007, o Núcleo de Empregabilidade e Relações com o Mercado 

voltado a excelência de formação profissional do acadêmico, democratizando o saber e 

disponibilizando a comunidade todo o conhecimento acumulado, nas mais diversas áreas da 

gestão. 

O Núcleo de Empregabilidade tem como objetivo intermediar as ações que 

impulsionem os acadêmicos para o mercado de trabalho.  

Acadêmicos Curso Fase Agência Empresa atuante 

EDER SIEGEL Administração 3º CIEE INSS 

TAINA VOIGT Administração 5ª FEPESE Philippi Automóveis S/A 

GRASIELA MARIA 

IRENE PORTO 
Administração 4ª CIEE INFRAERO 

ANA PAULA 

BARBOSA 
Administração 4ª Fundasc Daniel B. Hulse 

ANDREIA B. DA 

SILVA GONÇALVES 
Pedagogia 4ª ICEA 

Logus Sociedade de 

Ensino 

JOSIANE SOUZA Pedagogia 5ª ICEA 
Logus Sociedade de 

Ensino 

Total: 6     

  



 

 

O Núcleo de Empregabilidade e Relações com o Mercado é de extrema relevância 

para os acadêmicos, pois, os aproxima das oportunidades de trabalho existentes, por meio de 

uma estrutura simples sem ônus para a Instituição. 

Para a Faculdade Municipal de Palhoça esta ação é de grande relevância, visto que, 

expõe a Instituição no mercado, fortalecendo o compromisso de ensino de qualidade e 

excelência.  

E, enfim, para as empresas, o núcleo de empregabilidade é o vínculo na busca do 

capital intelectual para as organizações. Será de suma importância, visto que as empresas 

poderão disponibilizar as oportunidades de trabalho, direcionado para os alunos de 

Administração e Pedagogia. 

O NUREM tem como objetivo captar e concentrar as oportunidades de trabalho 

existentes e orientar, preparar e encaminhar os acadêmicos que desejam uma oportunidade. E 

como objetivos específicos: ser catalisador de oportunidades de trabalho; promover palestras e 

cursos de capacitação profissional; promover ações de orientação profissional; sensibilizar os 

empresários e empregadores da região; fomentar o mercado com mão de obra especializada. 

Durante o primeiro semestre de 2008, os acadêmicos do Curso de Administração 

noturno participaram de diversos eventos, dentre eles destacam-se: 

 

EXPO PALHOÇA 2009. 

O evento pode ser classificado como de sucesso, pois conseguiu-se dentro das nossas 

possibilidades, oferecer à comunidade e visitantes em geral, uma visibilidade de nossa 

instituição – FMP, conseguida através do estande e reforçada por meio da distribuição seletiva 

de materiais de comunicação (Folders da FMP e da FMP Júnior).  

Os alunos integrantes da iniciativa revezaram no estande, de modo que durante todo o 

evento, tiveram alunos presentes e representando a instituição e distribuindo materiais. 

É bem verdade que, observou-se alguns descompassos na coordenação do evento nos 

primeiros dias em função da Escola da Maturidade e a sobreposição do espaço físico e 

interesses institucionais diversos e, após alguns pequenos reveses, tudo foi equacionado e o 

evento prosseguiu a contento. 

Deste evento ficou bem evidenciado, que precisa-se construir a marca FMP, por meio 

de iniciativa e estratégias mercadológicas bem posicionadas, face ao desconhecimento de 

nossa Instituição no meio empresarial, acadêmico e comunitário. 



 

 

Foram identificadas diversas oportunidades de trabalhos consultivos, caracterizando 

uma demanda muito interessante. Todavia, para que tais ações empreendedoras possam ser 

deflagradas, faz-se necessário um processo de capitalização e/ou investimentos capazes de 

alavancar as intenções (em síntese, não temos recursos, mas os clientes estão nos esperando). 

O evento ainda ofereceu uma amostragem representativa dos negócios, que estão em 

crescimento em nossa região - construção civil, comércio e serviços diversos, setores para os 

quais entende-se ser recomendável, que o corpo docente dirija seus esforços acadêmicos e de 

pesquisa, de modo que se possa aproximar o quanto antes dessas oportunidades latentes, nas 

vizinhanças.  Pode-se pensar numa estrutura de incubação de micro-empresas para nossos 

alunos, todavia uma verba de extensão e pesquisa deve ser postulada aos mantenedores, pelo 

menos no início das atividades, até que se possa "andar como nossas próprias pernas". 

Também ofereceu um "benchmarking" sobre empresas de consultoria empresarial, que 

lá se fizeram presentes de forma muito bem qualificada e, conseguiram prospectar 

oportunidades interessantes dentre os expositores e visitantes. 

O evento demonstrou ainda que a velha máxima na área comercial de "quem não é 

visto, não é lembrado" ainda continua muito verdadeira, uma vez que grandes redes de 

telecomunicação, construtoras, indústrias, serviços lá estavam muito bem estruturadas. 

Para a próxima edição, deve-se pensar na participação, todavia de forma mais enfática, 

ou seja, com um espaço maior, com uma disposição que possa capturar a atenção dos 

frequentadores e construir um banco de oportunidades e negócios, dentre outras ações de 

construção de imagem institucional a serem pensadas. 

 

Empresa Júnior - FMP Júnior  

Entende-se que um importante passo foi dado na construção dessa incubadora de 

talentos na FMP, todavia destaco que a ausência de espaço físico, recursos administrativos, 

tecnológicos, de comunicação, operacionais dentre outros foram absolutamente 

constrangedores ao desenvolvimento do projeto. 

Sobraram boa vontade, disposição, sonhos e desejos de vencer e construir 

empreendimentos de quase todos os integrantes. Realizou-se reuniões semanais para os 

andamentos dos trabalhos, mas, deve-se registrar que as impossibilidades de tempo de grande 

parte dos alunos (a grande maioria já trabalha) foi um fato que não contribuiu para os avanços 

das intenções. 



 

 

A FMP Júnior, dadas às suas carências acentuadas pode ser classificada neste primeiro 

momento de sua existência, como um grande conjunto de potencialidades e boas intenções, 

ávida por conquistar seu espaço, mas que enfrenta limitadores de ordem financeira e estrutural 

intensos e difíceis de serem transpostos. 

Algumas imperfeições nos processos decisórios foram evidenciadas, pois no início das 

atividades, a questão participativa deveria ser predominante, fato que em alguns momentos 

não se evidenciou e algumas inconsistências aconteceram e desagradaram seus integrantes. 

Todavia, são fatos menores, fáceis de serem equacionados e naturais em processos de 

construção. Considerou-se que o errar, sempre será mais profícuo ao aprendizado do que a 

omissão de seus integrantes. 

A FMP Júnior possui grandes oportunidades de negócios e crescimento, todavia, não 

conseguimos vê-la prosperar sem a citada infra-estrutura organizacional e operacional. 

Vislumbram-se muitos clientes no Município de Palhoça, mas se não puder dispor de 

outros incentivos, por exemplo, uma bolsa auxílio aos alunos que seja capaz de atraí-los, 

deixará as boas intenções em velocidades muito aquém das vontades e intenções. 

Mas, o fato é que "enquanto alguns choram a crise, outros vendem lenços", neste 

próximo semestre "vamos vender muitos lenços", ou seja, deve-se registrar o estatuto, 

proceder às eleições do corpo diretivo, e desencadear diversas iniciativas de parcerias com as 

áreas públicas e privadas do Município, dentro de um projeto de desenvolvimento e 

sustentabilidade, capaz de buscar recursos e negócios diversos e assim, "ir para cima do 

mercado" e oferecer-lhes o que precisam a preços competitivos. 

 

Criação do Centro Acadêmico de Administração 

Foi realizada a constituição do Centro Acadêmico, aprovação do Estatuto e posse dos 

membros da primeira Diretoria.  

Em dezembro de 2008 o Curso Administração organizou legalmente o Centro 

Acadêmico denominado ―Centro Acadêmico 9 de Setembro‖ e teve total apoio da Instituição. 

O Centro Acadêmico 9 de Setembro, com apoio e incentivo da coordenação, 

organizou em 2009 a terceira edição do evento Fórum de Jovens Empreendedores. Também 

participam efetivamente na organização dos eventos tradicionais do Curso (Semana 

Pedagógica no mês de outubro e Gincana Acadêmica – todo semestre) realizando inscrições, 

controlando frequência, auxiliando na programação, metodologia a ser adotada para o alcance 

dos objetivos propostos, entre outros. 



 

 

 

Centro Acadêmico de Administração 

 

DIRETORIA EXECUTIVA: 

 

PRESIDENTE: Vitor Sodré Dias. 

 

VICE PRESIDENTE: Filipe Koerich. 

 

SECRETÁRIA GERAL: Luane Machado. 

 

1ª SECRETÁRIA: Luana Martins. 

 

TESOUREIRA GERAL: Fernanda Henrique. 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA: 

 

DIRETOR SOCIAL: Janderson Venturi. 

 

DIRETORA SOCIAL ADJUNTA: Amábile Gonçalves. 

 

DIRETOR DE CULTURA: Leandro Espíndola. 

 

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO: Tiago Alves Ouriques. 

 

DIRETOR DE EVENTOS: Geovane Silveira. 

 

DIRETORA DE EVENTOS ADJUNTA: Joana Citadin. 

 

DIRETORA DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS: Anelize Becker Ventura. 

 

 

Pesquisa na disciplina Experiências Empreendedoras 



 

 

Foram realizadas pesquisas de campo no Município de Palhoça/SC, com os seguintes 

objetivos: 

 Levantar a necessidade de Capacitação do Comércio/Indústria e Serviços; 

 Diagnosticar a competitividade do setor. 

 

Além dos objetivos propostos, buscou-se também abordar itens importantes como: 

responsabilidade social corporativa, desenvolvimento sustentável e a empregabilidade de 

deficientes físicos. 

 

Síntese dos resultados comuns encontrados: 

- Foram pesquisadas 18 empresas do comércio, 18 da indústria e 35 da área de 

serviços. A amostragem se deu através da quantidade total de cada segmento. 

 - Identificou-se que, não há mão de obra capacitada encontrada em Palhoça para 

desenvolver as atividades dos setores: Indústria/Comércio e Serviços. A partir desta 

dificuldade encontrada pelos empresários, os mesmos investem internamente na capacitação 

de seus colaboradores; 

- Muitos empresários reclamam da falta de informatização para agilizar os processos 

administrativos; 

- Há uma grande deficiência de conhecimentos administrativos/empreendedorismo por 

parte de muitos pequenos empresários, o que seria muito interessante a iniciativa da Prefeitura 

quanto a promover um curso de capacitação básica; 

- Muitos empresários desconhecem a competitividade do setor por falta de conhecer o 

segmento em que atuam; 

- No Município, em muitas empresas pesquisadas não foram encontrados grandes 

problemas em relação à competitividade; 

- Pesquisa também, a relação de responsabilidade social corporativa e percebemos que 

poucas investem nesta área; 

- Quanto ao desenvolvimento sustentável, ainda não é uma área bem desenvolvida na 

região; 

- Nenhuma empresa pesquisada oferece condições de trabalho para deficientes físicos. 

 

Trote Solidário 

Foram arrecadados 1 tonelada e 56 kg de alimentos não-perecíveis pelos calouros e 

distribuídos em 5 entidades da comunidade.  



 

 

PROGRAMA DE PALESTRAS E EVENTOS 

 

Aula Inaugural 

Faz-se uma aula inaugural para os alunos de Administração de todas as fases, para 

recepcionar os calouros, onde se apresenta o calendário acadêmico e as atividades 

interdisciplinares a serem desenvolvidas durante o semestre. 

Também um espaço para o Centro Acadêmico e Empresa Júnior apresentarem seus 

projetos para o semestre. 

Com essas ações pretende-se recepcionar os calouros e os alunos que foram recebidos 

por meio de transferências externas, criando um clima de integração e companheirismo entre 

todos os alunos do curso de Administração da nossa Faculdade. 

 

Capacitação para Professores 

Outra ação importante que esteve dentro dos planos deste semestre é a promoção de 

uma capacitação para os Professores da Faculdade Municipal de Palhoça, buscando integrar a 

equipe, traçar diretrizes de natureza didático-pedagógica necessárias ao planejamento e ao 

integrado desenvolvimento das atividades curriculares do Curso. Fazendo esta integração, 

buscou-se alinhar posturas e ações coerentes com as diretrizes da instituição. 

Alguns eventos realizados internamente na FMP fortalecem as práticas do processo de 

ensino aprendizagem: 

 

EVENTO OBJETIVO 

Palestra CRA - Conselho Estadual de 

Administração 

Inserir os acadêmicos de administração dentro do 

contexto da profissão de Administrador. 

V Fórum de Jovens Empreendedores 

Promover a FMP como incentivadora e propulsora 

de conhecimentos; 

Reunir jovens empreendedores e/ou futuros 

empresários para debates; 

Fornecer os conceitos e as características do 



 

 

empreendedor, de modo que possam visualizar 

melhor o planejamento das ações; 

Promover o crescimento pessoal e profissional de 

cada associado, capacitando-os para transformar os 

cenários do mercado, através dos exercícios de 

liderança empresarial ou política; 

Palestras com Empresários de 

destaque na região 

Apresentação de cases de sucesso. 

 

Gincana Acadêmica 

Faz parte das atividades da Semana Acadêmica, 

realizada no mês de Outubro, a gincana conta com 

atividades de conhecimento e cunho Social , 

sempre buscando a integração dos alunos como 

foco principal do evento. 

 

Participação em Atividades Externas 

Além dos eventos realizados internamente na Instituição, os acadêmicos do Curso de 

Administração participam de eventos externos, organizados por outras instituições de ensino, 

ou não, com foco na Administração.  

A seguir apresentam-se alguns eventos realizados no ano de 2011, onde houve a 

participação efetiva dos acadêmicos de Administração. 

 

Eventos Realizados Local  

Visita Técnicas São Paulo 
Bovespa, BM&F, Natura, 

Corretora Fator, CRA SP 

Dia do Administrador Empresários Organização FMP 

Palestras Auditório Organização FMP 

Visita  
Universidade Francisco de 

Assis 
Punta Del Este 

 

No ano de 2011, especificamente no primeiro semestre, os acadêmicos de 

Administração participaram de alguns eventos de relevância para a formação de 

Administradores, dentre eles destacam-se: 

 



 

 

 

Eventos Realizados Local  

Expomoney – Evento 

do Mercado Financeiro 

de grande abrangência 

e uma oportunidade 

para aprender com 

especialistas, aprimorar 

conhecimentos, 

vivenciar experiências 

práticas, e ficar mais 

próximo do mercado. 

UFSC 

A Bovespa e mercado de ações 

Como Conquistar e Manter a tão sonhada 

independência Financeira 

Precificação de Estratégias de Bolsa, Derivativos e 

Renda Fixa (Planilha para Operações) 

Análise Técnica no HomeBroker 

A Árvore do Dinheiro - A Semente 

24 horas para melhor investir o seu dinheiro e o seu 

tempo 

Tempo x Dinheiro 

O Sovina e o Perdulário - Em Busca do Sucesso 

Financeiro 

Aprenda a Investir em Ações 

Mulheres Informadas, Investimentos Conscientes. 

Análise Técnica com Método, Disciplina e Segurança 

Estratégia, Crescimento e Rentabilidade 

Gestão Financeira a curto prazo 

Planejamento Financeiro Pessoal 

As Armadilhas do Consumo 

Como chegar ao seu primeiro milhão 

1.1.1. Participação em Atividades Simuladas 

Os acadêmicos de administração participam de atividades proporcionadas pelo Serviço 

de Apoio as Micros e Pequenas Empresas - SEBRAE, como o Desafio SEBRAE, Faça e 

Aconteça, no qual os acadêmicos em contato com o ambiente ―online‖, exercitam as técnicas 

de gestão em um ambiente propício e adequado com o suporte de tutores especializados. 

Atividades Complementares 

As Atividades Complementares são componentes curriculares destinados a enriquecer 

o perfil do acadêmico. Possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades, 

conhecimentos e competências dos alunos, inclusive adquiridas fora do ambiente acadêmico, 

englobando a prática de estudos e atividades independentes, opcionais, de 



 

 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de 

extensão junto à comunidade, realizando atividades práticas ligadas à profissão que escolheu, 

desde o primeiro período do Curso. O objetivo do Programa é criar um diferencial na 

formação acadêmica da Faculdade, oferecendo uma variedade de atividades complementares, 

que qualificarão o aluno para o mercado de trabalho.  

 

CORPO DOCENTE: Perfil Docente 

COMPOSIÇÃO 

O corpo docente do Curso de Administração é constituído pelos integrantes da carreira 

do Magistério Superior e pelos Professores colaboradores e visitantes. 

O Professor colaborador pode ser contratado por período determinado, para atender a 

necessidades eventuais dos Cursos. O professor visitante pode ser contratado para atender a 

programas específicos do ensino, pesquisa e extensão, devendo a escolha recair em pessoa 

com titulação equivalente ao grau de doutor. 

O provimento e exercício do corpo docente são regulados pelo Estatuto e Regimento 

Geral da Faculdade Municipal de Palhoça. 

A carreira do Magistério Superior é composta por 03 (três) categorias funcionais, 

designadas como Professor I, Professor II e Professor III.  

O ingresso do professor na carreira do Magistério Superior faz-se mediante Concurso 

Público de Provas e Títulos, de acordo com o regulamento próprio, cujos pré-requisitos 

básicos são os seguintes: 

 Professor I - Ser portador do título de Doutor, ou equivalente, na área que irá atuar 

obtido nos termos da lei; 

 Professor II - Possuir o título de Mestre na área correspondente, ou equivalente, 

obtido nos termos da lei; 

 Professor III - Possuir o título de Especialista, ou equivalente, nos moldes da 

legislação vigente. 

A progressão na carreira do Magistério Superior ocorrerá de acordo com os seguintes 

critérios:  

a) de Professor I para Professor II, mediante a obtenção do grau de Mestre;  

b) de Professor II para Professor III, mediante a obtenção do grau de Doutor.  

 



 

 

Somente são considerados os títulos, graus, diplomas e certificados:  

a) Em áreas de estudo diretamente relacionadas com a atividade do docente;  

b) Expedidos por curso nacional credenciado pelo Conselho Nacional de 

Educação - CNE ou, quando estrangeiro, revalidado, nos termos da legislação vigente.  

 

O quadro de docente de 2012-1 constitui-se do seguinte modo: 

 

1 

FA

SE 

 

 

Unidade Curricular C/H Professor 

Matemática Aplicada 72 h Altair Altamiro da Silva 

Metodologia da Pesquisa em 

Administração 

72 h Geancarlo Philippi Zacchi 

Teoria Geral da Administração 72 h Fernanda Sanches 

Psicologia Organizacional 72 h Jaime Bezerra do Monte 

Ética e Filosofia Empresarial 72 h Rangel de O. Medeiros 

Administração e Mercado de Trabalho  36h Rosana Rosa Silveira 

2 

FA

SE 

 

 

Unidade Curricular C/H Professor 

Funções Administrativas 72 h Fernanda Sanches 

Comunicação Empresarial  72 h Luzinete C. Niedzielnk 

Cenários Econômicos    . 72 h Alessandro Custódio 

Matemática Financeira     .  72 h Altair Altamiro da Silva 

Sociologia . 72 h Rangel de O. Medeiros 

3 

FA

SE 

 

 

Unidade Curricular C/H Professor 

Ferramentas de Gestão                                             72 h Marcelo Roberto da Silva 

Economia 72 h Alessandro Custódio 

Contabilidade para Administradores                            72 h Adílio X. da Rosa Júnior 

Tecnologia da Informação                                          72 h Alexandre Lisboa 

Direito Empresarial                                                    72 h Alissane L. T. da Silveira 

4 

FA

SE 

 

 

Unidade Curricular C/H Professor 

Estatística 72 h Cleonice Maria Steimbach 

Ciência Política                                               72 h Rangel de O. Medeiros 

Gestão de Pessoas I 72 h Ivan Aune de Aguiar 

Administração de Produção e Logística 72 h Antonio José Bicca 

Empreendedorismo e Criatividade  72 h Renata C. Zimmer 



 

 

5 

FA

SE 

 

 

Unidade Curricular C/H Professor 

Administração Financeira I 72 h Fabiana Witt 

Gestão de Pessoas II  72 h Rosana Rosa Silveira 

Administração Mercadológica I  72 h Marcelo Silveira 

Plano de Negócios                                           72 h Renata Cavalazzi Zimmer 

Gestão de Custos                                             72 h Fábio Henrique Pereira 

6 

FA

SE 

 

 

Unidade Curricular C/H Professor 

Pesquisa Mercadológica                                    72 h Elisa Kretzer 

Analise de Investimentos                                 72 h Adílio X. da Rosa Júnior 

Administração Mercadológica II                        72 h Marcelo Silveira 

Administração Pública                                      72 h Rafael Dallaghnol 

Administração Financeira II                              72 h Fabiana Witt 

Estágio Supervisionado I                                  120 h Léia Mayer Eyng 

7 

FA

SE 

 

 

Unidade Curricular C/H Professor 

Direito Tributário                                                        72 h Alissane L. T. da Silveira 

Negociação, Mediação e Arbitragem                             72 h Rosana Rosa Silveira 

Gestão de Captação de Recursos  72 h Adílio X. da Rosa Júnior 

Estratégia Empresarial 72 h Geancarlo Philippi Zacchi 

Projeto de TCC   72 h Geancarlo Philippi Zacchi 

     

 

 

    

8 

FA

SE 

 

 

Unidade Curricular C/H Professor 

Gerenciamento de Projetos 72 h Elisa Kretzer 

Gestão de Empresas do 3º Setor e Resp. 

Social 

72 h Léia Mayer Eyng 

Consultoria Empresarial 72 h Fábio Henrique Pereira 

Gestão de Turismo e Hotelaria 72 h Marcos Antonio de Souza 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 72 h Heloisa Vieira 

Estágio Supervisionado 180 h Léia Mayer Eyng 



 

 

1.2. PLANO DE CARREIRA 

Os docentes integrantes da carreira do Magistério Superior têm sua remuneração 

composta pelos valores definidos como segue: 

 

CARGA HORÁRIA PROFESSOR 

10 R$ 825,05 

16 R$ 1.320,08 

24 R$ 1.980,13 

32 R$ 2.640,17 

40 R$ 3.321,00 

 

Acresce 45% a título de regência de classe. 

Constituem deveres e atribuições do docente: 

 Cumprir a carga horária prevista no regime de trabalho docente, ministrando e 

orientando o ensino da unidade curricular sob sua responsabilidade, executando 

integralmente, com qualidade pedagógica, o programa aprovado pelo Curso; 

 Desenvolver projetos de pesquisa e extensão sob sua responsabilidade; 

 Observar as disposições regulamentares quanto à frequência e avaliação dos 

acadêmicos; 

 Fornecer ao Curso, no prazo estabelecido, as notas, frequência de cada 

acadêmico, bem como a entrega do diário de classe; 

 Sugerir ao coordenador de Curso, medidas necessárias ao melhor desempenho do 

ensino, pesquisa e extensão; 

 Participar das reuniões do Colegiado de Curso e de outros, quando deles fizer 

parte, sendo obrigatória à presença. 

Regime de Trabalho 

Os Regimes de Trabalho dos docentes são os seguintes:  

I.  40 (quarenta) horas semanais; 



 

 

II.  32 (trinta e duas) horas semanais; 

III.  24 (vinte e quatro) horas semanais; 

IV. 16 (dezesseis) horas semanais;  

V. 10 (dez) horas semanais. 

Corpo Docente: atuação nas atividades acadêmicas 

Dedicação ao Curso 

Cada docente poderá ministrar até 04 (quatro) unidades curriculares por semestre, 

desde que o mesmo possua habilitação para ministrar as mesmas. 

Docentes com formação adequada às unidades de estudo e atividades desenvolvidas no 

Curso 

Todos os docentes são estimulados a organizarem atividades que possam ser 

estendidas a outras turmas, estimulando desse modo a integração entre as fases e a interfase 

entre os docentes de fases distintas. 

Procura-se então, distribuir as unidades curriculares de acordo com a formação de 

cada docente ou proximidade de área de estudo. 

O Núcleo Docente Estruturante criado pela Portaria MEC nº. 147/2007, realizando 

reuniões com todos os docentes. Geralmente a primeira reunião do semestre objetiva o 

planejamento semestral dos docentes por fase e, a segunda reunião é para avaliação das 

atividades em sala de aula. Também se realizam reuniões para organização da semana 

pedagógica, seminário de socialização dos Estágios Interdisciplinares e para a elaboração da 

ACA (Avaliação dos Conhecimentos Adquiridos – destinada aos discentes). 

Todos os docentes, e representações de discentes por turma, participam do processo de 

elaboração, planejamento e organização da semana pedagógica, tanto como ministrante de 

palestra ou oficinas pedagógicas, quanto no processo de convite de outros profissionais para 

desenvolverem palestras ou oficinas na semana do evento, como também, na organização 

burocrática, procura por patrocínios, entre outras necessidades para a organização do mesmo. 

Para a semana de socialização do Estágio, todos docentes de estágio participam na 

organização, juntamente com as coordenadoras de Estágio e de Curso. 



 

 

CORPO DISCENTE: ATENÇÃO AOS DISCENTES 

Apoio à promoção de eventos internos 

O Curso de Administração desenvolve várias atividades de extensão e 

complementares, como a recepção dos novos calouros, com a participação efetiva do Corpo 

Diretivo e dos demais acadêmicos. Há também a organização de palestras e seminários 

integrativos durante os semestres cuja iniciativa pode ser dos acadêmicos, Professores e 

comunidade. 

Apoio à participação em eventos 

Os eventos externos são divulgados no mural e quando disponíveis virtualmente são 

encaminhados a todas as turmas via correio eletrônico pela coordenação do Curso com o 

objetivo de estimular a participação em eventos relacionados à área da Administração. Os 

acadêmicos e docentes também encaminham informações sobre eventos para a Coordenação 

do Curso que encaminha para as outras turmas. 

Além disso, são organizadas visitas a outras Instituições, parques, projetos, onde os 

docentes, acadêmicos e coordenação de Curso providenciam/disponibilizam o transporte. 

Atendimento extra-classe 

Todo acadêmico pode solicitar e agendar horário para atendimento extra-classe com 

docentes e/ou coordenador de curso e/ou de estágio. O mesmo deve agendar com o próprio 

docente ou coordenador dentro do horário divulgado no mural próprio da secretaria da 

Faculdade. 

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 

Formação e Experiência Profissional 

No. 

TÉCNICO-

ADMINISTRATI

VO 

FUNÇÃO FORMAÇÃO 
Experiência 

Profissional 

1.  

Aryane Oliveira 

Velho 

 Assistente 

Administrativo 
Graduação em Direito 

Estágios na área 

jurídica 

2.  Carolina Silva Assistente Graduação em Direito Auxiliar Jurídico, 



 

 

Administrativo Especialização em 

Direito Público 

Administrativo e 

de Licitações 

3.  

Daniely Freitas de 

Bona 
Estagiária Ensino Fundamental Estagiária 

4.  

Edinalda Silveira de 

Souza Pires 
Secretária Acadêmica 

Graduação em 

Pedagogia e Letras; 

Especialização em 

Educação 

Professora 

5.  

Eduardo 

Nascimento e Souza 

Assistente 

Administrativo 
Ensino Médio 

Cobrador de 

ônibus; 

Operador de 

telemarketing 

6.  

Eduardo Pedro de 

Sousa 
Professor 

Graduação 

Licenciatura em 

Língua Portuguesa 

Secretário 

Acadêmico 

7.  Fabiano Hillesheim Vigia Ensino Médio Vigia 

8.  

Jani Tadéa Andrade 

Wiggers 

Secretária 

Administrativa 

Graduação em 

Pedagogia; 

Especialização em 

Educação 

Professora de 

séries iniciais; 

Orientadora 

Educacional  

9.  

Leonardo de Souza 

Valverde 

Assistente 

Administrativo 
Ensino Médio 

Técnico de 

Informática; 

Professor 

10.  

Marcelo Roberto da 

Silva 

Coordenação do 

Curso de 

Administração 

Graduação em 

Administração; 

Mestrado em 

Planejamento 

Estratégico 

Professor; 

Coordenador do 

Curso de 

Administração 

11.  

Maria de Fátima 

Cardoso 
Serviços Gerais Ensino Fundamental Serviços Gerais 

12.  

Maria do Carmo 

Rodrigues 

Hillesheim 

Diretora 

Administrativa 

Graduação em 

Pedagogia 

Professora 

aposentada 



 

 

13.  

Mariah Terezinha 

do Nascimento 

Pereira 

Diretora Executiva 

Graduação em 

Administração; 

Mestrado em 

Administração 

Professora 

14.  

Osana Laurentino 

da Silva 
Auxiliar de Secretaria Ensino Médio 

Auxiliar de 

Biblioteca 

15.  Perci de Freitas 
Coordenação do 

Curso de Pedagogia 

Graduação em 

Pedagogia; 

Doutor em 

Engenharia da 

Produção 

Professor; 

Coordenador do 

Curso de 

Pedagogia 

16.  

Marcos Fellippe 

Santiago 

Agente de Serviços 

Operacionais 
Ensino Fundamental Frentista 

17.  Marilene Garczal 
Agente de Serviços 

Operacionais 
Ensino Médio 

Auxiliar de 

Produção 

18.  

Maristela Vieira de 

Medeiros 
Diretora Acadêmica 

Graduação em 

Ciências Sociais; 

Graduação em 

Geografia; 

Especialização em 

Geografia do Brasil; 

Especialização em 

Gestão Escolar; 

Mestre em 

Antropologia 

Educacional; 

Professora 

19.  

Rosinei de Lourdes 

Peixer 
Bibliotecária 

Graduação em 

Biblioteconomia 
Bibliotecária 

20.  
Samuel Cripaldi de 

Souza 
Estagiário Ensino Fundamental Estagiário 



 

 

 INSTALAÇÕES GERAIS  

Utilizamos um espaço físico próprio para as atividades da Faculdade, contando com 

um prédio de três pisos construídos, assim distribuído: 

1º piso - 01 (uma) sala de Recursos Multimídia, 02 (duas) salas para o Laboratório de 

Informática, 01 (uma) sala para o Centro Acadêmico, 01 (uma) sala de aula para o Curso de 

Administração, 02 (duas) salas de aula para o Curso de Pedagogia, 01 (uma) sala para 

Reprografia, 01 (uma) sala para atendimento dos Estágios, 01 (uma) sala para Depósito, 01 

(uma) Cantina, 02 (dois) sanitários (masculino e feminino); 

2º piso - 06 (seis) salas de aula para o Curso de Pedagogia, 07 (sete) salas de aula para 

o Curso de Administração, 01 (um) Auditório com banheiros, 01 (uma) Recepção;  

3º piso - 01 (uma) sala para as Coordenações de Curso, Secretaria e Direção 

Acadêmica; 01 (uma) sala para a Direção e Secretaria Administrativa; 01 (uma) sala para a 

Direção Executiva; 01 (uma) sala de Professores; 01 (uma) sala para Coordenação de 

Projetos; 01 (uma) sala de aula do Curso de Pedagogia e Pós-Graduação, 01 (uma) sala para a 

Empresa Júnior, 01 (uma) sala para agendamento de Recursos Multimídia, 01 (um) 

Refeitório, 01 (uma) sala para atendimento dos Trabalhos de Conclusão de Curso. 

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 

Acervo – Formação geral 

A FMP já possui todos os livros exigidos na bibliografia básica das unidades 

curriculares do Curso. Quanto à bibliografia de apoio, possuímos exemplares também. 

Acervo – Formação Específica 

O acervo que possuímos é específico para as unidades curriculares dos Cursos de 

Administração e Pedagogia. 

Acervo – Periódicos, base de dados específicas, jornais e revistas 

Há um bom número de periódicos relacionados ao campo de saber das duas áreas, 

como também jornais do Município e de outros estados. 



 

 

Política de atualização de acervo 

Os Professores, a bibliotecária e os acadêmicos estão sempre buscando atualizar o 

nosso acervo. Aceitamos doações de outras Instituições também. 

Sistema de acesso dos acadêmicos à distância aos recursos bibliográficos 

Ainda não possuímos esta tecnologia disponível aos discentes, mas estamos lutando 

para conseguirmos. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 02 Retroprojetor; 

 07 Data-show; 

 02 Televisor 29‖; 

 01 DVD. 

 01 máquina fotográfica digital 

 02 caixas de som profissionais, e 20 micro-caixas 

 01 microfone sem fio. 

 60 computadores 

 01 notebook 

 02 impressoras 

INSTALAÇÕES ESPECIAIS E LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

Adequação da Infra-Estrutura para o Atendimento aos Portadores de Necessidades 

Especiais: 

 Rampa de acesso; 

 Banheiros adaptados; 

 Portas com largura de acordo com a NBR 9050; 

 Cadeiras com braço para canhoto; 

 Corrimão. 



 

 

Ainda contamos com outras estruturas necessárias para efetuar o processo de Inclusão 

Social às pessoas com mobilidade reduzida, necessidades especiais, e ou qualquer 

outra dificuldades. 

 

 

 

ESTRATÉGIAS E MEIOS PARA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA 

A Divulgação de documentos de interesse da Comunidade em Geral, Editais, eventos, 

entre outros é feita através do/da: 

 Mural específico do Curso de Pedagogia no corredor central;  

 Home-page da Faculdade www.fmpsc.edu.br/pub; 

 Endereço eletrônico de cada turma/fase do Curso de Pedagogia; 

 Murais nos corredores e nas salas de aula; 

 Home-page da Prefeitura Municipal de Palhoça www.palhoca.sc.gov.br. 

 

ANEXOS 

Anexo I – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Dispõe sobre as Atividades Complementares do Curso de Administração. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. Este Regulamento dispõe sobre as Atividades Complementares do Curso de 

Administração da Faculdade Municipal de Palhoça. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

http://www.fmpsc.edu.br/pub
http://www.palhoca.sc.gov.br/


 

 

Art. 2º. As Atividades Complementares são componentes curriculares destinados a enriquecer 

o perfil do acadêmico, possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, 

conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente acadêmico, 

englobando a prática de estudos e atividades independentes, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as ações de 

extensão junto à comunidade. Realizando atividades práticas ligadas à profissão que escolheu, 

desde o primeiro período do curso. O objetivo do Programa é criar um diferencial na 

formação acadêmica da Faculdade, oferecendo uma variedade de atividades complementares 

que irão melhor qualificar o aluno para o mercado de trabalho.  

 

Art. 3º. Considera-se como Atividade Complementar toda e qualquer atividade, não 

compreendida nas práticas pedagógicas previstas no desenvolvimento regular das disciplinas 

e atividades do Curso de Administração. 

Parágrafo Único. Deve-se levar em conta na sua admissibilidade a conexão do conteúdo 

formativo da atividade com o Curso de Administração, em uma perspectiva interdisciplinar, e 

analisar-se a sua relevância para o processo de ensino-aprendizagem. 

 

Art. 4º. Para fins de registro acadêmico da carga horária, as Atividades Complementares estão 

divididas em:  

I – Ensino; 

II – Pesquisa; 

III – Extensão; 

 

Art. 5º. Admitem-se como Atividades Complementares associadas ao Ensino, a freqüência e o 

aproveitamento em disciplinas de outros cursos da IES, em áreas afins; ou em outra 

Instituição de Ensino Superior, na mesma área de formação, desde que não contempladas na 

matriz curricular da IES, ou em áreas afins, a critério do Coordenador do Curso.  

Art. 6º. Considera-se como Atividades Complementares associadas à Pesquisa a participação 

de alunos em projetos de pesquisa ou investigação científica; a publicação de documentos de 

autoria própria do aluno; a presença colaborativa em defesas de trabalhos de conclusão de 

cursos de cursos de graduação, dissertações de mestrado ou teses de doutorado. 

Art. 7º. Constituem Atividades Complementares associadas à Extensão a participação em 

projetos de extensão reconhecidos pela IES; o comparecimento a eventos diversos, na área de 



 

 

formação ou em áreas afins, tais como: palestras, seminários, workshops, simpósios, 

exposições, debates, exibição e discussão de filmes e vídeos, lançamento de livros. 

 

CAPÍTULO III 

DA CARGA HORÁRIA A SER INTEGRALIZADA 

 

Art. 8º. Os alunos devem integralizar ao longo do Curso de Administração 240 horas de 

Atividades Complementares. 

  

Parágrafo Único. O cumprimento da carga horária destinada às Atividades Complementares é 

um dos requisitos para a colação de grau e deverá ser realizada fora das atividades normais de 

sala de aula, dentro do período letivo do curso. 

O Programa de Atividades Complementares está calçado nos quatro pilares apontados pela 

UNESCO para uma nova educação, isto é, aprender a ser (desenvolvimento pessoal), aprender 

a conviver (desenvolvimento social), aprender a fazer (competência produtiva) e aprender a 

conhecer (competência cognitiva). 

 

Art. 9º. A integralização da carga horária das Atividades Complementares se dá de acordo 

com os seguintes critérios: 

 

DIMENSÃO ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Ensino 

Freqüência e o aproveitamento em disciplinas de outros cursos da 

IES, em áreas afins; ou em outra Instituição de Ensino Superior, na 

área de formação, desde que não contempladas na matriz curricular 

da IES, ou em áreas afins, a critério do Coordenador do Curso. 

Pesquisa 

Participação de alunos em projetos de pesquisa ou investigação 

científica. 

Publicação de documentos de autoria própria do aluno. 

Presença colaborativa em defesas de trabalhos de conclusão de 

cursos de cursos de graduação, dissertações de mestrado ou teses 

de doutorado. 

Extensão Participação em projetos de extensão reconhecidos pela IES. 



 

 

Comparecimento a eventos diversos, na área de formação ou em 

áreas afins, tais como: palestras, workshops, seminários, simpósios, 

exposições, debates, exibição e discussão de filmes e vídeos, 

lançamento de livros. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 10. Para aproveitamento das Atividades Complementares exige-se: 

DIMENSÃO 
ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

PROVA 

EXIGIDA 

PONTUAÇÃO 

Ensino 

Freqüência e o aproveitamento em 

disciplinas de outros cursos da 

IES, em áreas afins; ou em outra 

Instituição de Ensino Superior, na 

área de formação, desde que não 

contempladas na matriz curricular 

da IES, ou em áreas afins, a 

critério do Coordenador do Curso. 

Certificado ou 

declaração de 

aprovação na 

disciplina. 

Máximo 

10 horas por 

disciplina 

Pesquisa 

Participação de alunos em 

projetos de pesquisa ou 

investigação científica. 

Certificado ou 

declaração de 

participação e 

apresentação de 

relatório. 

Máximo 

10 horas por projeto 

de pesquisa ou 

investigação 

Publicação de documentos de 

autoria própria do aluno. 

Cópia do 

documento. 

Máximo 

10 horas por 

publicação 



 

 

Presença colaborativa em defesas 

de trabalhos de conclusão de 

cursos de cursos de graduação, 

dissertações de mestrado ou teses 

de doutorado. 

Atestado de 

participação e 

apresentação de 

relatório, quando 

a atividade não 

for promovida 

pela IES. 

Máximo 

3 horas, sendo 1 

hora para defesa de 

graduação, 2 horas 

para defesa de 

especialização e 3 

horas para defesa de 

mestrado e 

doutorado 

Extensão 

Participação em projetos de 

extensão reconhecidos pela IES. 

Certificado ou 

declaração de 

participação e 

apresentação de 

relatório. 

Máximo 

10 horas por projeto 

Comparecimento a eventos 

diversos, na área de formação ou 

em áreas afins, tais como: cursos, 

palestras, seminários, workshops, 

simpósios, exposições, debates, 

exibição e discussão de filmes e 

vídeos, lançamento de livros. 

Certificado ou 

declaração de 

participação, 

programação e 

apresentação de 

relatório, quando 

a atividade não 

for promovida 

pela IES. 

Máximo 

6 horas por evento 

 

Parágrafo Único: As cargas horárias das Atividades Complementares serão de cinqüenta 

minutos, obedecendo à pontuação máxima descrita acima. 

 

Art. 11. Para fins de acompanhamento e controle das Atividades Complementares, com vistas 

à integralização, o aluno deve requerer o aproveitamento da atividade realizada, mediante 

apresentação da comprovação exigida.  

 

CAPÍTULO V 

DO CONTROLE DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 



 

 

Art. 12. O controle das Atividades Complementares é realizado mediante entrega do 

documento comprobatório na Secretaria Geral da Faculdade, para o efetivo registro no 

sistema acadêmico. A Coordenação de Curso é responsável pelas Atividades 

Complementares: 

 Art. 13. É de competência do Coordenador de Curso referente às Atividades 

Complementares:  

I – organizar calendário de Atividades Complementares, incluindo o elenco de atividades 

institucionais informando, para divulgação; 

II – acompanhar e controlar a participação dos alunos em ações e eventos promovidos pela 

Instituição, que visem o aproveitamento sob a forma de Atividades Complementares; 

III – apreciar e decidir a respeito da validade de documentos apresentados pelos alunos, que 

objetivem aproveitamento de ações e eventos externos sob a forma de Atividades 

Complementares; 

IV – enviar à Secretaria o resultado da avaliação das Atividades Complementares de cada 

aluno, para os registros cabíveis; 

V – produzir, semestralmente, relatório de atividades desempenhadas, informando o 

detalhando as Atividades Complementares desenvolvidas pelos alunos e aceitas, 

acompanhado dos documentos comprobatórios de realização, com a indicação das cargas 

horárias e da freqüência registrada de cada um dos alunos, com vistas à integralização da 

carga horária. 

Parágrafo Único. Das decisões do Coordenador de curso caberá, em 5 dias úteis, recurso ao 

Conselho da Faculdade. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 15. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado do Curso 

de Administração. 

 

Palhoça, 27 de Outubro de 2009. 

 

 

Prof. Mariah Terezinha Nascimento Pereira, MSc 

Diretora Executiva 



 

 

 

 



 

 

ANEXO II – Resolução do Colegiado de Curso. 

 

Anexo I – Resolução do Colegiado de Curso. 

 

REGIMENTO INTERNO DO COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 1º O Colegiado do Curso de Administração, criado e constituído conforme o Regimento 

Geral da FMP é o órgão normativo, consultivo, deliberativo e responsável pelo 

estabelecimento das diretrizes didático-pedagógicas do Curso, bem como pela definição do 

perfil acadêmico-profissional do estudante. 

Art. 2º O Colegiado do Curso de Administração é composto: 

I – pelo Coordenador do Curso, que o preside; 

II – pelos professores responsáveis pelas disciplinas do curso;  

III – por 01 (um) representante do corpo discente, eleito pelos alunos do curso, através de 

eleições diretas, para um mandato de 01 (um) ano, permitida uma recondução; 

IV – 01 (um) representante do corpo técnico-administrativo, eleito pelos servidores técnico-

administrativos do curso através de eleições diretas, para um mandato de 2 (dois) anos, 

permitida uma recondução. 

§ 1º Os mandatos dos membros do Colegiado, especificados nos incisos II e III deste artigo, 

são de dois e um anos, respectivamente, permitidas as reeleições e reconduções. 

§ 2º No caso de vacância dos membros referidos nos incisos II e III deste artigo, compete ao 

Presidente do Colegiado promover, imediatamente, a recomposição do Colegiado. 

Art. 3º A eleição para Coordenador de Curso seguirá a norma vigente na FMP. 

Art. 4º As competências do Colegiado do Curso de Administração, em conformidade ao 

Regimento Geral da FMP, são as seguintes: 

I – elaborar o projeto do Curso e fixar suas diretrizes didático-pedagógicas, propor mudanças, 

quando necessárias, e submetê-las ao Conselho da Faculdade; 

II – elaborar ou reformular seu Regimento, submetendo-o à aprovação do Conselho da FMP; 

III – propor ao Conselho da Faculdade Municipal de Palhoça – CONFAP, Pesquisa e 

Extensão, normas complementares sobre currículos, programas e propostas de mudanças 

curriculares; 

IV – propor ao conselho o perfil dos docentes adequado ao Curso; 



 

 

V – aprovar a oferta de unidades curriculares, as vagas correspondentes, bem como os planos 

de ensino, os programas de estágios e monitorias; 

VI – deliberar, em primeira instância, sobre questões referentes à inscrição em unidades 

curriculares, transferências de alunos e aproveitamento de estudos; 

VII – deliberar, em primeira instância, sobre recursos interpostos por docentes e alunos acerca 

de matérias de ordem acadêmica e disciplinar;  

VIII – aprovar normas para a execução de estágios curriculares internos e externos, para o 

exercício da monitoria, monografias, trabalhos de final de Curso e atividades complementares 

previstas no currículo do Curso, em conformidade com as políticas e diretrizes superiores; 

IX – deliberar sobre a utilização de recursos próprios da Coordenadoria em projetos; 

X – aprovar relatório anual das atividades da Coordenadoria do Curso; 

XI – aprovar propostas de convênio, no âmbito de sua competência; 

XII – homologar matérias aprovadas ad referendum do Colegiado, pelo Coordenador do 

Curso, submetendo-as na primeira reunião do Colegiado; 

XIII – aprovar e transformar em Resolução do Colegiado, matérias que constem em Ata da 

reunião anterior, conforme a natureza do assunto.  

§ 1º O parecer do relator deverá conter, obrigatoriamente: 

Relatório ou histórico;  

Mérito;  

Conclusão ou voto. 

§ 2º O processo baixado em diligência continuará com o relator. 

§ 3º Votadas às matérias referentes a casos específicos, o presidente encaminhará o processo 

ao responsável ou órgão interessado, por meio de canais competentes. 

Art. 5º As deliberações do Colegiado do Curso de Administração serão tomadas em reuniões 

ordinárias e extraordinárias. 

§ 1º O calendário de reuniões ordinárias mensais será proposto semestralmente pelo 

Presidente e aprovado pelos demais membros do Colegiado e, preferencialmente, em horários 

diferentes aos de sala de aula do Curso de Administração. 

§ 2º As reuniões ordinárias do Colegiado são convocadas por escrito, nominalmente, por seu 

Presidente, tendo em vista o calendário pré-aprovado. 



 

 

§ 3º As reuniões extraordinárias do Colegiado são convocadas por escrito, nominalmente, por 

seu Presidente ou atendendo a solicitação de 2/3 (dois terços) dos seus membros. 

§ 4º As reuniões ordinárias e extraordinárias terão duração máxima de duas horas e poderão 

ter início com tolerância máxima de até 15 (quinze) minutos após o horário estabelecido. 

§ 5º As reuniões ordinárias e extraordinárias terão início com quorum de 2/3 (dois terços) de 

seus membros. 

§ 6º Não havendo quorum após o prazo de tolerância, o Presidente deixará de instalar os 

trabalhos e a ata será lavrada sendo mencionados os nomes dos Membros presentes e 

convocando outra reunião a realizar-se dentro do prazo máximo de 07 (sete) dias. 

§ 7º A convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias será feita com antecedência 

mínima de (48) quarenta e oito horas, devendo conter a pauta dos trabalhos. 

§ 8º A pauta dos trabalhos é aprovada no início das reuniões e em seqüência será feita a 

leitura da ata da reunião anterior. 

§ 9º Não havendo manifestações em contrário, a ata da reunião anterior será aprovada e 

subscrita pelo Presidente e por todos os membros do Colegiado presentes àquela reunião. 

§ 10. Por iniciativa própria ou de qualquer membro, após consulta ao conselho, poderá o 

Presidente do Colegiado suspender a reunião, fixando nova data para prosseguimento. 

§ 11. O comparecimento às reuniões do colegiado é obrigatório e preferencial em relação a 

qualquer outra atividade do Curso. 

§ 12. Perde o mandato o membro do Colegiado que deixar de comparecer a três reuniões sem 

justificativa e/ou com justificativa não aceita pelo Colegiado. 

§ 13. Perde automaticamente o mandato o membro do Colegiado que deixar de integrar o 

quadro docente da FMP ou estiver afastado da Instituição para qualificação em dedicação 

integral e o discente que se desligar do Curso ou estiver em mobilidade acadêmica. 

§ 14. As reuniões do Colegiado poderão ser gravadas para facilitar a elaboração da ata da 

reunião, desde que consentidas pelos membros do Colegiado presentes. 

§ 15. O presente Regimento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palhoça, 10 de julho de 2008. 

 

Profª. MARIÁH TEREZINHA NASCIMENTO PEREIRA 



 

 

Presidente do Colegiado de Curso de Administração 

 



 

 

Anexo III – Normas Internas da Avaliação de Conhecimento Acumulado - ACA 

 

O QUE É A ACA? 

A ACA é uma avaliação global que tem por objetivo medir o grau de aprendizado dos 

acadêmicos durante o semestre. A avaliação contempla vários conteúdos ministrados ao longo 

do semestre letivo do Curso de Administração. 

A ACA tem uma função que permite o desenvolvimento da habilidade de pensar 

cumulativamente e capacidade de fazer o estudante reciclar a todo o momento os 

conhecimentos adquiridos durante o curso 

 

Quem fará a ACA? 

TODOS os alunos regularmente matriculados na Faculdade Municipal de Palhoça, tanto do 

curso de Administração de Empresas quanto os alunos de Pedagogia farão a avaliação. 

 

Onde acontecerá a ACA? 

A ACA ocorrerá nas dependências da Faculdade Municipal de Palhoça – FMP, 

especificamente na sala de aula de cada turma, no período noturno ou diurno. 

 

Quando acontecerá a ACA? 

A avaliação será realizada em dia normal de aula estabelecido no calendário acadêmico. É 

importante lembrar que será utilizado o horário de aula. 

 

Quanto a Nota da Avaliação? 

A Avaliação de Conhecimentos Acumulados fará parte do plano de ensino de cada disciplina, 

integrando parcialmente a N2, com um percentual de 10%.  

 

Quanto à divulgação das notas? 

Somente terá acesso às notas o acadêmico regularmente matriculado. As notas não serão 

divulgadas em murais. Apenas o desempenho por turma. 

 

Considerações Importantes: 

 O acadêmico não poderá usufruir do recurso de 2ª chamada obedecendo as regras da 

instituição; 

 Será utilizado o período normal de aula para aplicação da avaliação; 



 

 

 Os professores entrarão normalmente em sala nos respectivos horários de suas aulas; 

 A chamada será realizada normalmente, computando em sua carga horária de aula, 

este momento. 

 Cada professor da fase deverá encaminhar 5 questões com gabarito.  

 A ACA será baseada em um texto escolhido e votado pelos professores pertencentes à 

comissão organizadora e as questões deverão ser elaboradas com base neste texto.  

 O texto base deverá ser escolhido de modo que possibilite a interdisciplinaridade entre 

as unidades curriculares condizentes com a fase em questão.A prova será corrigida por 

uma comissão de professores designada pela coordenação. 

 Cada professor fará a correção das questões que corresponde a sua disciplina 

atribuindo ao acadêmico a nota individual. 

 A Avaliação de Conhecimento Acumulado será composta por 5 questões de cada 

matéria. 

  

Mariah T. Nascimento Pereira    Marcelo Roberto da Silva 

Diretora Executiva    Coordenador do Curso de Administração 

 



 

 

ANEXO IV – REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

 

FACULDADE MUNICIPAL DA PALHOÇA 

Criada pela Lei Municipal Nº 2.182, de 25 de outubro de 2005 

 

REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

__________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO I – DA FINALIDADE E DA ORGANIZAÇÃO 

Seção I - Da Finalidade 

 

Art. 1º - A Comissão Própria de Avaliação da Faculdade Municipal da Palhoça - CPAFMP 

tem como finalidade a condução dos processos de avaliação de todos os aspectos e dimensões 

do ensino superior da FMP, conforme o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), instituído pela Lei nº 10.861, de 14/04/2004, publicada no DOU de 15/04/2004.  

Parágrafo Único - A CPAFMP é designada por Ato da Direção Executiva e deve atuar em 

estreita relação com a Diretoria Acadêmica e segundo as disposições deste Regimento, que 

por sua vez baseia-se especialmente na Lei nº 10.861/2004, nos atos ministeriais que 

regulamentam o SINAES e nos atos da Direção Executiva que regulamentam a avaliação 

institucional na FMP.  

 

Seção II - Da Composição 

 

Art. 2º - A CPAFMP tem a seguinte composição:  

I. Presidente:  

II. Membros representantes, que têm mandato de 1 (um) ano, a contar de sua designação, 

permitida a recondução:  

1 (um) representante docente do curso de Administração; 

1 (um) representante docente do curso de Pedagogia; 

b) 1 (um) representante do corpo técnico administrativo;  

c) 1 (um) representante discente;  

1 (um) representante da comunidade externa. 

1 (um) Representante da administração pública municipal 



 

 

§1.º O representante dos discentes é indicado pelo Diretório Acadêmico da Faculdade 

Municipal da Palhoça.   

§2.º As indicações de representantes dos docentes devem recair, preferencialmente, sobre 

professores contratados em regime de tempo integral na FMP, buscando-se evitar, na 

composição da CPAFMP, a participação de mais de um integrante com atuação na mesma 

área de conhecimento.  

§3.º As indicações de representantes dos discentes devem recair sobre acadêmicos 

matriculados da segunda à penúltima série do curso, com freqüência regular, de cujo 

prontuário escolar não conste qualquer registro de reprovação em unidade curricular ou 

aplicação de sanção por falta disciplinar.  

§4.º As indicações de representantes da sociedade devem recair sobre pessoas que atendam 

aos seguintes requisitos:  

a) com formação universitária, comprovada por cópia do diploma de curso superior;  

b) que não apresente qualquer empecilho para um relacionamento amistoso com a 

administração da FMP, confirmado com a aceitação desta Direção Executiva, para a 

indicação.  

§1.º A perda, durante o mandato, da condição comprovada quando da indicação, implica na 

perda da representação exercida, podendo haver a nomeação de substituto para a 

complementação do mandato, atendidas as mesmas condições estabelecidas para a indicação 

do substituto.  

Art. 3º - Poderá ocorrer o desligamento de qualquer dos integrantes da CPAFMP nos 

seguintes casos:  

I. a pedido justificado do próprio integrante ou do órgão ou autoridade que o indicou; ou  

II. Por sinalização da presidência da CPAFMP, quando do não cumprimento da representação 

para a qual o integrante foi indicado ou quando da perda da condição comprovada quando da 

sua indicação.  

Parágrafo Único - A efetivação do desligamento de integrante da CPAFMP caracteriza a 

vacância da representação em questão.  

Art. 4º - A substituição de integrantes da CPAFMP, seja por vacância da representação ou por 

impedimento temporário de membro representante, se fará conforme critérios estabelecidos 

pela Direção Executiva.  

Art. 5º - O desligamento e a conseqüente substituição de integrante da CPAFMP devem ser 

comunicados ao Ministério da Educação, fazendo-se a devida atualização no Cadastro da 

Comissão Própria de Avaliação da FMP, na página eletrônica do INEP.  



 

 

 

Seção III - Das Competências 

 

Art. 6º - Compete à CPAFMP:  

I. conduzir e responsabilizar-se pela realização das avaliações do ensino superior ministrado 

pela FMP;  

 II. definir o calendário anual das suas atividades e o cronograma de cada execução da auto-

avaliação institucional;  

III. Definir os instrumentos a serem utilizados para a avaliação de cada dimensão ou aspecto 

do ensino superior na FMP, de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos ministeriais 

de avaliação do ensino superior;  

IV. Propor os instrumentos a serem utilizados para a sensibilização da comunidade acadêmica 

e para a divulgação dos resultados das avaliações realizadas;  

V. prestar informações à Direção Executiva da FMP e aos órgãos de avaliação do ensino 

superior, sempre que solicitadas;  

VI. Zelar pelo cumprimento do disposto neste Regimento Interno e na legislação federal 

concernente à avaliação do ensino superior.  

Art. 7º - À presidência da CPAFMP incumbe:  

I. Solicitar dos setores ou órgãos responsáveis, as indicações de nomes para integrar a 

CPAFMP;  

II. Convocar os membros da CPAFMP para as reuniões ordinárias, que devem acontecer 

semestralmente, e para as reuniões extraordinárias, sempre que necessário;  

III. Oferecer aos membros da CPAFMP o apoio necessário à realização de suas atividades;  

IV. Encaminhar à Diretora Executiva, para homologação, as propostas e resultados de 

atividades aprovados pela CPAFMP;  

V. divulgar o calendário anual de atividades da CPAFMP;  

VI. Divulgar os critérios a serem utilizados para as avaliações dos diversos aspectos e 

dimensões do ensino superior, bem como para a publicação de seus resultados após 

homologação desta Direção Executiva;  

VII. Publicar os resultados de cada avaliação realizada sob a responsabilidade da CPAFMP e 

encaminhá-los aos órgãos competentes para consideração;  

VIII. Zelar pela observação da ética e dos atos normativos referentes à avaliação institucional, 

em todos os procedimentos da CPAFMP.  



 

 

 Art. 8º - Presidência da CPAFMP incumbe a responsabilidade pela sistematização e 

coordenação dos trabalhos da Comissão e a produção dos documentos pertinentes.  

Art. 9º - Compete a cada integrante da CPAFMP:  

I. Comparecer às reuniões para as quais tenha sido convocado; e  

II. Participar de todo o processo de auto-avaliação institucional.  

 

CAPÍTULO II - DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 10 - As convocações para reunião da CPAFMP são feitas por escrito, com a indicação do 

local, da data e do horário de início dos trabalhos, bem como da pauta de assuntos.  

Parágrafo Único - Quando uma reunião não puder ser concluída na sessão em andamento, ao 

encerrar a sessão a presidência deve fixar a data e o horário para a sessão subseqüente, para a 

qual todos os integrantes ficam automaticamente convocados.  

Art. 11 - As decisões da CPAFMP, quando necessárias, serão tomadas por maioria simples de 

votos, cabendo à Presidência apenas o voto de qualidade, em caso de empate.  

Art. 12 - De cada reunião da CPAFMP deve ser lavrada ata sucinta, que deve ser subscrita 

pela presidência, pela vice-presidência executiva e pela pessoa que a secretariou.  

 

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 13 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da CPAFMP.  

Art. 14 - Não cabe pedido de recurso ou reconsideração quanto aos procedimentos ou 

instrumentos de avaliação e divulgação definidos pela CPAFMP.  

Art. 15 - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior – 

CONSUP.  

 

ANEXO V – INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

REFERENTE À INFRAESTRUTURA DA FMP 

Laboratório de Informática M

B 

B R F 

Qualidade dos computadores (uso individual) 06 1   



 

 

5 

Qualidade do Kit multimídia (TV + Computadores + 

DVD player) 

    

Qualidade das instalações (cadeiras, mesas, quadro 

branco, pincel para quadro branco, lixeiras) 

    

Isolamento acústico     

Climatização     

Iluminação     

Limpeza     

Qualidade de atendimento (monitor/aluno)     

Acesso à internet e e-mails     

Instalações Sanitárias M

B 

B R F 

Limpeza     

Papel toalha/sabonete/papel higiênico     

Secretaria Acadêmica M

B 

B R F 

Qualidade das instalações (cadeiras, mesas, lixeiras)     

Qualidade de atendimento (Atendentes/aluno)     

Biblioteca M

B 

B R F 

Qualidade dos Computadores     

Qualidade das instalações (cadeiras, mesas, lixeiras)     

Isolamento acústico     

Climatização     

Iluminação     

Limpeza     

Nível do acervo disponível (qualidade e quantidade)     

Exposição e localização do material bibliográfico (fitas 

de vídeo, jornais, periódicos, revistas, livros, etc.) 

    

Qualidade de atendimento (bibliotecário/aluno)     

Salas de Aula M

B 

B R F 

Qualidade dos equipamentos de apoio (retro projetor e 

kit multimídia) 

    

Qualidade das instalações (cadeiras, mesas, quadro 

branco, pincel para quadro branco, lixeiras) 

    

Isolamento acústico     

Climatização     

Iluminação     

Limpeza     

Referente a Coordenação de Curso: Local de 

Atendimento aos Alunos 

M

B 

B R F 

Qualidade das instalações (cadeiras, mesas)     

Isolamento acústico     

Climatização     

Iluminação     

Limpeza     

Nível de atendimento (coordenador/aluno)     



 

 

Tabulação dos dados referente à Avaliação do Coordenador de Curso 

Avaliação Coordenador de Curso M

B 

B R F 

Tem atitudes positivas e inovadoras     

Mantém o clima de respeito mútuo e ético     

Articula o curso com o mercado de trabalho     

Participa das ações cotidianas do curso     

Discute resultados gerais da avaliação institucional     

Promove ações de responsabilidade social     

Estimula a produção científica e a participação nos 

eventos 

    

Estimula o desenvolvimento de projetos de 

extensão/pesquisa 

    

Estimula o desenvolvimento de projetos de pós-

graduação 

    

Incentiva a interdisciplinaridade     

Tabulação dos dados referente à Auto Avaliação Discente 

Auto Avaliação Discente M

B 

B R F 

Assiduidade às aulas (presença e pontualidade em 

sala de aula) 

    

Participo nas aulas, com levantamento de questões e 

sugestões para ampliação do meu conhecimento. 

    

Realizo atividades acadêmicas extraclasse.     

Acompanho o desenvolvimento das aulas pelo plano 

de ensino 

    

Realizo consultas bibliográficas para o 

aprofundamento dos conteúdos 

    

Minha relação de respeito mútuo e ética com os 

professores 

    

Procuro informações quanto a projetos de pesquisa e 

extensão 

    

Frequento a biblioteca     

Assimilo o conteúdo programático     

 

SOBRE OS PROFESSORES E DISCIPLINAS MINISTRADAS EM 2012/1 

1ªFase Administração 

 M

B 

B R F 

Clareza na exposição do conteúdo da unidade 

curricular (linguagem clara e acessível) 

    

Integração do conteúdo de sua unidade curricular 

com outras do curso (Interdisciplinaridade) 

    

Orientação precisa e clara, das atividades solicitadas.     

Capacidade em incentivar a leitura de livros, textos, 

 jornais e revistas complementares às aulas 

    

Utilização de técnicas e recursos de ensino variados     



 

 

Apresenta critérios claros de avaliação (Plano de 

Ensino) 

    

Cumprimento do horário de aula     

Disposição de atender ao estudante quando 

solicitado 

    

Capacidade de manter um clima de respeito mútuo, 

atenção e trabalho produtivo com os estudantes 

    

Incentivo à participação, discussão e expressão de 

ideias durante as aulas 

    

 M

B 

B R F 

Clareza na exposição do conteúdo da unidade 

curricular (linguagem clara e acessível) 

    

Integração do conteúdo de sua unidade curricular 

com outras do curso (Interdisciplinaridade) 

    

Orientação, precisa e clara, das atividades solicitadas     

Capacidade em incentivar a leitura de livros, textos, 

jornais e revistas complementares às aulas 

    

Utilização de técnicas e recursos de ensino variados     

Apresenta critérios claros de avaliação (Plano de 

Ensino) 

    

Cumprimento do horário de aula     

Disposição de atender ao estudante quando 

solicitado 

    

Capacidade de manter um clima de respeito mútuo, 

atenção e trabalho produtivo com os estudantes 

    

Incentivo à participação, discussão e expressão de 

ideias durante as aulas 

    

 M

B 

B R F 

Clareza na exposição do conteúdo da unidade 

curricular (linguagem clara e acessível) 

    

Integração do conteúdo de sua unidade curricular 

com outras do curso (Interdisciplinaridade) 

    

Orientação, precisa e clara, das atividades solicitadas     

Capacidade em incentivar a leitura de livros, textos, 

jornais e revistas complementares às aulas 

    

Utilização de técnicas e recursos de ensino variados     

Apresenta critérios claros de avaliação (Plano de 

Ensino) 

    

Cumprimento do horário de aula     

Disposição de atender ao estudante quando 

solicitado 

    

Capacidade de manter um clima de respeito mútuo, 

atenção e trabalho produtivo com os estudantes 

    

Incentivo à participação, discussão e expressão de 

ideias durante as aulas 

    

 M

B 

B R F 



 

 

Clareza na exposição do conteúdo da unidade 

curricular (linguagem clara e acessível) 

    

Integração do conteúdo de sua unidade curricular 

com outras do curso (Interdisciplinaridade) 

    

Orientação, precisa e clara, das atividades solicitadas     

Capacidade em incentivar a leitura de livros, textos, 

jornais e revistas complementares às aulas. 

    

Utilização de técnicas e recursos de ensino variados     

Apresenta critérios claros de avaliação (Plano de 

Ensino) 

    

Cumprimento do horário de aula     

Disposição de atender ao estudante quando 

solicitado 

    

Capacidade de manter um clima de respeito mútuo, 

atenção e trabalho produtivo com os estudantes 

    

Incentivo à participação, discussão e expressão de 

ideias durante as aulas 

    

 M

B 

B R F 

Clareza na exposição do conteúdo da unidade 

curricular (linguagem clara e acessível) 

    

Integração do conteúdo de sua unidade curricular 

com outras do curso (Interdisciplinaridade) 

    

Orientação, precisa e clara, das atividades solicitadas     

Capacidade em incentivar a leitura de livros, textos, 

jornais e revistas complementares às aulas 

    

Utilização de técnicas e recursos de ensino variados     

Apresenta critérios claros de avaliação (Plano de 

Ensino) 

    

Cumprimento do horário de aula     

Disposição de atender ao estudante quando 

solicitado 

    

Capacidade de manter um clima de respeito mútuo, 

atenção e trabalho produtivo com os estudantes 

    

Incentivo à participação, discussão e expressão de 

ideias durante as aulas 

    

 M

B 

B R F 

Clareza na exposição do conteúdo da unidade 

curricular (linguagem clara e acessível) 

    

Integração do conteúdo de sua unidade curricular 

com outras do curso (Interdisciplinaridade) 

    

Orientação, precisa e clara, das atividades solicitadas     

Capacidade em incentivar a leitura de livros, textos, 

jornais e revistas complementares às aulas 

    

Utilização de técnicas e recursos de ensino variados     

Apresenta critérios claros de avaliação (Plano de 

Ensino) 

    

Cumprimento do horário de aula     



 

 

Disposição de atender ao estudante quando 

solicitado 

    

Capacidade de manter um clima de respeito mútuo, 

atenção e trabalho produtivo com os estudantes 

    

Incentivo à participação, discussão e expressão de 

ideias durante as aulas 

    



 

 

ANEXO VI – MANUAL DE ESTÁGIO DA FACULDADE MUNICIPAL DE 

PALHOÇA                                                                                                                                                          

1 APRESENTAÇAO O Estágio Curricular Obrigatório é uma atividade educativa e com 

supervisão, realizada nos mais variados espaços organizacionais, desenvolvidos pelos 

acadêmico do Curso de Administração.  

O presente manual tem como objetivo nortear as diretrizes sobre a disciplina Estágio 

Obrigatório I e II e a disciplina Projeto de Conclusão de Curso (TCC). Nestes termos, a seguir 

apresenta-se a documentação solicitada e obrigatória para validação do Estágio Obrigatório e 

a estrutura específica para desenvolvimento do produto final (relatório) nos seus diversos 

níveis acadêmicos.  

Como suporte para a elaboração do estudo no Estágio Obrigatório I nas áreas de 

Administração Contábil e Financeira, Gestão de Pessoas, Administração Mercadológica, 

Gestão Estratégica das Organizações, Administração de Produção, Tecnologia da Informação 

será disponibilizada a orientação de conteúdo e metodologia, sendo estas desenvolvidas 

coletivamente em sala de aula, com duração de 1 (uma) hora semanal para conteúdo, e 1 

(uma) hora mensal para metodologia, em horário diferenciado ao de sala de aula onde é 

obrigatório ao acadêmico a freqüência mínima de 75% para aprovação, conforme estipulado 

pelo Ministério da Educação (MEC).  

No que se refere ao Estágio Obrigatório II, este também ocorrerá nas áreas de 

Administração Contábil e Financeira, Gestão de Pessoas, Administração Mercadológica, 

Gestão Estratégica das Organizações, Administração de Produção, Tecnologia da Informação, 

porém, com orientação de individual de 1(uma) hora semanal para conteúdo, e 30 (trinta) 

minutos mensal para metodologia, em horário distinto ao de sala de aula onde ressalta-se a 

obrigatoriedade de 75% de freqüência na disciplina para aprovação segundo as diretrizes do 

MEC. 

 

1.1 DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

 

A documentação obrigatória para iniciar as disciplinas de Estágio Obrigatório I e II, 

bem como a disciplina de Projeto de TCC, é sustentada pela LEI Nº 11.788, DE  25 DE 

SETEMBRO DE 2008, que regulamenta o desenvolvimento das relações empresa-escola no 

Brasil. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument


 

 

Nesta instituição acadêmica fica obrigatória a apresentação dos seguintes documentos 

abaixo nomeados para iniciar as atividades acadêmicas, em cada caso específico conforme 

disposto a seguir: 

 

Situação Documento Solicitado N. Vias 

Colaborador da empresa 

(privada) 

Termo de convênio 

Termo de compromisso 

2 

3 

Estagiário
3
 Termo de convênio 

Termo de compromisso 

2 

3 

Proprietário da empresa Termo de convênio 

Termo de compromisso 

2 

3 

Colaborador de empresa 

(pública) 

Termo de convênio 

Termo de compromisso 

2 

3 

 

Esta documentação se faz necessária para comprovação de: 

Disciplina Carga horária 

Estágio Supervisionado I 120 horas 

Estágio Supervisionado II 180 horas 

 

Para entrega final dos relatórios (Estágio Obrigatório I e II) os acadêmicos deverão 

anexar aos respectivos trabalhos os seguintes documentos: 

 Avaliação do estagiário; 

 Declaração de freqüência; 

 Autorização da empresa; 

 Autorização do acadêmico; 

 Declaração de responsabilidade; 

 CD com a cópia do trabalho etiquetado com as informações do arquivo 

conforme exemplo:  

Estágio Obrigatorio_I_2011_2 Nome Completo_matricula. 

OBS: NÃO SERÁ ACEITO O TRABALHO SEM A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 

                                           
3  Caso o aluno já possua contrato com uma Agência Integradora, este devera apresentar o 

xerox deste contrato. 



 

 

 Ao acadêmico matriculado na disciplina Estagio Obrigatório II, é exigido a 

apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), mediante banca 

pública, composta por três professores. 

 Ressalta-se que, após a defesa pública, o acadêmico deverá apresentar a versão 

final da monografia ao seu orientador de conteúdo com as devidas 

modificações propostas pela banca e aprovadas por ele. Feito isto, entregará ao 

acadêmico a Declaração de Aprovação de Versão Final do TCC, a qual 

deverá ser apresentada pelo aluno na Coordenação de Estágios para a retirada 

da Folha de Aprovação assinada pelo orientador e membros da banca para 

ser encadernada juntamente à versão final, 1 (UMA) em (capa dura) do TCC. 

Por último, para auxiliar o acadêmico na elaboração de seu TCC, apresenta-se na 

seqüência o roteiro e a normatização a ser seguido para o desenvolvimento do trabalho. 

IMPORTANTE: No que se refere a avaliação, esta é atribuída pelos professores de 

conteúdo e metodologia e banca (EST II) ao aluno matriculado na disciplina Estágio 

Obrigatório I e II. Caso, o referido aluno não obtenha nota mínima de 7 (sete), este estará 

automaticamente reprovado conforme resolução do Estágio, não havendo exame para as 

referidas disciplinas. 



 

 

2 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO I 

Ao iniciar as atividades relacionadas a disciplina Estágio Obrigatório I, o acadêmico 

deverá elaborar com base no roteiro proposto um delineamento de pesquisa contextualizando 

a temática de forma ampla no espaço nomeado como introdução inicialmente, e a posteriori 

delimitar o tema de estudo, sua área de atuação e o espaço a ser pesquisado. 

Explicitando o roteiro: 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta etapa do projeto, o acadêmico deverá na forma textual apresentar o contexto a 

ser pesquisado a fim de anunciar o tema do trabalho. Pode-se fazer referência às lacunas 

existentes na teoria e na prática, bem como qual delas foi o ponto de partida para o estudo. 

Importante: evitar citações no texto, devido ao caráter pessoal deste capítulo. 

 

Ex. INTRODUÇÃO
4
 

Na história da humanidade, a discussão sobre o trabalho passou por várias fases até 

chegar ao cenário atual. Este já foi executado para atender as necessidades primárias, como 

alimentação, moradia, vestuário entre outras. Em outro momento foi considerado como 

atividade somente para pessoas humildes e que tornariam-se dignas à sociedade perante o 

desenvolvimento de uma atividade. Atualmente o trabalho está totalmente inserido em todas 

as camadas sociais. A partir do surgimento das organizações que padronizaram e 

popularizaram as atividades trabalhistas. 

No meio empresarial as pessoas foram niveladas por meio das atividades de trabalho 

padronizadas e do salário. Institui-se também a hierarquia. Esta organização de pessoas e 

trabalho é realizada sempre com a intenção de alcançar um objetivo o lucro para seu 

proprietário. Nas organizações as pessoas são recompensadas pela sua força de trabalho.  

No ambiente organizacional, as relações de trabalho passaram a ser mais equilibradas 

com relação aos interesses dos indivíduos que formam as organizações devido a efetivação de 

leis trabalhistas que delineiam as ações de empregados e empregadores nas rotinas 

empresariais especificamente aquelas voltadas a garantia da integridade física dos 

trabalhadores. 

                                           
4  Projeto elaborado por Gisele T. de Mattos e cedido para fins acadêmicos. 



 

 

A fiscalização do cumprimento destas leis é de responsabilidade do governo, mas 

cabe as empresas a adequação das leis e a adaptação das pessoas a estas regras. As normas de 

Segurança do Trabalho são meios de regularizar e padronizar as ações das empresas em 

relação a integridade física de seus funcionários. Por meio das normas, estas podem ser 

obrigatórias ou não, a organização controla os riscos existentes nas atividades laborais. O 

governo atua também neste ponto com as  leis referentes a Segurança do Trabalho.   

Um dos focos principais da Consolidação de Leis Trabalhistas (CLT) é a segurança 

do trabalho, principalmente para indivíduos que executam atividades na construção civil. 

Neste ambiente a segurança do trabalho visa diminuir os riscos de acidentes e doenças 

causadas pelas atividades realizadas no ambiente de trabalho do individuo. 

As atividades laborais oferecem riscos em vários níveis, estes estão diretamente 

ligados as condições que o ambiente de trabalho oferece de segurança ou insegurança. A 

construção civil é um tipo de atividade que necessita de grandes cuidados no que se refere a 

manutenção das medidas e dispositivos de segurança do trabalho. A implementação de 

medidas de segurança do trabalho e a sua padronização têm o objetivo de diminuir os riscos 

de acidentes e ou doenças causadas pela atividade laboral que os indivíduos exercem.  

 

2 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Para tematizar e delimitar (elaborar o texto acerca do TEMA) o objeto de estudo, 

deve-se realizar um levantamento prévio, o qual consiste em descrever, sem juízos de valor, 

a situação ou o contexto geral referente ao assunto em questão. Pode conter informações 

atualizadas e dados estatísticos, na medida do possível, visando proporcionar maior 

consistência ao trabalho.  

No entanto, é obrigatório nesta seção elaborar o problema de pesquisa. Entende: 

 

 

problema como uma questão não resolvida, é algo para o qual se vai 

buscar resposta, via pesquisa. Uma questão não resolvida pode estar 

referida a alguma lacuna epistemológica ou metodológica percebida, 

a alguma dúvida quanto à sustentação de uma afirmação geralmente 

aceita, a alguma necessidade de pôr à prova uma suposição, a 



 

 

interesses práticos, à vontade de compreender e explicar uma situação 

do cotidiano, ou outras situações. (VERGARA, 1997, p.21). 

 

Pode-se ditar algumas orientações para a formulação do problema assim destacadas: 

 

1º  --- > trata-se de um problema científico? A solução é possível?; 

2º --- > o problema está formulado sob a forma de uma pergunta; 

3º --- > a pergunta está redigida de forma clara e concisa; 

4º --- > está definido a perspectiva temporal-espacial e outros elementos com os quais se 

possa lidar, colocando a tarefa, portanto, em proporções acessíveis.  

 

 

 

 

EX. Parte extraída da Seção: TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Segurança do trabalho foi escolhida com tema para este estudo pois, é um item 

obrigatório a toda e qualquer organização, independente do seu porte. Esta temática de 

significativa importância, está prevista e assegurada por lei, todavia o seu delineamento nem 

sempre permeia o contexto das empresas no que se refere a estrutura adequada, com 

conhecimento necessário para atender aos requisitos básicos ou a uma política de 

padronização referente a segurança no trabalho. Há então uma necessidade de uma 

implementação de ferramentas que auxiliem nestes aspectos.  

Para que se estabeleça um comportamento correto por parte dos empregados e 

empregadores em relação a segurança do trabalho, ambos necessitam de informação e 

orientação quanto ao modo de exercer suas atividades. Diante disto surge o questionamento: 

Qual a importância de implementar a Gestão da Segurança e Saúde Ocupacional na empresa 

WESTHOUSE EMPREENDIEMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA?  

 

A partir da observação e análise de temática, torna-se possível entender uma 

situação problemática. Além disso, o objeto de estudo está inserido num ambiente em 



 

 

constante mudança, que, por sua vez, gera problemas ou oportunidades a serem explorados 

em monografias, dissertações ou teses. 

A dúvida é o primeiro passo para a busca de conhecimento, e por isso se faz 

necessária para elaboração do que chamamos de problema de pesquisa.  

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

 

É salutar informar que com base nesta única pergunta (problema) o acadêmico será 

capaz de elaborar o objetivo geral (iniciando sempre com um verbo de maior amplitude e no 

infinitivo como exemplo: analisar) e os objetivos específicos (etapas a serem desenvolvidas 

para atender o objetivo geral, também iniciando no infinitivo como: identificar, descrever, 

verificar, correlacionar, propor).  

 

Busca responder ao seguinte questionamento: para quê? O que pretendo 

alcançar com a pesquisa? É formulado numa única frase. 

 

a) formulando objetivos: devem ser elaborados de forma bastante clara, (parte 

obrigatoriamente do problema de pesquisa elaborado), já que as demais etapas da 

pesquisa tomam como base estes objetivos; 

 

EX. OBJETIVO GERAL:  

Analisar a importância de implementar a Gestão da Segurança e Saúde 

Ocupacional na WESTHOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

São aqueles que, juntos, alcançarão o objetivo final. São como etapas a serem 

vencidas. Devem ser escritos iniciando pelo verbo no infinitivo (identificar, desenvolver, 

comparar, descrever, verificar, sugerir etc.).  



 

 

Para dar seqüência a esta pesquisa, faz-se necessário especificar o que se quer 

conhecer acerca do tema em questão, sendo retratado por meio dos objetivos específicos 

visualizados da seguinte maneira: 

 

Ex. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

a) Contextualizar trabalho, gestão de pessoas e segurança do trabalho, a partir da 

literatura especializada enfatizando sua importância às organizações; 

b) Identificar os princípios referentes à segurança no trabalho; 

c) Verificar e relatar o conjunto de ações desenvolvidas na organização no que 

tange a rotina das ações de Segurança do Trabalho na empresa; 

d) Analisar comparativamente a norma de série OHSAS 18000 e a prática de 

ações de segurança do trabalho da empresa WESTHOUSE 

EMPREENDIEMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

e) Propor ações corretivas para a Segurança do Trabalho no canteiro de obras da 

WESTHOUSE EMPREENDIEMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 

 

 

A elaboração dos objetivos específicos deve ser feita, de tal forma que forneça uma 

primeira indicação das características que precisa: observar, descrever ou analisar. 

 

 

Exemplo: para alcançar os objetivos do problema em questão, precisa-se levantar algumas 

características conforme orientação em sala de aula: 

- Aspectos históricos (teorias administrativas e suas correlações) (Estágio I) 

- Modelos teóricos específicos, às temáticas existentes (Estágio I) 

- Diagnostico organizacional (PTC) 

- Aplicação da pesquisa (Estágio II) 

 

 

 

4 JUSTIFICATIVA 

 



 

 

 

A Justificativa apresenta os elementos que validam o desenvolvimento do estudo. 

―Ela é de caráter pessoal e busca destacar a importância e os motivos, de caráter teórico ou 

prático, que levaram o aluno a fazer tal opção temática, ou destacar a relevância social e 

científica da pesquisa que irá desenvolver‖. (OLIVEIRA, 1997, p.23). É importante ressaltar 

que o acadêmico deverá evitar citações no texto, devido ao caráter pessoal deste capítulo. 

Neste aspecto pode-se pontuar que a justificativa deverá considerar aspectos: 

acadêmicos, de gestão, sociais e do próprio pesquisador. 

Ex. JUSTIFICATIVA 

O tema escolhido para o trabalho se traduz em uma necessidade primordial para a 

empresa, pois seus trabalhadores são expostos a riscos diariamente. O setor da construção 

civil é constantemente fiscalizado por órgãos do governo e, caso haja irregularidades quanto a 

Segurança do Trabalho, as multas aplicadas são bastante significativas. Causa prejuízos à 

empresa e, em caso de acidente, causa prejuízos também ao funcionário.  

O fato de sistematizar as ações de Segurança do Trabalho auxiliará a empresa a ter 

maior domínio das informações e maior certeza da veracidade das mesmas, podendo traçar 

com mais segurança, planos de ação para prevenir ou minimizar riscos de acidentes, com isso 

reduzindo o número de faltas e garantido a segurança, satisfação e produtividade dos 

funcionários.  

Este funcionário é o bem de maior valor para a empresa e, ao garantir sua integridade 

física, mental e social, torna-o comprometido com a organização fazendo com que a mesma 

ganhe em qualidade nos seus produtos e serviços e tenha uma boa imagem frente ao seu 

consumidor. Como conseqüência, a organização garantirá o respeito e o reconhecimento de 

seus agentes de relacionamento, como ―empresa politicamente correta‖ no que diz respeito a 

seus funcionários. 

Em relação aos benefícios da pesquisa para a sociedade o conhecimento em sua 

amplitude sempre trouxe a humanidade novos horizontes, novas posições em relação aos mais 

variados assuntos. Isto posto, regesse a efetividade das pesquisas realizadas em nível 

acadêmico e ou científico mediante o avanço no meio social.  

Trabalhos realizados podem servir de fonte de pesquisa e de marco inicial para que 

acadêmicos e ou pesquisadores possam aprofundar ainda mais as pesquisas sobre determinado 

assunto. Além da existência de material previamente elaborado, o acadêmico e ou pesquisador 

ao sair a campo para tirar suas próprias conclusões a respeito de seus estudos torna suas 

inferências mais palpáveis ao entrar em contato com a parte prática de seu objeto de estudo.  



 

 

A partir das pesquisas e da geração de conhecimento nas instituições de ensino, o 

incentivo das universidades às pesquisas faz das mesmas grandes fontes de pesquisadores, 

teses e estudos. Que as tornam de suma importância para o mundo cientifico e, por 

conseqüência, para a humanidade, que se beneficia com os avanços das pesquisas científicas.     

 

 

A justificativa por sua vez, deve tornar explícito a importância/relevância do mesmo 

considerando os critérios de cientificidade e praticidade. Ressalta-se com isto que por a 

Ciência da Administração ser aplicável a diversas realidades, sua relevância esta em 

evidenciar benefícios que o estudo proporcionará as empresas investigadas.  

 

6 REVISÃO DE LITERATURA (FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA) 

 

 

Representa o resultado do levantamento bibliográfico prévio desenvolvido para 

iniciar a pesquisa como um todo. Deve-se indicar nesta seção, de forma textual a(s) teoria que 

subsidia(m) a discussão da temática e que fundamentam a pesquisa. Por tratar-se de uma parte 

resultante de teoria, o recurso de citação - caso necessário da nota explicativa - deve ser 

explorado, tomando o cuidado para dar sentido ao texto desta parte e não torná-la uma 

―colcha de retalhos‖. (RICHARDSON, 1999, p.179). 

O papel do orientador é fundamental. Ele deve ratificar as leituras necessárias 

à questão de interesse, evitando que o aluno parta para um “vôo cego”. Por utilizar-se 

de citações e notas explicativas, considerou-se relevante tratar desses dois tópicos: 

a) citações: obrigatório na FMP utilizar o sistema autor data para as citações; 

b) o uso de notas explicativas (aquelas que apontam algum detalhe sobre 

determinado assunto) é opcional, pois tal explicação poderá vir entre 

parênteses ao lado do assunto. No entanto, caso seja necessário incluir alguma 

explicação que prejudicará o encadeamento do assunto, deve-se optar pelo uso 

da nota. 

Apresentados os devidos argumentos quanto da necessidade e importância do 

projeto, fundamentados pelos autores da área de conhecimento, vislumbra-se a seguir a 

metodologia de pesquisa do estudo a ser aplicada. 

 



 

 

Ex. PARTE EXTRAIDA DA REVISÃO DE LITERATURA 

 

Na história da humanidade, as organizações estão e estiveram sempre presentes no 

cotidiano dos indivíduos. A começar pela divisão dos trabalhos nas tribos entre homens e 

mulheres. O fato de dispor convenientemente as tarefas, de forma que os mais fortes ficassem 

com o trabalho mais pesado. É o que afirmam Kast e Rosenweig (1970, p. 10), 

 

as organizações existem desde a Antigüidade; documentos tanto na 

Grécia antiga quanto na China, revelam uma preocupação com a 

coordenação, a direção e o controle, pois nem a Grande Murallha, 

nem o Partenon teriam sido construídos, sem planejamento, 

organização, direção e controle. 

 

 

 

Até mesmo as organizações mais antigas e informais buscavam atingir objetivos, 

essa premissa se mantém nas organizações atuais. O diferencial da empresa moderna é a 

busca paralela entre interesses organizacionais e dos indivíduos que nela estão inseridos. De 

acordo com Morgan (1996, p. 24), ―raramente as organizações são propostas como um fim 

em si mesmas. São instrumentos criados para se atingirem outros fins‖. Portanto, entende-se 

que as organizações de certo modo servem como instrumento para fins que vão além de sua 

existência como afirma Morgan (1996, p. 24), 

 

essa instrumentalidade é evidente nas práticas das primeiras 

organizações formais das quais se tem notícia, tais como aquelas que 

construíam grandes pirâmides, impérios, igrejas e armadas. Todavia, 

é com a invenção e proliferação de máquinas, particularmente durante 

a Revolução Industrial na Europa e América do Norte que os 

conceitos de organização se tornam mecanizados.  

 

 

A mecanização da organização se dá por meio da ordenação dos processos 

produtivos, essa distribuição formal de tarefas ocasionada pela utilização de máquinas, 



 

 

originou a ordenação e padronização de toda a organização pela qual Weber (apud 

MORGAN, 1996) afirma em seus estudos, o comparativo entre mecanização industrial e o 

surgimento de formas burocráticas de organização. Este conclui que formas burocráticas 

rotinizam o processo administrativo, assim como as máquinas rotinizam a produção. A 

primeira definição de burocracia caracteriza-se como forma de organização que enfatiza a 

eficiência criada por meio de divisão de tarefas supervisão, regras e regulamentos.  

Segundo Schein (1982, p. 12), ―uma organização é coordenação planejada das 

atividades de uma série de pessoas para a consecução de algum propósito ou objetivo 

comum, explícito, através da divisão de trabalho e função de uma hierarquia de autoridade e 

responsabilidade‖. A disposição dos indivíduos em uma cadeia produtiva para atingir uma 

meta ou objetivo é a tradução prática da organização da época da Revolução Industrial.  

Citando Simon e Thompson (1952 apud WAHRLICH, 1986, p. 51), ―organização 

é um sistema planejado de esforço cooperativo no qual cada participante tem um papel 

definido a desempenhar e deveres e tarefas a executar‖. Conjuntamente com essa visão de 

organização burocrática e mecanizada surgiram as teorias clássicas da administração. Teorias 

estas que surgiram a partir do estudo e observação do chão de fábrica, buscando sempre 

atingir a eficiência máxima da produção. Foram muitos os estudos realizados na época inicial 

da industrialização. [...] 

 

 

 

A fundamentação teórica totalizara 25 páginas no mínimo, respeitado as observações 

apresentadas pelo professor em sala e na sua respectiva área de atuação, sendo dividido em 

dois momentos: a: 10 paginas N1 e b: 15 paginas ou mais N2, além dos aspectos iniciais de 

relatório. 

 Cabe ao acadêmico, a localização, seleção, leitura, de fontes de informação escrita 

orientada pelo professor, para subsidiar o problema proposto. Estas obras expressam o 

conhecimento cientifico acerca do tema de forma sistematizada e organizada. É salutar 

informar que ao término do Relatório de Estágio Obrigatório II (TCC) devera constar na 

fundamentação teórica 10 artigos científicos. Este resgate ao que já foi escrito fundamenta a 

idéia de que o conhecimento é ―provisório, histórico, inacabado, responsável por um processo 

continuo de correção e ampliação e aperfeiçoamento do meio‖. (LIMA, 2004, p.40). 

 

7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICO 



 

 

 

É o espaço destinado para apresentar o método e as técnicas que serão adotadas 

para o desenvolvimento do trabalho. Por se constituir em um Relatório Parcial, este 

deverá estar no tempo verbal: futuro. 

a) forma da pesquisa: pura (teórica) ou aplicada; 

b) método: indutivo, dedutivo, dialético, entre outros, conforme problema de pesquisa 

elaborado pelo pesquisador; 

c) tipo de pesquisa: pesquisa exploratória (survey), descritiva, explicativa; 

d) pesquisa bibliográfica: fonte primárias; secundárias (ou ambas); 

e) pesquisa documental: relatórios, laudos entre outros documentos; 

f) técnicas de pesquisa: observação, entrevista; questionário; 

g) abordagem: qualitativa, quantitativa (ou ambas). 

Além de indicar cada um dos procedimentos escolhidos, há que se fazer citações, 

conceituando cada um dos tipos escolhidos de acordo com os autores considerados mais 

adequados ao tema da pesquisa. É necessário também justificar o porquê da escolha. 

Lembre-se: a metodologia está diretamente ligada ao problema e aos objetivos 

traçados anteriormente. É por meio da metodologia que se estabelece o caminho 

adequado para efetivação do estudo. 

 

Ex. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS (finais – já executados) 

 

Esta pesquisa foi realizada com o intuito de avaliar as condições de segurança no 

ambiente de trabalho na organização e avaliar a importância de implementar um programa de 

padronização dos procedimentos de Segurança do Trabalho na empresa. Segundo Mattar 

(2005, p. 148), ―a pesquisa é, ao mesmo tempo, um processo de descoberta e de invenção. 

Há um elemento de criatividade, lúdico, envolvido na atividade de investigação científica‖. 

Corroborando com esta afirmação,  Barros e Lehfeld (2000, p. 67) afirmam que,  

 

 

em sentido amplo, pesquisar significa realizar empreendimentos 

para  descobrir, para conhecer algo. A pesquisa constitui um ato 

dinâmico de questionamento, indagação aprofundamento. Consiste 



 

 

na tentativa de desvelamento de determinados objetos. E a busca 

de uma resposta significativa a uma dúvida ou problema.  

 

Procurou-se, por meio deste trabalho, descobrir, comparar, aprimorar e padronizar 

as ações da empresa com o tema abordado. Usando um sistema formal de pesquisa a fim de 

se alcançarem os objetivos do trabalho. De acordo com Gil (2002, p. 17), ―pode-se definir 

pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas 

aos problemas que são propostos‖. Para a reliazação desta  pesquisa foram adotados vários 

procedimentos metodológicos. 

Os procedimentos metodológicos foram de suma importância para a realização deste 

trabalho e serão descritos a seguir os utilizados nesta pesquisa, ou seja, a metodologia 

utilizada para a construção deste estudo. Conforme Gil (2002, p. 162), ―nesta parte, descrevem-

se os procedimentos usados na realização da pesquisa. Sua organização varia de acordo com as 

peculiaridades de cada pesquisa‖. Por meio da metodologia foram selecionados os meio pelos 

quais a pesquisa foi realizada. De acordo com Alvarenga e Rosa (1999, p. 14), ―a metodologia 

estuda, descreve e explica os métodos. A metodologia não procura soluções, mas escolhe as 

maneiras de encontrá-las, integrando os conhecimentos a respeito dos métodos em vigor nas 

diferentes disciplinas científicas ou filosóficas‖.  

A pesquisa da metodologia permitiu selecionar os procedimentos de pesquisa adotados de 

acordo com o contexto e objetivos do estudo. Na afirmação de Barros e Lehfeld ( 2000, p. 1), 

―metodologia [...]. Consiste em estudar e avaliar os vários métodos disponíveis, 

identificando suas limitações ou não em nível das implicações de suas utilizações‖. Após 

um estudo prévio da metodologia foram identificados os  métodos a serem adotados para a 

realização da pesquisa. 

Em um trabalho científico é necessário planejar o processo de investigação, ou seja, 

o método utilizado para a pesquisa. Segundo Andrade (2003), método é o conjunto de 

procedimentos utilizados na investigação de fenômenos ou no caminho para chegar-se à 

verdade. Ainda sobre método segue uma citação de Maximiano (2004, p. 80) que afirma 

―método é a busca do conhecimento por meio da investigação sistemática e da reflexão 

abstrata‖.  

A realização deste trabalho deu-se por intermédio da necessidade de pesquisa 

extracurricular que culminou com o interesse do acadêmico em relação a Segurança do 

Trabalho. O mesmo realizou pesquisas a partir de seu conhecimento empírico sobre o tema 



 

 

abordado neste estudo e aprofundando-se fazendo deste, seu objeto de estudo para esta 

pesquisa.  

Diante desta explanação o processo de raciocínio utilizado foi o método indutivo. De 

acordo com Barros e Lehfeld (2000, p. 62), ―indução é o processo pelo qual, parindo de 

dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal não 

contida nas partes examinadas‖. E ainda uma definição de método indutivo na visão de 

Andrade  (2003, p. 131), ―[...] a cadeia de raciocínio estabelece conexão ascendente, do 

particular para o geral. Neste caso, as constatações particulares é que levam às teorias e leis 

gerais‖. Ainda sobre método indutivo, afirma Meireles (2007, p. 11),  

 

indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de 

dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma 

verdade geral ou universal não contida nas partes examinadas. 

 

 

Ao observar a empresa estagiada e a necessidade que a mesma possui de aprimorar-

se nas questões de aplicabilidade de políticas de Segurança do Trabalho, a pesquisa deu-se a 

partir da investigação dos procedimentos a serem adotados em toda e qualquer empresa. Foi 

um aprofundamento gradativo, partindo das regras de Segurança do Trabalho e das funções 

exercidas pelo grupo de trabalhadores observado. A partir da observação e do uso da norma 

de série OHSAS 18000 estabeleceu – se o ponto de partida do trabalho, chegando – se ao 

final a um conhecimento mais aprofundado do tema estudado. 

  Em relação aos objetivos da pesquisa, foi utilizada a pesquisa exploratória usando 

literaturas de diversos temas, sem os quais não poderia ter se desenvolvido o trabalho. As 

opiniões e idéias encontradas nas literaturas foram base para o estudo e serviram também 

para esclarecer os procedimentos tecnicamente corretos, dentro da área específica abordada 

no trabalho. Segundo Gil (2002 p. 43), ―as pesquisas exploratórias têm como principal 

finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista, a 

formulação de problemas mais precisos‖. A exploração do tema abordado pela pesquisa em 

questão se deu por vários meios, principalmente por processos de pesquisa bibliográfica de 

temas pertinentes ligados ao tema principal do trabalho, esta ação ocorreu mais ativamente no 

estágio II realizado no primeiro semestre de 2007, pois o mesmo tinha foco em desenvolver o 

embasamento teórico e no estágio III, realizado segundo semestre de 2008, para 



 

 

complementar deficiências teóricas não supridas no estágio II e principalmente na busca da 

norma de série OHSAS 18000.  

Por se tratar de uma norma internacional e atual, houve dificuldade em encontrá-la. 

Foi necessário percorrer instituições de ensino como Centro Federal de Educação 

Tecnológica (CEFET), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação Jorge 

Duprat Figueiredo (FUNDACENTRO), está última um órgão público ligado ao Ministério do 

Trabalho, para a obtenção da norma.  

A exploração do assunto base deste estudo teve como finalidade avaliar, aprimorar e 

determinar procedimentos da empresa WESTHOUSE EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., no que se refere a Segurança do Trabalho. Segundo Silva (2004, p. 

15), pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema com vistas 

a torná-lo explícito [...]‖. A pesquisa exploratória, além de proporcionar maior familiaridade 

com o tema de estudo deste trabalho, proporcionou ao acadêmico a oportunidade de aplicação 

dos estudos de Segurança do Trabalho no meio empresarial. 

Por meio da pesquisa exploratória foi possível ao acadêmico aprofundar-se no tema e 

problema de pesquisa, podendo então chegar a conclusão do estudo. Segundo Gil (2002 p. 

43), ―as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e idéias, tendo em vista, a formulação de problemas mais precisos‖. 

Ainda sobre pesquisa exploratória afirma Ruiz (1996, p. 50), ―seu objetivo, pois consiste 

numa caracterização inicial do problema, de sua classificação e de sua reta definição‖. As 

pesquisas realizadas não foram somente de ordem exploratória também foi utilizada a 

pesquisa descritiva.  

A pesquisa descritiva, caracterizou-se pela observação dos fatos. Em um primeiro 

momento, no estágio I, para a realização da descrição da empresa e, posteriormente, no 

Estágio III para descrever a situação da empresa em relação a Segurança do Trabalho. 

Segundo Gil (2002), a pesquisa descritiva tem por objetivo descrever as características do 

objeto de estudo. Na empresa estagiada foi usada para levantar e identificar deficiências da 

empresa em relação ao tema, propor mudanças e também para complementar informações 

fornecidas pela empresa no andamento da pesquisa tanto no estágio I, quanto no estágio III. 

Para Andrade (2003, p. 124), 

 

[...] os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e 

interpretados, sem que o pesquisador interfira neles. Isto significa que 



 

 

os fenômenos do mundo físico e humano são estudados, mas não 

manipulados pelo pesquisador.   

 

A avaliação da situação inicial da empresa em relação ao estudo realizado na mesma 

se deu por meio da descrição, permitindo estabelecer um plano de ação para a pesquisa e para 

possíveis e prováveis mudanças posteriores na operacionalização da empresa em relação a 

Segurança do Trabalho. Como afirmam Barros e Lehfeld (2000, p. 70), 

 

nesse tipo de pesquisa, não há a interferência do pesquisador, isto é, 

ele descreve o objeto de pesquisa. Procura descobrir a frequência 

com que um fenómeno ocorre, sua natureza, característica, causas, 

relações e conexões com outros fenómenos. 

  

Assim como a descrição inicial da empresa, desenvolvida no estágio I, foi realizada 

a pesquisa bibliográfica, esta no estágio II e III, foram encontrados conceitos que forneceram 

embasamento teórico para a pesquisa, além de dar a mesma credibilidade e melhor 

compreensão dos assuntos abordados. Selecionando as obras que com mais clareza 

apresentavam os conceitos e melhor se encaixavam no contexto do trabalho, com o intuito de 

retirar fragmentos das obras que fossem utilizados no desenvolvimento do corpo de texto, 

mais precisamente na revisão bibliográfica. Segundo Gil (2002, p. 44), ―a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado constituído principalmente de 

livros e artigos científicos‖. Conforme Andrade (2003), a pesquisa bibliográfica é 

fundamental para qualquer outro tipo de pesquisa e constitui o primeiro passo para todas as 

atividades acadêmicas. Ainda sobre pesquisa bibliográfica afirma Silva (2004, p. 15) ela 

caracteriza-se ―quando elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente 

de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet‖. 

A observação na empresa estagiada se deu em relação aos aspectos que são 

referentes ao assunto do trabalho do acadêmico e também para o desenvolvimento da 

caracterização da empresa, respectivamente nos estágios III e I. Foram observadas as ações 

das pessoas que nela trabalham estudando as relações de trabalho e como a empresa lida com 

a questão da Segurança do Trabalho. Citando Silva e Menezes (2001), observação se 

caracteriza pela utilização dos sentidos na obtenção de dados de determinados aspectos da 

realidade. Na organização a observação aconteceu de forma sistemática, partindo de um visão 



 

 

geral da empresa ocorrida no estágio I, para constitui a descrição da empresa e posteriormente 

passando para uma observação com foco nas questões de Segurança do Trabalho no estágio 

III. Segundo Barros e Lehfeld (2000, p. 61), 

 

a observação sistemática é também chamada de observação planejada 

ou controlada. Caracteriza-se por ser estruturada e realizada em 

condições controladas, tendo em vista objetivos e propósitos 

predefinidos. Utiliza normalmente um instrumento adequado para sua 

efetivação, indica e delimita a área a ser observada, requerendo um 

planejamento prévio para seu desenvolvimento.  

 

A observação generalista do ambiente organizacional foi necessária, para a percepção 

do todo, mas foco da observação ficou sobre as questões pertinentes ao tema de pesquisa 

seguindo a lógica teórica adotada no trabalho. Proporcionou um maior aproveitamento do 

estudo de campo. Conforme Lakatos (1988, p. 170 apud CERVO; BERVIAN, 2002, p. 27), 

 

observação sistemática tem como característica básica o planejamento 

prévio e a utilização de anotações, de controle de tempo e da 

periodicidade, recorrendo também ao uso de recursos técnicos, 

mecânicos e eletrônicos. 

 

O planejamento não norteou somente a observação, mas todo o trabalho.  

Na elaboração do estágio III, tem como finalidade aplicar o estudo da temática 

principal ao problema de pesquisa. Foram utilizados roteiros de pesquisa, estes elaborados de 

maneira informal (rascunhos, rabiscos) por um membro do corpo docente da Faculdade 

Estácio de Sá de Santa Catarina, orientador de conteúdo do pesquisador.  Segundo Santos 

(2005), ―antes de passar para a construção ou montagem de um projeto de pesquisa, é 

importante saber que esse projeto consiste no planejamento das diversas etapas a serem 

seguidas para a realização da pesquisa‖. Ao final da conclusão de cada etapa roteirizada, um 

novo roteiro de pesquisa era formulando, desta forma a aplicação de roteiros contemplou todo 

o trabalho. Conforme Cotrim (1996), a condução de um estudo que visa o foco em 

determinado tema é facilitada com o uso de um roteiro de tópicos, relacionados obviamente 

com as questões de investigação que o projeto em pauta visa a responder.  



 

 

Os roteiros elaborados serviram como guia para a execução do trabalho. Na visão de 

Schraiber (1995), ―o roteiro, em particular, assume o papel de guia da narrativa e é utilizado 

para orientar o pesquisador na colocação de temas estimulantes do relato, constituindo apoio 

ao trabalho da reflexão ou memória auxiliar‖. 

Foram realizadas entrevistas no estágio I, este realizado no segundo semestre de 

2005, foram utilizados roteiros. O roteiro de entrevista tinha como objetivo que a partir das 

informações coletadas o acadêmico fizesse uma descrição detalhada da empresa em todos os 

aspectos.  

Já o estágio II, com o intuito de formar a base teórica ateu-se ao desenvolvimento da 

revisão de literatura pertinente ao tema abordado na pesquisa, não havendo necessidade da 

realização de entrevistas nesta etapa. 

Já no estágio III, foram feitas várias entrevistas. Estas de acordo com a necessidade 

do pesquisador. Citando Meireles (2007, p. 27), ―entrevista é a obtenção de informações de 

um entrevistado, sobre determinado assunto ou problema‖. As entrevistas foram realizadas 

com os funcionários da empresa e também com funcionários do Fundacentro, órgão ligado ao 

Ministério do Trabalho e Emprego, pois, tem relação direta com o tema.  A entrevista foi 

utilizada como instrumento de coleta de dados.  Entrevista, na definição de Gil (2002, p 117), 

―como a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula 

perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam a investigação‖. Segundo 

Marconi (apud ANDRADE 2003), entrevista consiste em uma série de perguntas ordenadas e 

estruturadas ou ainda podem ser aleatórias e não estruturadas, feitas particular ou 

coletivamente.  

Foram realizadas entrevistas no estágio III, no qual o pesquisador não elaborou por 

escrito as perguntas e as fez de acordo com a necessidade, de maneira informal que segundo 

Barros e Lehfeld (2000), a entrevista informal se caracteriza quando o entrevistador tem 

liberdade para fazer perguntas aleatórias, sem prévio estabelecimento de roteiro podendo ser 

feitas individualmente ou em grupos. As entrevistas realizadas desta forma serviram para 

coletar dados mais específicos sobre questões relacionadas ao tem principal deste estudo, isto 

ocorreu no estágio III. Considerando que no estágio I as entrevistas foram estruturadas e no 

estágio II não ocorreram. No estágio I, foi utilizada a entrevista de forma estruturada que de 

acordo com Marconi e Lakatos (2006, p.279), é ―quando o pesquisador segue um roteiro 

previamente estabelecido. As perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas‖. Esse tipo 

foi utilizado com intuito de caracterizar a empresa através de um roteiro de perguntas 



 

 

pertinentes a cada departamento da empresa. Conforme Gil (2002, p. 117), ―a entrevista pode ser 

parcialmente estruturada, quando é guiada por relação de pontos de interesse que o entrevistador vai 

explorando ao longo de seu curso‖. Como relata a citação anterior as entrevistas ocorreram de acordo 

com as necessidades de coleta de dados que foram se seguido ao longo da realização do estudo quase  

sempre em caráter informal. 

Quanto a parte de pesquisa documental ela foi desenvolvida usando documentação 

da organização para observar a situação da empresa quanto ao tema abordado no trabalho. 

Documentos da empresa foram utilizados no estágio I para ajudar na descrição da empresa e 

no estágio III para auxiliar na elucidação do problema de pesquisa. Segundo Gil (2002 p. 45), 

―a pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, 

ou que ainda não podem ser reelaborados de acordo com os objetos de pesquisa‖. Segundo 

Andrade (2003 p. 125, grifo do autor), ―a pesquisa documental baseia - se em documentos 

primários, originais. Tais como documentos, chamados de ‗primeira mão‘, ainda não foram 

utilizados em nenhum estudo ou pesquisa‖. Sobre pesquisa documental afirma Silva (2004, p. 

15), ela caracteriza-se ―quando elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento 

analítico‖. 

Nesta pesquisa foram aprofundadas as informações coletadas com intuito de gerar 

benefícios a empresa, aos funcionários e ao corpo acadêmico, o que caracteriza abordagem 

qualitativa. Segundo Richardson (1999 apud RAUPP; BEUREN, 2003, p. 80), os estudos que 

empregam esse tipo de abordagem ―[...] podem descrever a complexidade de determinado 

problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais‖. Ainda sobre pesquisa qualitativa, afirma Roesch 

(1999 p. 155), ―a pesquisa qualitativa é apropriada para avaliação formativa, quando se trata 

de melhorar a efetividade de um programa ou plano, ou mesmo quando é o caso da 

proposição de planos, ou seja, quando se trata de selecionar as metas de um programa e 

construir uma intervenção‖. Como já relatado anteriormente neste capítulo, esta pesquisa 

partiu de dados gerais para os específicos, referentes a Segurança do Trabalho indo de 

encontro aos interesses da empresa, considerando seu ramo de atuação, as atividades 

exercidas pelo grupo de trabalho observado. O que caracteriza uma abstração de dados mais 

específicos pertinentes ao tema. Na visão de Gil (2002, p. 133), 

 

a análise qualitativa é menos formal do que a análise quantitativa, pois 

nesta última seus passos podem ser definidos de maneira relativamente 



 

 

simples. A análise qualitativa depende de muitos fatores, tais como a 

natureza dos dados coleta-dos, a extensão da amostra, os instrumentos de 

pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a investigação. Pode-se, 

no entanto, definir esse processo como uma sequência de atividades, que 

envolve a redução dos dados, a categorização desses dados, sua 

interpretação e a redação do relatório.  

 

 Depois de realizadas as definições dos procedimentos metodológicos utilizados na 

elaboração deste trabalho. A seguir será apresentada a descrição e análise dos dados da 

empresa. 

Os procedimentos metodológicos são indispensáveis para a cientificidade do trabalho 

acadêmico. É por meio dele que o acadêmico decide o ―caminho‖ a ser percorrido para a 

consolidação do estudo. Com esta visão o acadêmico desenvolverá um texto (corrido) 

relacionado vários conceitos da área metodológica (pesquisa aplicada, método (indutivo ou 

dedutivo), pesquisa exploratória, descritiva, técnicas de coleta de dados (entrevista, 

questionário, observação, inventário), abordagem qualitativa, quantitativa entre outras) com a 

sua real aplicabilidade no estudo ora proposto. Não é porque um colega tenha escolhido 

determinado caminho, que o seu também o será. Ao acadêmico cabe este questionamento, no 

sentido de buscar a fidedignidade e a validade científica. No caso do acadêmico possuir um 

universo considerável, é indispensável que ele pense na necessidade ou não do cálculo 

amostral. Sempre que se decide por escolher uma pessoa para entrevistá-la entre outras 

inúmeras possíveis, faz-se uma amostra por acessibilidade. No entanto, quanto aplica-se um 

questionário a parte dos colaboradores da organização o cálculo amostral, deverá ser 

apresentado. 

Para finalizar esta primeira etapa, o cronograma de ação remete ao acadêmico a 

pensar sobre como estará se organizando para o desenvolvimento das próximas etapas 

(Projeto de Conclusão de Curso e Estágio Obrigatório II). Por meio de um quadro, este poderá 

estipular os meses subseqüentes e dividi-los em quinzenas, elencados as atividades e os 

respectivos prazos para o seu desenvolvimento. 

Como qualquer outro trabalho acadêmico, as fontes utilizadas no estudo deverão 

estar relacionadas em ordem alfabética, com espaço entre linhas simples, e dois simples entre 

uma e a outra. A esta etapa denomina-se referências. 



 

 

Caso for necessário, e você elabore já neste momento um instrumento para coleta de 

dados (entrevista ou questionário), este devera constar como apêndice, porém devera constar 

uma ressalva sobre sua existência no corpo do trabalho. 

A documentação exigida para validação final do Estagio Obrigatório I, finaliza o 

relatório de estudo, sendo denominada de anexo. Salienta-se que outros documentos já 

elaborados também poderão ser incluídos desde que sejam elementares para uma análise do 

estudo. 

2.1 O ROTEIRO SIMPLIFICADO 

 

 

O roteiro proposto para o Estágio Obrigatório I é assim composto: 

 

 

 

a) ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

CAPA 

FOLHA DE ROSTO 

SUMÁRIO 

 

b) ELEMENTOS TEXTUAIS 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

1.2.2 Objetivos específicos 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 TÍTULO A SER DEFINIDO 

2.2 TÍTULO A SER DEFINIDO 

 

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 



 

 

 

4 CRONOGRAMA DE AÇÃO 

 

c) ELEMENTOS POS-TEXTUAIS 

REFERÊNCIAS 

APÊNDICE A – Título 

ANEXO A – Título 

 

3 PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Nesta etapa entende-se que o acadêmico que segue o curso programado pela 

instituição já possua um conhecimento teórico formalizado acerca do tema de seu interesse e 

com vista a aprofundar o conhecimento entre teoria e prática neste momento ocorre o espaço 

para descrever as diversas facetas da organização pesquisada. 

O acadêmico resgatará o trabalho desenvolvido anteriormente podendo incluir novos 

elementos teóricos, diante das novas abordagens existentes, complementando com o 

desenvolvimento do diagnóstico empresarial e a apresentação da situação problemática. 

A busca para elucidar melhor a realidade empresarial, no oitavo período do curso de 

Administração, faz com que o acadêmico realize neste momento (sétimo período) o processo 

de descrição e análise dos dados de forma parcial. 

Neste momento, conforme grade curricular, o acadêmico matriculado na disciplina 

de Projeto de TCC desenvolverá sob orientação do professor da disciplina o Diagnóstico 

Empresarial por meio de um roteiro, e descreverá a Situação Problemática foco do estudo. 

Este roteiro para Diagnostico Empresarial orienta e professor e acadêmicos no sentido de 

visualizar o todo da organização evidenciado as esferas Estratégicas, Financeiras, 

Mercadológicas, de Gestão de Pessoas, de Produção e Serviços e de Terceiro Setor. 

Isso se consolida com base na análise de documentos, entrevistas informais com 

colaboradores e a observação participante a fim resgatar o histórico da organização e o seu 

funcionamento. De forma breve pode-se definir como sendo a apresentação da organização 

estudada.  

Após a busca de informações o acadêmico deve redigir o relatório na forma de texto 

discursivo. A quantidade de páginas depende do porte da empresa e das informações 

coletadas.  

 



 

 

 

3.1  O ROTEIRO SIMPLIFICADO 

 

 

O roteiro proposto para a disciplina Projeto de TCC é assim descrito: 

 

 

 

 

a) ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

CAPA 

FOLHA DE ROSTO 

SUMÁRIO 

 

b) ELEMENTOS TEXTUAIS 

1 INTRODUÇÃO (texto articulado que pondera: o tema e problema de pesquisa, o objetivo, 

a justificativa e a metodologia empregada) 

 

2  DIAGÓSTICO ORGANIZACIONAL 

2.1 TÍTULO A SER DEFINIDO 

2.2 TÍTULO A SER DEFINIDO 

 

3 CONCLUSÃO 

 

c) ELEMENTOS POS-TEXTUAIS 

REFERÊNCIAS 

APÊNDICE A – Título 

ANEXO A – Título 

 

4 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO II 

 



 

 

Ao matricular-se no Estágio Obrigatório II, o acadêmico de Administração busca 

finalizar o seu processo de pesquisa acadêmica a fim de consolidá-lo no denominado Trabalho 

de Conclusão de Curso. 

É neste momento para muitos, o marco mais significativo de sua formação de nível 

superior, entretanto, sua efetivação só ocorrerá se o acadêmico for organizado e responsável 

para o desenvolvimento do mesmo. 

Com vista a tornar este momento algo recompensador também para o acadêmico, o 

mesmo deverá dar continuidade ao que fora desenvolvido no Estágio Obrigatório I e na 

disciplina Projeto de TCC. 

Há neste momento o incremento da análise dos dados coletados, a luz da teoria 

pesquisada e existente no capítulo dois dos relatórios anteriores. Para melhor entendimento, 

após a apresentação da situação problemática, fica a critério do orientador delinear os novos 

subtítulos do trabalho os quais poderão fazer o emprego de gráficos (descritos e analisados). 

Por fim, também a critério do orientador sugere-se que o trabalho apresente propostas a 

organização que lhe abriu portas para o desenvolvimento do estudo.  

O estudo finaliza com a conclusão do trabalho, onde se faz o resgate dos objetivos 

específicos definidos anteriormente, contemplando de que forma estes foram alcançados. Na 

seqüência, é fundamental responder ao problema de pesquisa. Por fim, o acadêmico poderá 

evidenciar as dificuldades (acadêmicas) ou limitações encontradas para a realização do 

trabalho, bem como sugestões para trabalhos futuros.  

 

4.1 O ROTEIRO SIMPLIFICADO 

 

 

O roteiro proposto para o Estágio Obrigatório II é assim evidenciado: 

 

 

a) ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

CAPA 

FOLHA DE ROSTO 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

DEDICATÓRIA 



 

 

AGRADECIMENTOS 

EPIGRAFE 

LISTA DE SIGLAS  - caso for necessário 

LISTA DE ABREVIATURAS - caso for necessário 

LISTA DE GRAFICOS - caso for necessário 

LISTA DE QUADROS - caso for necessário  

RESUMO 

SUMÁRIO 

 

b) ELEMENTOS TEXTUAIS 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

1.2.2 Objetivos específicos 

1.3 JUSTIFICATIVA 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 TÍTULO A SER DEFINIDO 

2.2 TÍTULO A SER DEFINIDO 

 

3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4 DESCRIÇÃO DE ANÁLLISE DE DADOS 

4.1 DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL ( as subdivisões são a critérios do professor orientador 

de conteúdo este poderá agrupar ou expandir o diagnóstico apresentado) 

4.1.1 Aspectos estratégicos 

4.1.2 Aspectos operacionais 

4.1.3 demais seções  

4.1.4 demais seções 

4.2 PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE TEÓRICA (ALOCAR UM TITULO 

PERTINENTE A SEÇÃO) Poderá haver subdivições, para melhor entendimento do estudo 
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5 CONCLUSÃO 

 

c) ELEMENTOS POS-TEXTUAIS 

REFERÊNCIAS 

APÊNDICE A – Título 

ANEXO A – Título 

 

 

 



 

 

5 FORMATAÇÃO DOS TRABALHO ACADEMICOS 

5.1 FORMAS DE APRESENTAÇÃO 

 

 

a) Papel branco; 

b) Formato A4 (21,0 cm x 29,7 cm); 

c)  Impressão na cor preta (com exceção das ilustrações); 

d)  Em uma só face; 

e) Espacejamento 1,5 cm entrelinhas; 

f)  Fonte:  

 - tamanho 12,   

      - Times New Roman. 

 

 

               



 

 

5.2 MARGENS 

 

a) 3 cm na esquerda 

b) 2 cm na direita 

c) 3 cm na parte superior 

d) 2 cm na parte inferior 
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5.3 PAGINAÇÃO 

 

Definem-se, a seguir, as regras de paginação. 

a) quanto ao tipo de número: arábicos (1, 2, 3, dentre outros). Vale ressaltar que nos 

números até 9 (nove), não se indicam o zero na frente do número (ex.: 1 e não 

01); 

b) quanto à localização do número da página: o número da página será a margem 

direita na parte superior da página, fonte 10;  

c) quanto às páginas que devem ser paginadas: de forma seqüencial por meio dos 

números arábicos (1, 2, 3, dentre outros) a partir da introdução, inclusive 

glossário, apêndices e anexos; 

d) quanto às páginas não paginadas: a capa não é contada e nem paginada. Conta-se 

a partir da folha de rosto, porém a numeração não aparece. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Recomenda-se o uso da numeração progressiva para as seções do texto. Assim como: 

 

1  SEÇÃO PRIMÁRIA 

1.1 SECÃO SECUNDÁRIA 

1.1.1 Seção terciária 

1.1.1.1 Seção quaternária 

1.1.1.1.1 Seção quinária 

                 a)            

                 b) 

 

EVITAR: 

 

a) Títulos das seções no final da folha e texto na folha seguinte; 

b) Digitação de uma linha isolada no final ou início da folha; 

c) Separar as ilustrações do texto. 

 

 



 

 

5.4 ESPACEJAMENTO E PARÁGRAFOS 

 

Os parágrafos são de 1,5 cm, justificados, com espaçamento entrelinhas 1,5 cm, 

conforme indicação na figura: 

 

a) ao iniciar novos capítulos, a margem de início será a mesma utilizada para as 

demais páginas do texto, sem a necessidade de espaçamentos diferenciados. 

b) o espaçamento entrelinhas será de 1,5 cm; 

e) o espaçamento entre o título do capítulo principal (seção primária) e o texto será 1 

(um) espaço de 1,5 cm; 

c) o capítulo principal sempre iniciará em página nova; 

d) ao término do texto dos capítulos principais (ex. 1,  2, 3), deixar 1 (um) espaço de 

1,5 cm para iniciar capítulos secundários (ex.1.1;1.2);  

e) ao iniciar as subdivisões secundárias e terciárias (ex.: 2.1, 2.1.1;  2.2, 2.2.1 ) deixar 

1 (um) espaço de 1,5 cm para iniciar o texto em cada uma das divisões; 

f) além da margem esquerda já definida, deixar 1,5 cm para início de parágrafo. 

g) para a nota de tipo de trabalho (indicada na folha de rosto), bem como para a 

dedicatória e epígrafe deixar 8 cm a partir da margem esquerda; espaçamento entrelinhas 

simples, tamanho de letra 10, alinhamento justificado. 



 

 

h) para citações longas (isto é maiores de 3 linhas), iniciar 4 cm a partir na margem 

esquerda, espaçamento entrelinhas simples, tamanho de letra 10, sem aspas, alinhamento 

justificado. 

 

6 ESTRUTURA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Os elementos necessários para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 

são
5
: 

 

Capa: É a cobertura externa que contém a identificação do trabalho, o nome da Faculdade e 

do setor responsável, tipo de trabalho e título, o nome do estagiário, local e ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Folha de rosto: É a principal fonte de identificação do documento, na qual devem constar os 

seguintes elementos essenciais: nome do estagiário, tipo de trabalho e título, local e ano. 

 

 

 

 

 

 

                                           
5
  Verificar as normas da ABNT. 
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Ficha catalográfica:  são todas as informações sobre o autor e o trabalho desenvolvido. O 

acadêmico deverá acessar o site da biblioteca < catalogação da fonte e preencher o formulário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Errata: elemento opcional que deve ser inserido logo após a folha de rosto, constituído pela 

referência do trabalho e pelo texto da errata é disposto da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERRATA 

Folha Linha Onde se lê Leia-se 

32 3 Publicação publicação 

 

 

 

 

 

      

Ficha catalográfica 



 

 

Folha de aprovação: elemento obrigatório, colocado logo após a folha de rosto, constituído 

pelo nome do autor do trabalho, titulo do trabalho e subtítulo (se houver), natureza, objetivo, 

nome da instituição, área de concentração, data de aprovação, nome, titulação e assinaturas 

dos componentes da banca examinadora e instituições a que pertencem. A data de aprovação e 

assinatura dos membros componentes de banca examinadora são colocadas após a aprovação 

do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória (opcional): O trabalho poderá ser dedicado a alguém (familiares, amigos ou 

outros) por meio da produção textual ou da menção da pessoa a quem se dedica. Deve ser 

utilizada uma página do relatório apenas para esta homenagem, alinhando-se o texto, 

preferencialmente, à margem inferior direita à 8cm da margem esquerda/justificado, sendo 

observado o parágrafo. Quando existir fonte, esta deve ser referenciada e alinhada à margem 

direita. Estilo da fonte: Times New Roman, tamanho 10, espaçamento entre linhas simples, 

sem título e sem negrito. 
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AGRADECIMENTOS (opcional): Os agradecimentos devem ser realizados de forma 

sucinta, restrita ou enfática. Estes podem ser direcionados a uma ou mais pessoas, instituições 

ou empresas. Deve seguir as normas básicas do corpo do texto: parágrafo de 1,5 cm, 

espaçamento 1,5 e fonte Times New Roman, tamanho 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epígrafe (opcional): Elemento opcional, exposto após os agradecimentos, em folha distinta. 

Deve ser utilizada uma página do relatório apenas para esta homenagem, alinhando-se o texto, 

preferencialmente, à margem inferior direita à 8cm da margem esquerda/justificado. Quando 

existir fonte, esta deve ser referenciada e alinhada à margem direita. Estilo da fonte: Times 

New Roman, tamanho 10, espaçamento entre linhas simples e sem negrito. 
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Penso logo existo! 



 

 

RESUMO (centralizado): Elemento obrigatório, este é constituído por meio de uma 

seqüência de frases concisas e objetivas, não devendo tornar-se uma mera enumeração de 

tópicos. A extensão do resumo deverá ter entre 150 e 500 palavras. O resumo deve ser 

produzido com fonte Times New Roman (12), em espaçamento simples e sem parágrafo. 

Abaixo do texto resumido, dando um espaço simples, devem ser apresentadas 3 (três) 

palavras-chave relacionadas ao tema, da seguinte forma: 

 

Palavras-chave: Palavra. Palavra. Palavra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES (centralizado): Considerado elemento opcional àqueles 

relatórios que possuírem um número inferior a cinco ilustrações no corpo do trabalho. A lista 

deve ser elaborada respeitando a seqüência no texto, com o devido nome designativo e 

acompanhada do respectivo número de página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Xxxxxxxxxx até no máximo 500 

palavras. 

 

Palavras-chave: Competências. 

Organização. Avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Ilustração 1: Diferenças das 

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

 

Ilustração 2: Diferenças das 

...........30 

 

Ilustração 3: Diferenças das 

...........50 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS (centralizado): Elemento opcional àqueles relatórios que possuírem 

um número inferior a cinco tabelas no corpo do trabalho. A lista deve ser elaborada 

respeitando a seqüência no texto, com o devido nome designativo e acompanhada do 

respectivo número de página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com intuito de demonstrar como deve ser feito o relatório de estágio o presente 

manual segue a partir daqui as regras a partir do sumário do trabalho explicando e 

exemplificando cada tópico.  

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Diferenças das ...........25 

 

Tabela 2: Diferenças das ...........30 

 

Tabela 3: Diferenças das ...........50 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 CITAÇÕES 

 

Citação é a menção no texto, de informação colhida de outra fonte, para 

esclarecimento do assunto em discussão ou para ilustrar ou sustentar o que se afirma. Devem 

ser evitadas citações referentes a assuntos já amplamente divulgados, rotineiros ou de domínio 

público, bem como daqueles provenientes de publicações de natureza didática, que 

reproduzem de forma resumida os trabalhos originais, tais como apostilas e anotações de aula. 

As citações podem ser diretas ou indiretas, sejam obtidas de documentos ou de 

canais informais. As fontes de que foram tiradas as citações são indicadas pelo sistema 

alfabético ou pelo sistema numérico, no entanto, qualquer que seja o método adotado, deve 

ser seguido consistentemente ao longo de todo o trabalho. 

 

7.1 TIPOS DE CITAÇÃO
6
 

 

1. citação direta: é a transcrição literal (grifo nosso) de um texto ou parte dele, 

conservando-se a grafia, pontuação, uso de letras  maiúsculas e idioma. É usada somente 

quando um pensamento significativo for particularmente bem expresso, ou quando for 

absolutamente necessário e essencial transcrever as palavras de um autor. As transcrições no 

texto devem aparecer  entre aspas quando inferior a 3 três linhas ou destacadas graficamente 

se superior.  

a. citação de até três linhas: a citação de até três linhas deve ser inserida no 

parágrafo, entre aspas, tamanho da fonte 12, não esquecendo de mencionar Autor, 

ano e página, conforme modelo a seguir: 

 

Ex.1  

Segundo Stoner (1985, p. 70) ―estratégia é o programa geral para a consecução dos objetivos de 

uma organização e, portanto, para o desempenho de sua missão‖. 

 

OU 

                                           
6  Adaptado para fins didáticos da apostila da Profa. Léia Mayer Eyng 



 

 

Ex. 2  

A ―estratégia é o programa geral para a consecução dos objetivos de uma organização e, 

portanto, para o desempenho de sua missão‖. (STONER 1985, p. 70). 

 

b. citação com mais de três linhas: a citação com mais de três linhas deve 

aparecer em parágrafo distinto, a 4cm da margem do texto), terminando na  margem 

direita. Esta deve (grifo nosso) ser apresentada sem aspas (grifo nosso), deixando-se 

espaço simples entre as linhas e um espaço duplo entre a citação e os parágrafos 

anterior e posterior, conforme modelo: 

Ex. 1: 

Um objetivo é um alvo que precisa ser atingido para a organização 

poder atingir suas metas. Os objetivos são, por natureza, mais 

específicos que a  definição da missão e são, na realidade, a tradução da 

missão em termos específicos e concretos com os quais se possa medir 

os resultados. Estabelecem-se muitos objetivos-marcos de execução das 

missões e da busca da consecução das metas. A firma de produtos 

eletrônicos, por exemplo, poderia traduzir sua definição geral de sua 

missão em objetivos específicos como ‗passar a ser um dos dez maiores 

fornecedores de semicondutores em faturamento bruto‘ ou aumentar os 

gastos com pesquisas e desenvolvimento.  (STONER, 1985, p. 70). 

 

Ou 

 

Ex. 2:  

          Para Stoner (1985, p.70), 

 

um objetivo é um alvo que precisa ser atingido para a organização 

poder atingir suas metas. Os objetivos são, por natureza, mais 

específicos que a  definição da missão e são, na realidade, a tradução da 

missão em termos específicos e concretos com os quais se possa medir 

os resultados. Estabelecem-se muitos objetivos-marcos de execução das 

missões e da busca da consecução das metas. A firma de produtos 

eletrônicos, por exemplo, poderia traduzir sua definição geral de sua 



 

 

missão em objetivos  específicos como ‗passar a ser um dos dez 

maiores fornecedores de semicondutores em faturamento bruto‘ ou 

aumentar os gastos com pesquisas e desenvolvimento. 

 

 

2. citação indireta: também conhecida como paráfrase, é redigida pelo autor do trabalho 

com base em idéias de outro autor ou autores. Deve-se sempre indicar a fonte de onde foi 

tirada a idéia. As citações indiretas podem  aparecer sob a forma de paráfrase, isto é, citação 

livre do texto, ou  em forma de condensação que é a síntese dos dados retirados da fonte 

consultada, sem alterar fundamentalmente a idéia do autor, conforme exemplo a abaixo. 

 

Ex. 1  

A palavra programa implica, um papel ativo, consciente e racional desempenhado por 

administradores na formulação da estratégia da organização e a estratégia é o programa geral 

para a consecução dos objetivos de uma organização (STONER, 1985). 

 

Ou 

 

Ex. 2 

 

Segundo Stoner (1985), a palavra programa implica, um papel ativo, consciente e racional 

desempenhado por administradores na formulação da estratégia da organização e a estratégia é o 

programa geral para a consecução dos objetivos de uma organização. 

 

3. citação de citação: é  a menção a um documento ao qual não se teve acesso, 

mas do qual se tomou conhecimento apenas por citação em outro trabalho. Esta forma de 

citação só deve ser usada na total impossibilidade de acesso ao documento original. A 

indicação é feita pelo sobrenome do autor original, ano da obra, seguido da expressão apud e 

do sobrenome do autor da obra consultada, ano da obra e página de for citação direta. 

Somente o autor da obra consultada é mencionado nas referências conforme exemplo a seguir: 

 

TEXTO:  

Segundo Mintzberg (1982 apud STONER,1985, p.70) ―copia do texto‖ 



 

 

 

OU 

 

―copia do texto‖ . (MINTZBERG 1982 apud STONER,1985, p.70). 

 

NA REFERÊNCIA: 

STONER, James A. F. Administração. 2. ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1985.  

 

 

4. omissões em citação: são permitidas em citações quando não alteram o sentido 

do texto ou frase. São indicadas pelo uso de reticências entre colchetes da seguinte forma:  

[...]. Isto é visto no exemplo a seguir: 

 

Ex. 1 

Segundo Stoner (1985, p. 72) ―[...] outra razão pela qual o planejamento estratégico 

tornou-se importante para os administradores é que ele permite que eles preparem e que 

suas organizações funcionem‖. 

 

 

5. citação de informação obtida através de canais informais: pode ser originária 

de palestras, debates, conferências, entrevistas ou ainda de correspondência pessoal, 

anotações de aula e outros, mas  só deve ser usada quando for possível comprová-la, caso 

contrário, deve-se indicar entre parênteses a expressão:  (informação verbal). 

 

Ex.1  

Flávio Suplicy de Lacerda, em discurso proferido em 25 de agosto de 1967, por ocasião do 

encerramento das comemorações do Dia do Soldado, no Auditório da Reitoria, alertava que 

a Universidade deveria saber que a plenitude da vida se alcança com o desejo de um futuro 

e não com a estabilidade, permanente e definitiva, que é o império da melancolia. 

(informação verbal)
1
. 

 

Ex.2 

Algumas complexidades e problemas associados á definição e ao estudo das estratégias 



 

 

organizacionais já foram mencionadas por muitos autores. (informação verbal)
1
. 

 

Na nota de rodapé: 

 

Informação obtida no Seminário de >>>>>>>realizado na Faculdade >>>>>>>no dia 

>>>mês>>> ano>>> 

 

 

7.2 Indicação das fontes citadas 

 

A indicação das fontes citadas pode ser feita por autor (sistema alfabético) ou por 

número (sistema numérico). O sistema escolhido deve ser usado sistematicamente até o final 

do trabalho. 

 

7.2.1 Sistema Numérico  

 

No sistema numérico as citações são numeradas no texto, em ordem crescente e 

consecutivamente em um mesmo capítulo ou artigo; os números no rodapé correspondem á 

fonte citada no texto. Os números são situados pouco acima  da linha do texto, colocado após 

a pontuação que fecha a citação. A fonte citada deve ser indicada  em nota  de rodapé o que 

não dispensa a apresentação da lista de referências ao final do trabalho, conforme modelo 

abaixo: 

 

Ex.:   NO TEXTO:   

A melhor definição é: ―O poeta é aquele que ouve uma linguagem sem entendimento‖.
1
 

 

NO RODAPÉ:  

___________________
 

1
 BLANCHOT, Maurice. O espaço  literário São Paulo: Atlas, 2001, p.45. 



 

 

 

 

7.2.2 Sistema alfabético (autor-data) 

 

Neste sistema, é o modelo padrão adotado para fins nos Relatório de Estágio na 

FMP, a indicação da fonte é feita pelo sobrenome do autor ou pela instituição responsável ou, 

ainda, pelo título de entrada seguido da data de publicação do documento, separados por 

vírgula e entre parênteses. Quando se usa este sistema, não podem ser usadas notas de 

referência em rodapé. A referência completa deve figurar em uma lista ordenada 

alfabeticamente no final do trabalho. Isto é visualizado no modelo abaixo: 

 

NO TEXTO: 

 

Ex.1 

 “Planejamento estratégico é o processo de planejamento formalizado e de longo 

alcance empregado para se definir e atingir objetivos organizacionais‖. (STONER, l985, 

p.70). 

 

NA REFERÊNCIA: 

 

STONER, James A. F. Administração.  2. ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 

1985.  

 

 

As citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicados em um mesmo 

ano, são diferenciados pelo acréscimo de letras minúsculas após a data e sem espaçamento 

conforme modelo. 

 

Ex.: NO TEXTO: 

(ALVES, 1979a) 

(ALVES, 1979b) 

 



 

 

NA REFERÊNCIA: 

ALVES, O. Ergonomia cognitiva. São Paulo: Atlas, 1979a. 

 

 

ALVES, O. O desenvolvimento da ergonomia cognitiva. São Paulo: Atlas, 1979b.   

 

 

As fontes indicadas  no texto devem ser referenciadas no final do trabalho de acordo 

com a NBR 6023/2002 - REFERÊNCIAS  

Vale salientar que para os efeitos desta apostila, será utilizado o sistema autor-data 

nos documentos científicos aqui descritos. 

 Notas de Rodapé 

Em geral, são de dois tipos: bibliográfica ou explicativa. 

a)  bibliográfica: a nota bibliográfica citada em rodapé segue modelo das 

referências bibliográficas. 

 

b)  explicativa: informações obtidas por meio de correspondências 

pessoais, comunicações, documentos de divulgação restrita, trabalhos não publicados, 

palestras, cursos, aulas etc. Devem ser indicadas da seguinte forma: 

 

 

7.3  REFERÊNCIA
7
 

 

Referência é o ―conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um 

documento, que permite sua identificação individual‖. (ABNT, 2002)  

As referências são alinhadas somente à margem esquerda e de forma a se 

identificar individualmente cada documento. A pontuação segue padrões internacionais e deve 

ser uniforme para todas as referências de um mesmo documento. Deve-se listar as referências 

completas das fontes que foram citadas (e que constam em rodapé) ao longo do trabalho 

                                           
7  Adaptado da Apostila de Metodologia da Profa. Léia Mayer Eyng. 



 

 

acadêmico. As referências devem ser dispostas em ordem alfabética com espaçamento 

simples na referência em si e 1 (um) espaço simples entre elas. 

  

 

 

 

 

 

Elementos essenciais de uma referência: são aqueles indispensáveis à identificação do 

documento, como: autor; título; edição; local; editora; data. 

 

Padrão de uma referência: 

 

SOBRENOME, Prenomes do autor. Título: subtítulo. Número da edição. Local: Editora, ano. 

 

ROCHA, Silvio.Tudo sobre metodologia científica: papers, resenhas, etc. 2. ed. São Paulo: 

Papirus, 2006.  

 

OBS: Quando não for possível identificar a editora, usa-se [s.n], e quando não for informado 

o local de publicação, usa-se [S.I.]. 

Quando não se tem certeza ou não se conhece o ano de publicação usa-se: 

 

AUTOR (PESSOA FÍSICA) 

 

 1 autor: 

SOBRENOME, Prenomes do autor. Título: subtítulo. Número da edição. Local: Editora, ano. 

 

MINADEO, Roberto. Marketing internacional: conceitos e casos. Rio de Janeiro: Thex, 

2001.   

 

Se a obra foi digital acrescentar: Disponível em: <endereço completo do site>. Acesso em: 

dia, mês abreviado, ano de acesso. 

 

Caso o acadêmico possua acesso a internet, este também poderá 

acessar o seguinte site para auxiliar na elaboração de suas 
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ANEXO A -  COMO FAZER O RESUMO
8
 

Entende-se por resumo a explicitação do objetivo geral, metodologia, resultado e a conclusão. 

A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do trabalho. A seguir 

deve-se ressaltar o objetivo geral. Na seqüência, citar os procedimentos metodológicos, 

enfatizando as técnicas de coleta de dados. Além da caracterização da empresa e descrição da 

situação problemática. Finalizando com a conclusão. Este é um elemento obrigatório, 

constituído por meio de uma seqüência de frases concisas, objetivas e afirmativas, não 

devendo tornar-se uma mera enumeração de tópicos. A redação deve ser na voz ativa e na 

terceira pessoa do singular. A extensão do resumo deverá ter entre 150 e 500 palavras. O 

resumo deve ser produzido com fonte Times New Roman (12), em espaçamento entrelinhas 

simples e sem parágrafo (NBR 6028/2003). 

 

Exemplo:  

 

RESUMO 

 

 

O objetivo do presente trabalho foi elaborar um instrumento de pesquisa para analisar o grau 

de satisfação dos clientes da empresa XYZ Construções Ltda que está inserida na área da 

construção civil. Buscou-se fundamentar os principais conceitos de marketing e pesquisa de 

marketing, além de entender o funcionamento da organização e descrever seu histórico e suas 

características fundamentais para a execução da pesquisa organizacional. Os principais 

instrumentos de coleta de dados utilizados no presente estudo foram: observação simples, 

pesquisa bibliográfica, análise documental, pesquisa descritiva, exploratória e método 

indutivo; utilizou-se também da abordagem qualitativa e quantitativa, fundamentais para a 

elaboração do mesmo. Para finalizar foi apresentado um novo instrumento de coleta de dados 

para a pesquisa de satisfação com o cliente, assim como as dificuldades encontradas durante a 

pesquisa e as sugestões de melhoria. O novo instrumento de coleta de dados sugerido pela 

acadêmica permitirá a empresa obter uma maior precisão nos resultados, auxiliará na tomada 

de decisão e minimizará os riscos de alcance da maior satisfação dos clientes. 

 

Palavras–chave: Marketing. Pesquisa de Marketing. Satisfação do Cliente. 

                                           
8   Os anexos A-H foram autorizados para fins didáticos pela Profa Luciana Rocha. 



 

 

ANEXO B -  COMO FAZER A INTRODUÇÃO E SEUS DELINEAMENTOS 

 

O título introdução é dimensionado a esquerda da página e esta parte do trabalho 

acadêmico contém o relato da situação que foi pesquisada dentro do contexto da 

administração, justificando com temas relevantes que partem do estudo geral para o 

específico. Após a contextualização, pode ser dividida nos seguintes tópicos: tema e 

problema, objetivos (geral e específicos), justificativa, estrutura do trabalho.  

A introdução consiste na contextualização do tema de pesquisa. Nesse tópico pode ser 

inserido um texto desenvolvido pelo acadêmico com ou sem citações de autores. O importante 

é que o texto redigido explique o tema geral da Administração até chegar ao tema específico. 

Face a isto, os itens que compõem a introdução são descritos a seguir acompanhados de 

exemplos. 

 

 

 

Exemplo: 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

  O advento da globalização econômica apresenta-se como típico catalisador de novos 

negócios, mercados e também de preocupações, em especial as relacionadas à ascensão da 

competitividade, concorrência e inovação. 

Neste ambiente dinâmico, complexo e arrojado em que as empresas estão inseridas, 

tornou-se necessário a adaptação das estratégias e procedimentos de todas as organizações 

que almejam permanecer ativas na captação e retenção de clientes. 

Portanto, a empresa analisada neste estudo, XYZ, é participante ativa neste ambiente 

global de relações comerciais e para tanto, deve buscar antecipar-se nas inovações em relação 

aos seus concorrentes e ser pró-ativa nos quesitos de estratégias mercadológicas de 

comunicação para que os objetivos delimitados pela organização se concretizem. 

O estudo realizado na empresa XYZ tem como finalidade trazer sugestões de 



 

 

estratégias de comunicação integrada de marketing que colaborem na satisfação de seus 

clientes e no fortalecimento da imagem da empresa perante seu mercado de atuação e para 

tanto é proposto à elaboração de um plano de comunicação integrada de marketing como 

diferencial competitivo. 



 

 

 

1.1 TEMA E PROBLEMA  

 

 

Deve ser realizada a contextualização do tema de forma que exista um filtro do tema 

abrangente para o tema particular, que relate a empresa e termine com o problema de 

pesquisa. O tema e problema podem ser redigidos em conjunto com o texto introdutório ou 

em separado. Contudo, o problema de pesquisa é redigido geralmente em forma de pergunta.  

 

Exemplo: 

 

TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 O marketing possui conceitos e técnicas de relevante importância que auxiliam as 

empresas no gerenciamento das operações de mercado. Com a rivalidade crescente entre as 

empresas do mesmo segmento em nível mundial, é necessário que as organizações busquem 

maior perspicácia e astúcia na aplicação das ferramentas de marketing.   

Na empresa XYZ foi detectado pelo acadêmico a falta de um departamento de 

marketing formalizado bem como a inexistência de um plano de comunicação integrada de 

marketing elaborado.  

Tendo em vista que nas decisões mercadológicas o planejamento exerce uma função 

primária e essencial, o acadêmico propõe a elaboração de plano de comunicação integrada de 

marketing para que a organização tenha um conhecimento mais aprofundado de seu público-

alvo, mercado de atuação, concorrentes, composto de marketing e demais estratégias de 

comunicação do escopo mercadológico que permitam a empresa ter um discernimento maior 

das ações a serem implantadas no quesito comunicação integrada de marketing.  

Sendo assim, levanta-se a seguinte indagação: como poderá ser elaborado um Plano 

de Comunicação Integrada de Marketing para contribuir com a gestão da comunicação 

mercadológica da empresa XYZ? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 1.2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos se subdividem em objetivo geral do trabalho e objetivos específicos. 

Ambos devem começar com verbo e variam conforme o tema do trabalho. O objetivo geral é 

o que o acadêmico quer alcançar com o trabalho, enquanto os objetivos específicos são etapas 

para alcançar o objetivo geral que correspondem aos capítulos desenvolvidos no trabalho. 

Para verificar se o trabalho apresentado está consistente sempre se verifica se cumpriu 

todos os objetivos propostos. Ressalta-se que os objetivos devem sempre iniciar com verbo e 

dependendo do tipo de pesquisa (exploratória, descritiva, explicativa) recomenda-se utilização 

de verbos específicos. Quando a pesquisa é exploratória geralmente iniciam com: conhecer, 

identificar, levantar, descobrir. Quando a pesquisa é descritiva geralmente iniciam com: 

caracterizar, apresentar, descrever, traçar, delinear. Quando a pesquisa é explicativa 

geralmente iniciam com: elaborar, analisar, avaliar, verificar, explicar. 

 

Exemplo: 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 Para execução do presente estudo foram delimitados objetivos de acordo com as 

necessidades e privações que a empresa apresenta. 

 

1.2.1  Objetivo geral 

 

Elaborar um Plano de Comunicação Integrada de Marketing com o propósito de 

aperfeiçoar a gestão da comunicação mercadológica da empresa XYZ. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Construir um referencial teórico sobre marketing, planejamento e plano de 



 

 

comunicação integrada de marketing. 

 Apresentar e descrever de forma criteriosa a estrutura e o funcionamento da 

empresa XYZ por meio da pesquisa exploratória, observação simples e pesquisa 

descritiva. 

 Delinear as estratégias de comunicação mercadológica possíveis de serem 

colocadas em prática na empresa XYZ por meio da pesquisa bibliográfica, 

descritiva e exploratória. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 Justifica o estudo realizado perante diferentes âmbitos como teórico acadêmico, 

prático empresarial, sociedade em que está inserido, pessoal e satisfação do trabalho.  

 

Exemplo: 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 As organizações contemporâneas fazem parte de um ambiente concorrencial 

extremamente acirrado e dinâmico que vêm exigindo cada vez mais esforços das empresas 

para se manterem ativas. 

 Considerando estas variáveis do ambiente do mercado atual, as empresas devem 

buscar maior capacitação e informações adequadas que prestem assistência nesta hora tão 

crucial da globalização econômica. 

 Desta forma, o presente estudo visa favorecer ao acadêmico que tem a oportunidade de 

lapidar seus conhecimentos teóricos aliando-os a prática e por meio da percepção e bagagem 

teórica, reconhecer na organização em estudo, os aspectos mercadológicos que podem ser 

aprimorados na gestão de comunicação de marketing da empresa XYZ. 

 A empresa, por sua vez, desfrutará de vantagens competitivas proporcionadas pelo 

presente trabalho e poderá utilizá-lo como base para futuras decisões de gestão de 

comunicação mercadológica e com esse projeto, obter um desempenho diferenciado em seu 

mercado de atuação.  

 A sociedade poderá beneficiar-se tendo em vista o objetivo do estudo em viabilizar a 

expansão da empresa XYZ por meio da elaboração e aplicação de um plano de comunicação 



 

 

integrada de marketing eficaz. O possível crescimento da empresa XYZ poderá implicar na 

geração de um número maior de empregos, oportunidades de negócio, novas tecnologias e 

desenvolvimento econômico da região de sua atuação.  

O estudo fornecerá subsídios a todos que o utilizarem como fonte de consultas de um 

caso real que permite a visualização da aplicação dos conceitos gerais do marketing no 

cotidiano de uma empresa. 

 Por fim, a divulgação da pesquisa aos acadêmicos e profissionais da área contribui 

para o reconhecimento da Faculdade como instituição de ensino formadora e multiplicadora 

do saber.  

 

 

1.4  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A estrutura do trabalho é o tópico que explica suas divisões e seus conteúdos. 

 

Exemplo: 

 

ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente estudo é constituído em cinco capítulos, e cada capítulo tem seu grau de 

importância para compreensão do assunto proposto. 

O primeiro capítulo expõe a introdução, o tema e o problema de pesquisa, os objetivos 

gerais e específicos a serem seguidos, as razões da realização deste trabalho de pesquisa, ou 

seja, a justificativa bem como a descrição da estrutura do trabalho são apresentados. 

O segundo capítulo explana a revisão de literatura que proporciona o embasamento 

teórico para uma maior compreensão do histórico e conceitos centrais do marketing.  

O terceiro capítulo apresenta-se a metodologia utilizada para o alcance dos objetivos 

do presente trabalho. 

No quarto capítulo, evidencia-se a descrição e análise de dados, que expõe a 

caracterização da empresa, a análise e descrição dos dados, colocando em prática o propósito 

principal deste estudo. 



 

 

No quinto capítulo, é apresentada a conclusão deste trabalho, no qual o acadêmico 

descreve suas percepções e impressões sobre o plano de comunicação e a organização em 

estudo. 

Por fim, encontram-se as referências empregadas no trabalho, bem como os apêndices 

e anexos, que constam os documentos solicitados pela instituição de ensino.  



 

 

ANEXO C -  COMO FAZER A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A fundamentação teórica é o alicerce científico da pesquisa em termos de referências 

bibliográficas. Nesse item o acadêmico não deve expor suas opiniões, apenas compilar 

material de outros autores e estruturar de forma coerente. A pesquisa bibliográfica constitui o 

foco do trabalho pois todo recorte e óticas das teorias dependerá do acadêmico e a linha de 

pesquisa que ele pretende seguir.  

A revisão de literatura deve ter no mínimo 25 (vinte e cinco) páginas e consiste na 

busca consolidada pelo acadêmico para fundamentar o estudo. Proporciona uma melhor 

análise das atividades desenvolvidas, bem como a focalização e o aprofundamento do trabalho 

sobre determinada temática. Para cada seção elaborar parágrafo de introdução e de conclusão 

que permitem continuidade ao trabalho. 

Deve-se ter muito cuidado para citar todo material utilizado, assim como os autores e 

seus conceitos. Quando utilizado material de referências que não foram devidamente citados é 

constituído como plágio.   

Na fundamentação teórica pode conter livros sobre o assunto, artigos de revistas, sites 

de internet, material documentado e é de caráter obrigatório citação de no mínimo 10 (dez) 

artigos científicos. Os artigos científicos são aqueles que estão dentro das bases de dados da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES): 

http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp ou no site http://www.scielo.br/. 

Os artigos científicos são de Revistas Científicas devidamente registradas e são 

disponíveis em meio físico nas Universidades que assinam as Revistas ou de forma digital nos 

sites anteriormente mencionados.  

As citações podem ser realizadas de forma direta ou indireta dependendo do 

acadêmico e orientador.  Na fundamentação teórica pode ser inseridas tabelas e figuras caso 

necessário à explicação do tema.  

 

Exemplo: 

 

MARKETING 

 

 Constata-se entre as organizações que o marketing desempenha um papel indiscutível 

no alcance dos objetivos da empresa de captar e reter clientes, pois a obtenção da excelência 

http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp
http://www.scielo.br/


 

 

na satisfação dos clientes para gerar fidelização está diretamente relacionada à prática dos 

fundamentos do marketing no cotidiano das organizações. 

 Segundo Gehringer (2002), a origem da palavra marketing vem a partir da mitologia 

grega com a divindade mais versátil do Olimpo: Hermes, que segundo os gregos, no 1º dia de 

vida inventou a lira e roubou bois de seu irmão Apolo. Então Zeus fez de Hermes mensageiro 

dos deuses, protetor dos ladrões, dos jogadores e deus dos comerciantes, dos viajantes, da 

eloqüência e persuasão. Hermes passou então a ser considerado como divindade exclusiva dos 

negociantes e passaram a colocar sua estátua à entrada dos mercados. Assim, Hermes passou 

a ser para os romanos, deus da indústria e do comércio.  

Do termo latim mercis que significa mercadoria, derivou-se o novo nome de Hermes 

para os romanos: Mercúrio. Da mesma palavra mercis derivaria mais tarde o termo francês 

marché: mercado, local a onde as mercadorias eram comercializadas. Com o passar do tempo, 

a palavra marché foi assimilada pelos ingleses que e a incluíram em seu dicionário 

transformando marché em market. Foi então que no início do século vinte, nos Estados 

Unidos a palavra market passou a ser utilizada como sinônino de venda no mercado. Da 

palavra market evoluiu o termo marketing que tem como sentido original: tudo o que 

influencia na comercialização de um produto. (GEHRINGER, 2002). 

 Na concepção de Kotler (2000, p. 30), marketing é ―um processo social e gerencial 

pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, oferta e 

troca de produtos de valor com outros‖. Também considerando o marketing como um 

processo, Cobra (2003, p. 8) evidencia marketing como um ―processo de trocas, nas quais 

duas ou mais partes oferecem algo de valor para o outro, com o objetivo de satisfazer 

necessidades e desejos‖. 

 De acordo com Pataro (2002), o marketing é um sistema global de atividades 

comerciais interatuantes destinadas a planificar, calcular o preço de venda, promover e 

distribuir produtos e serviços que satisfaçam a uma necessidade de compradores atuais e 

futuros. 

 Corroborando com Kotler e Cobra, Gracioso (1997) também entende que a finalidade 

do marketing é a realização de trocas de produtos e serviços entre empresas e consumidores, 

mas insere em seu conceito o planejamento e a execução de ações que motivem estas trocas. 

 O conceito de Sandhusen (2003, p. 6) manifesta que marketing  

 

 

[...] é o processo de planejar e executar a concepção, o 



 

 

estabelecimento de preços, a promoção e a distribuição de idéias, 

bens, serviços, organizações e eventos para criar e manter relações que 

satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais. 

 

 

 Parafraseando Ogden (2002), marketing são os esforços da organização em atender as 

necessidades e desejos de seus clientes em troca de lucro. Neste contexto Lamb Jr., Hair Jr. e 

McDaniel (2004, p. 6) explicitam que o marketing é o propósito da criação de uma empresa, 

pois ―a justificativa econômica e social para a existência de uma empresa é a satisfação dos 

desejos e necessidades do cliente, ao mesmo tempo em que atende aos objetivos da 

organização‖.  

 Em concordância com as exposições anteriormente apresentadas, Cides (1997) ressalta 

que o marketing proporciona crescimento nas vendas e conseqüentemente nos lucros da 

empresa. 



 

 

ANEXO D -  COMO FAZER OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nesse tópico o acadêmico deve descrever toda metodologia de pesquisa e fundamentar 

com referências bibliográficas. Os procedimentos metodológicos descrevem como a pesquisa 

foi estruturada e realizada. Deverá contemplar o método de pesquisa, os tipos e técnicas de 

pesquisa e a abordagem utilizada, podendo ter subdivisões. Pode ser descrito método 

(indutivo, dedutivo), técnicas de coleta de dados (entrevista, questionário, observação, grupo 

de foco, etnografia), abordagem (qualitativa e quantitativa), cálculo de amostra e descrição do 

universo. 

 

Exemplo: 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Nas seções seguintes, são abordados os conceitos, respectivamente, de método, 

método indutivo, pesquisa, das quais foram utilizadas a exploratória, descritiva e 

bibliográfica, o conceito das técnicas de coleta de dados, entre eles a entrevista e a observação 

simples e por fim o tipo de abordagem adotada no presente estudo, que foi a abordagem 

quantitativa e a qualitativa. A sessão seguinte também explana sobre todo o processo 

metodológico utilizado para o desenvolvimento do presente trabalho. 

Este estudo utilizou como ferramenta o método denominado indutivo, o qual pode ser 

definido da seguinte maneira de acordo com Passold (2002, p. 104): a prática do método 

indutivo é ―pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter 

uma percepção ou conclusão geral‖. 

Andrade (2003, p. 131) expõe que ―na indução percorre-se o caminho inverso ao da 

dedução, isto é, a cadeia de raciocínio ascendente, do particular para o geral‖. Outro tipo de 

pesquisa que também auxiliou o acadêmico no desenvolvimento deste trabalho foi à pesquisa 

descritiva que de acordo com Gil (1991, p. 46), ―as pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações variáveis‖. 

 



 

 

ANEXO E -  COMO FAZER A DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
9
 

 

A descrição e análise de dados é o momento que o acadêmico efetua sua contribuição 

e proporciona sua ótica na pesquisa. Além de descrever os dados ele deve analisar os aspectos 

da pesquisa. A descrição e análise de dados se subdivide em: diagnóstico empresarial, 

apresentação da situação problemática e  análises específicas do tema do trabalho.  

 

 

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 Neste capítulo será apresentada a descrição e análise dos dados com o objetivo de 

descrever e caracterizar a empresa em estudo, e também será explanado sobre a escolha da 

logomarca da empresa e a elaboração do plano de comunicação integrada de marketing para a 

empresa XYZ. 

 

 

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL  

 

 

 A XYZ caracteriza-se como uma empresa de pequeno porte, com apenas nove 

funcionários. Fundada em 10 de setembro de 2002, por José Silva e prestação de serviços de 

vigilância eletrônica. A XYZ disponibiliza aos seus clientes os seguintes serviços: 

Rastreamento veicular via satélite e Monitoramento de imagens via internet (CFTV), Venda e 

Locação de Equipamentos de CFTV. 

 A sede da empresa XYZ está situada na região da grande Florianópolis em Santa 

Catarina, mais precisamente na cidade de São José, localizada na Rua Joãzinho , 100, no 

bairro de Campinas.  
                                           
9  Para fins didáticos esta seção esta com fonte 10, contudo no relatório este deverá observar a 

ABNT. 



 

 

 Com sua localização estratégica, a empresa XYZ atende a toda a região sul do Brasil, 

tendo como seu público-alvo principal as pessoas físicas, jurídicas de pequeno, médio e 

grande porte, que necessitem de uma solução inovadora e diferenciada para corresponder com 

suas necessidades de tecnologia em segurança veicular particular ou veicular frotista e 

segurança patrimonial. 

 Recentemente foi implantado um novo tipo de serviço, chamado monitoramento de 

imagens via celular, são instaladas câmeras na propriedade do cliente ou em seus veículos e 

essas imagens são transmitidas via sinal celular e o cliente pode ter acesso às imagens a partir 

de qualquer lugar do mundo em seu computador, celular ou palm-top. As imagens são 

monitoradas pela XYZ para garantir a segurança do patrimônio do cliente e sempre que surge 

alguma situação suspeita, agentes de segurança são encaminhados ao local para estarem 

tomando as devidas providências. 

 O diretor da empresa expõe que a missão da XYZ é ―conquistar clientes e manter 

satisfeitas suas necessidades por meio da prestação de serviços e soluções inteligentes nos 

segmentos de tecnologia de segurança privada‖, e que tem como seus valores principais, 

―manter relacionamentos transparentes e duradouros com seus parceiros e colaboradores, 

flexibilidade e dinamismo quanto ás mudanças e inovações e qualidade na prestação dos 

serviços‖.  

 A organização tem como objetivo oferecer qualidade em seus serviços e satisfação 

aos clientes, fortalecendo sua visão de ser reconhecida como a melhor empresa no seu 

segmento do sul do Brasil. Os objetivos da empresa são sempre lembrados para os 

colaboradores, objetivando criar uma equipe onde todos têm conhecimento do que se pretende 

atingir, obtendo assim a meta de atender as verdadeiras necessidades dos clientes da XYZ.  

  A empresa XYZ está departamentalizada conforme organograma a seguir:  

 

Figura 1: Organograma da empresa XYZ 



 

 

 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

 Todos os processos da empresa são informatizados, a XYZ evidencia a importância 

para a gestão dos sistemas de informação e devido a isto, contratou uma empresa 

especializada, a BBB, para implantar um sistema gerencial que fosse moldado de acordo com 

as demandas dos processos e fluxos internos da organização para um melhor controle da 

gestão. 

 A tecnologia da informação, também é de vital importância para o departamento 

operacional, que monitora e controla os serviços de rastreamento veicular e monitoramento de 

imagens, por meio de programas peculiares para tal atividade, ambos os programas foram 

comprados de empresas especializadas, visando desta forma, atingir o máximo de eficácia na 

prestação dos serviços aos clientes. 

 A XYZ utiliza três sistemas diferentes para o fluxo de seus processos, existe o 

sistema gerencial da BBB, o sistema de monitoramento de imagens e alarmes da empresa 

Sigma e o sistema de rastreamento veicular via satélite da empresa Chipsat. Os sistemas da 

empresa sempre estão sendo atualizados e revisados para melhorar a utilização de seus 

operadores. 

 As compras da empresa e contratações de serviços são realizadas pelo departamento 

administrativo o qual depois de realizar as cotações de preços e coletadas as informações para 

a compra do produto ou serviço solicitado é encaminhado ao diretor administrativo da 

empresa para aprovação, assim que aprovado é realizada a compra. 

 Na visão do departamento comercial da empresa, um ponto fraco existente é o preço 
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dos serviços que está um pouco acima do mercado, pois a XYZ prioriza uma qualidade 

superior nos seus serviços em relação aos seus concorrentes. 

 A administração financeira, da empresa é executada pelo departamento 

administrativo com a supervisão do diretor administrativo, o qual é o responsável pelas 

políticas gerais da empresa.  

Toda empresa é um sistema aberto, ou seja, sofre influência do meio ambiente. Um 

dos principais fatores que predominam sobre a organização é o governo. Referente a este 

assunto, a administração da XYZ tem a expectativa de crescimento da economia, e, gerando 

recursos, favorece o poder aquisitivo dos clientes reais e potencias. Assim, afetaria 

diretamente nos fluxos de recursos da empresa, com isto preparar as finanças, adequar o 

serviço com qualidade e alinhar preços suporta-se uma suposta escassez monetária. 

 A contabilidade da empresa é realizada por uma empresa terceirizada chamada 

Arquivo Contabilidade a qual é responsável por todos os processos contábeis, de 

departamento pessoal, folha de pagamento, planejamento tributário, fiscal e assessoria 

contábil. 

 O plano de contas da empresa foi elaborado pelo diretor administrativo que tem 

grande experiência na área financeira e foram utilizadas como base as Normas Brasileiras de 

Contabilidade para adequar o plano de contas ao perfil de negócio da empresa.  O controle 

do processo orçamentário é feito via sistema informatizado bem como o fluxo de caixa, que 

em outras palavras, são todas as entradas e saídas de numerários decorrentes de transações 

realizadas, reunidas no orçamento de caixa, evidenciando os superávits e déficits mensais.   

 A XYZ usa o sistema formal de fluxo de caixa via sistema Sisdeltainf o qual fornece 

uma previsão das entradas e saídas dos próximos dias, com isso permite ao departamento 

administrativo um planejamento de curto prazo. 

 As cobranças da empresa são feitas pelo próprio departamento administrativo da 

XYZ, que é responsável por enviar cartas de cobranças e realizar ligações para negociação das 

dívidas. Atualmente, a empresa apresenta um baixo índice de inadimplência, o qual se 

encontra dentro das metas estipuladas pela empresa. 

   Visando o melhor atendimento das necessidades e desejos de seus clientes, a XYZ 

disponibiliza um número telefônico, para que os clientes entrem em contato com o Serviço de 

Atendimento ao Cliente (SAC), os clientes podem ligar para fazerem solicitações, 

questionamentos, reclamações e sugestões. Segundo as políticas da empresa todas as ligações 

de clientes devem ser respondidas no máximo em 24 horas pelos departamentos responsáveis.  

 Todas as ligações, e-mail’s e cartas de clientes que o SAC recebe, são registradas em 



 

 

um sistema interno para acompanhamento do perfil do cliente e repassadas para as áreas 

competentes que executarão as devidas respostas e soluções. 

 Na XYZ cada vendedor é responsável pelos clientes para o qual vendeu a prestação 

dos serviços, o vendedor entra em contato com o cliente periodicamente e verifica a satisfação 

em relação aos serviços. O vendedor também averigua a possibilidade de oferecer novos 

serviços sempre que realiza um contato. 

 Para facilitar o acompanhamento e controle da carteira de clientes, existe um sistema 

utilizado pelo departamento comercial cujas informações são inseridas. Essas informações são 

as seguintes: nome completo, Cadastro de Pessoa Física (CPF), endereço completo, e-mail, 

número de telefone, data de aniversário, tipo de serviço contratado e valor pago pelo serviço.  

 Além dos registros no sistema, existe para cada cliente uma pasta arquivada no 

departamento administrativo que contém histórico completo de solicitações do cliente, 

reclamações, sugestões entre outros. O objetivo dos registros é que os colaboradores tenham 

facilidade de acessar e controlar informações sobre o cliente, quando este entrar em contato 

com a empresa, e assim receber um atendimento mais personalizado. 

 Para conquistar novos clientes, a XYZ procura constantemente divulgar seus serviços 

por meio de materiais impressos, a empresa responsável pela comunicação da XYZ com seu 

mercado consumidor é a Oxy Propaganda, uma agência de publicidade que faz parte da 

Sontag Participações, que é um grupo de empresas pertencentes ao Sr. Antônio Carlos Sontag, 

pai do proprietário da XYZ.  

  Visto que o ramo empresarial de prestação de serviços de segurança eletrônica está 

em fase de crescimento nos últimos anos, percebe-se um aumento considerável na entrada de 

empresas concorrentes no mesmo segmento de mercado, e atualmente os principais 

concorrentes da XYZ têm sido as empresas A, B, e C nos serviços de vídeo monitoramento de 

imagens e as empresas ALFA, SC DELTAe GAMA nos serviços de rastreamento veicular via 

satélite. Não foi realizada análise detalhada da concorrência, apenas tem-se uma visão geral 

da participação de cada empresa no mercado de serviços de segurança eletrônica.  

Visando aumentar sua competitividade no mercado, e com esse fator adiantar-se 

perante os concorrentes, o departamento comercial da empresa XYZ está sempre atento a 

novas tendências e tecnologias. Com o objetivo de trazer inovações aos seus serviços, maior 

índice de satisfação às necessidades de seus clientes e conquistar novas fatias do mercado. 

 As políticas gerais de recursos humanos estão sob responsabilidade do diretor 

administrativo em conjunto com o departamento administrativo, os quais são responsáveis 

pela coordenação, recrutamento e seleção de novos colaboradores e pelos treinamentos de 



 

 

capacitação dos colaboradores da empresa XYZ. 

  Quando a empresa necessita contratar mais pessoas para fazer parte do seu quadro 

de colaboradores ou realizar a substituição de alguma pessoa, o departamento administrativo 

reúne uma série de informações com os principais dados sobre a vaga como; salário, horário 

de serviço e quais requisitos necessários para desempenhar a função e encaminha para o 

diretor administrativo, assim que o diretor administrativo recebe a solicitação e permite a sua 

execução, a vaga então é anunciada em jornais, murais de universidades, e em sites 

especializados. As pessoas interessadas em se candidatarem para as vagas, são orientadas a 

preencher a solicitação de emprego na recepção da XYZ. 

 Durante o período de experiência o novo colaborador é submetido a duas avaliações 

realizadas pelo departamento administrativo, a primeira com 45 dias após a contratação e 

segunda com 90 dias.  

 Na avaliação desse período de experiência o colaborador tem a oportunidade de dizer 

a sua opinião do cargo, das funções desempenhadas, de como foi recebido em seu ambiente 

de trabalho e de como está se relacionando com seu superior. Nesta avaliação os diretores da 

XYZ decidem se o novo colaborador deve ser aprovado no período de experiência ou não. 

 Para a XYZ as características mais importantes em seus colaboradores são os seus 

conhecimentos, habilidades e competências. Para auxiliar no desenvolvimento dessas 

características, existe um projeto que será colocado em prática em um futuro próximo, que 

terá uma programação anual de treinamento para capacitação dos colaboradores, por meio de 

treinamentos específicos, que tragam uma maior competitividade para a empresa por meio do 

capital intelectual desses colaboradores. 

 Os treinamentos necessários são executados de acordo com a liberação de verbas 

para o orçamento de treinamento e a avaliação dos treinamentos é realizada pelos 

participantes e pelos organizadores. Na avaliação procura-se saber se o treinamento alcançou 

seu objetivo proposto e trouxe novos conhecimentos aos participantes.  

 A XYZ oferece aos seus funcionários salários compatíveis com o mercado, vale 

transporte, vale alimentação e está programando a implantação de uma participação de 

cinqüenta por cento no pagamento de um plano de saúde com a empresa XXX. 

 O enquadramento funcional é realizado de acordo com descrição de cargos e funções 

elaboradas pelo departamento administrativo, mas o mesmo ainda não contempla um 

planejamento cargos e salários que demonstre um projeto de carreira para cada colaborador. 

 A freqüência dos funcionários por sistema informatizado ainda não foi concluída, 

mas está em andamento a escolha do programa que será utilizado. 



 

 

 Na XYZ a análise da qualidade dos serviços prestados é responsabilidade do diretor 

administrativo, defende que ―a padronização dos serviços é algo muito importante para a 

XYZ, pois garante o controle em relação aos serviços prestados‖, todos os funcionários 

utilizam uniformes padronizados e seguem orientações previamente estabelecidas para a 

prestação do serviço conforme os manuais de normas e procedimentos da empresa. 

  

  

Exemplo: 

 

 

 APRESENTAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA 

 

 A XYZ não tem um departamento de marketing formalizado e as políticas 

mercadológicas gerais da empresa são definidas pela diretoria da organização. Os diretores 

procuram inteirar-se da situação atual do mercado constantemente e da demanda pelos 

serviços ofertados pela XYZ para estarem cientes das necessidades e desejos de seus clientes. 

Tendo em vista que nas decisões mercadológicas o planejamento exerce uma função 

primária e essencial, o acadêmico propõe a elaboração de plano de comunicação integrada de 

marketing para que a organização tenha um conhecimento mais aprofundado de seu público-

alvo, mercado de atuação, concorrentes, composto de marketing e demais estratégias de 

comunicação do escopo mercadológico que permitam a empresa ter um discernimento maior 

das ações a serem implantadas no quesito comunicação integrada de marketing.  

 Sendo assim, após delimitar os aspectos estratégicos, financeiros, mercadológicos, de 

recursos humanos, prestação de serviços que possibilitaram o conhecimento aprofundado da 

empresa, apresenta-se na seção seguinte o plano de comunicação integrada de marketing 

sugerido para a empresa XYZ. 

  

 

 



 

 

Exemplo: 

 

 ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO 

 

 A ilustração a seguir lista os itens da analise interna e externa da empresa XYZ 

realizada pelo acadêmico em entrevista informal com os diretores. 

Quadro 1: Análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa XYZ 

FORÇAS FRAQUEZAS 

a) Profissionais com longa 

experiência no mercado de 

vigilância eletrônica; 

b) Estrutura de hardware e software 

de primeira linha; 

c) Preço compatível com o mercado 

de atuação; 

d) Qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos pela empresa; 

e) Pouco tempo no mercado; 

f) Pequena equipe de vendas; 

g) Poucas ações de comunicação; 

 

OPORTUNIDADES AMEÇAS 

h) Maior facilidade na importação de 

produtos eletrônicos de vigilância 

eletrônica; 

i) Leis que obrigam a instalação de 

câmeras de circuito fechado de 

televisão em diversos ambientes; 

j) Montadoras de veículos irão 

fabricar carros com módulos de 

rastreamento via satélite como 

opcional  

k) Novos entrantes no mercado de 

vigilância eletrônica, principalmente 

grandes empresas de equipamentos de 

eletrônica e informática; 

l) Dificuldade de capital intelectual 

qualificado com conhecimentos 

técnicos e comerciais na área. 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

 Com base nas informações apresentadas anteriormente, na qual são citados os pontos 

fortes e fracos as oportunidades e ameaças, os diretores da empresa em estudo poderão 



 

 

desenvolver estratégias que possibilitem a maximização dos seus pontos fortes e a 

neutralização dos seus pontos fracos, e assim, permitir que a empresa XYZ tenha um 

acréscimo da sua vantagem competitiva em relação ao ambiente interno da organização.  

 Os diretores também poderão, simultaneamente com as ações de correção e 

aperfeiçoamento do ambiente interno, promover atos que permitam com que, as 

oportunidades do ambiente externo se tornem um fator de ganho para a empresa XYZ e 

também poderão planejar com maior antecedência abordagens preventivas em relação às 

ameaças do ambiente externo. A seguir é apresentada uma visão geral sobre o mercado 

potencial de consumidores de  atuação da empresa XYZ. 

 

 

ANÁLISE DOS POTENCIAIS CONSUMIDORES 

 

 Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Segurança o mercado de sistemas 

de vídeo monitoramento também está em evolução e de acordo com as informações 

divulgadas por essa associação, o perfil dos consumidores empresarias deste serviço estão 

expostos na ilustração a seguir: 

 

Gráfico : Principais consumidores dos sistemas de vídeo monitoramento 

 

Principais consumidores dos sistemas de vídeo 
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Fonte: Superintendência de seguros privados (2008). 

 

 Como a empresa XYZ está localizada na região da grande Florianópolis, região está 

que tem contempla uma grade quantidade de hotéis, comércios, bancos e condomínios e 



 

 

demais estabelecimentos comerciais, poderá com a aplicação do plano de comercialização, 

aumentar o potencial de comercialização de seus serviços nestes principais segmentos 

consumidores dos sistemas de vídeo monitoramento de imagens. 

 Além da análise de mercado, faz-se necessário expor as principais características da 

concorrência direta da empresa XYZ em sua região de atuação. 

 

 

ANÁLISE DOS CONCORRENTES DIRETOS  

 

 A empresa XYZ tem como seus principais concorrentes diretos, seis empresas que 

também atuam na região da grande Florianópolis, três operam com os serviços de vídeo 

monitoramento e três operam com os serviços de rastreamento veicular. Estas seis empresas 

normalmente se encontram nas negociações destes dois serviços quando a empresa XYZ está 

realizando negociações com os clientes da sua região de atuação.   

Na ilustração a seguir é apresentado um quadro comparativo dos canais de 

comunicação utilizados por essas empresas, para que com base nestas informações recolhidas 

de modo informal pelo acadêmico, a empresa XYZ possa escolher estratégias que tragam uma 

maior vantagem competitiva para as suas ações de comunicação para com o público-alvo. 

Ilustração 16: Comparação das ações de comunicação dos concorrentes da empresa XYZ 

 

Concorrentes da empresa XYZ nos serviços de vídeo monitoramento de imagens 

Fatores A B C 

Informações 

sobre os 

tipos  de 

comunicação 

utilizada. 

Empresa com 39 anos de 

mercado, é a maior 

empresa concorrente que 

mais utiliza os canais de 

comunicação para divulgar 

a sua marca e produtos. A 

empresa utilização 

propagandas em rádios, 

televisão, jornal, folders, 

site, venda pessoal e 

promoção de vendas. 

Empresa com 24 anos de 

mercado, é o segundo 

maior concorrente direto 

da empresa XYZ. Este 

concorrente utilização 

propagandas por meio de 

folders, site, rádios, 

venda pessoal, 

merchandising e 

promoção de vendas. 

Grande expressão de 

Empresa com 14 

anos de atuação no 

mercado, ela utiliza 

principalmente a 

divulgação por meio 

de panfletos, site, 

venda pessoal e 

promoção de 

vendas. Média 

expressão de 

comunicação. 



 

 

Grande expressão de 

comunicação. 

comunicação. 

 

Concorrentes da empresa XYZ nos serviços de rastreamento veicular 

Empresa ALFA BETA GAMA 

Informações 

sobre os 

tipos de 

comunicação 

utilizada. 

A empresa participa de 

um grupo com mais de 

25 anos de experiência e 

utiliza a comunicação 

por meio da internet, 

panfletos e venda 

pessoal. Pouca expressão 

de comunicação. 

Empresa com menos 

de 5 anos de 

experiência e utiliza a 

comunicação por 

meio da internet, 

panfletos e venda 

pessoal. Pouca 

expressão de 

comunicação. 

Empresa com menos de 

5 anos de experiência e 

utiliza a comunicação 

por meio da internet, 

panfletos e venda 

pessoal. Pouca 

expressão de 

comunicação. 

Fonte: Dados primários (2008). 

 

 De acordo com as informações apresentadas, percebe-se que o padrão de 

comunicação utilizado neste segmento de mercado é muito similar entre as empresas 

concorrentes e devido a isto a empresa XYZ buscará enquadrar-se neste padrão básico e 

adicionar alguns diferenciais nas ações de comunicação. 

 

   (conclusão) 



 

 

ANEXO F -  COMO  FAZER A CONCLUSÃO  

 

Esta pode iniciar-se por uma pequena descrição do trabalho desenvolvido por meio 

dos objetivos traçados anteriormente, contemplando de que forma estes foram alcançados. Na 

seqüência informar se o problema de pesquisa foi respondido, caso positivo contextualizar. 

Além disso, deverá contemplar as dificuldades ou limitações encontradas para a realização do 

trabalho, bem como sugestões para trabalhos futuros. As conclusões se referem ao estudo 

realizado de forma teórica e empírica. 

 

 

 



 

 

ANEXO G -  COMO FAZER APÊNDICES E ANEXOS 

 

 

Os apêndices também são com título centralizado e são considerados apêndices todos  

materiais complementares produzidos pelo acadêmico. Os apêndices serão assim 

identificados: apêndice, seguido da letra correspondente A-Z, travessão, seguido do nome de 

identificação. Exemplo de apêndice: questionário modelo confeccionado pelo acadêmico e 

aplicado aos funcionários.  

 

Os anexos também são títulos centralizados. São considerados anexos os materiais 

complementares não produzidos pelo acadêmico. Os anexos serão assim identificados: anexo, 

seguido da letra correspondente A-Z, travessão, seguido do nome de identificação. Exemplo 

de anexo: questionário já existente de outra pesquisa realizada que foi tomada como base para 

o trabalho.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO H -    ORIENTAÇÕES SOBRE O ARTIGO CIENTÍFICO OU ENSAIO  

 

 

Recomenda-se que seja desenvolvido um artigo ou ensaio junto com o TCC. Na 

linguagem editorial quando um trabalho apresenta um tema sem a realização de pesquisa, 

trata-se de um ensaio (não um artigo); em termos de produção científica, ambos são 

aceitáveis, contudo na administração é necessário aplicação da pesquisa. 

Sendo assim, para o TCC, a pesquisa valoriza a oportunidade de aplicar os 

conhecimentos práticos adquiridos. 

Quanto ao artigo ou ensaio, este não deverá exceder a 15 páginas digitadas, 

utilizando o software Microsoft Word, com a fonte times new  roman 12 papel A4. As 

referências deverão seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

Deverá incluir um resumo de 10 (dez) linhas e 3 (três) palavras chaves. A entrega do trabalho 

final será em papel e em mídia eletrônica (CD ou DVD). O artigo ou ensaio poderá ser 

disponibilizado no site do curso, a critério do orientador; além disso, recomendamos que o 

acadêmico e seu orientador submetam o artigo para publicação em periódico ou congresso. 

No caso do professor orientador participar da realização, este será co-autor do artigo ou 

ensaio. A entrega do artigo científico ou ensaio é requisito para aprovação do estágio 

supervisionado II. 

http://www.ead.fea.usp.br/cad-pesq/uniformizacao%20.htm
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        Assinatura do Supervisor                                       Assinatura do(a) Acadêmico 

         Carimbo da Organização 

 

 

 

 

Declaração de frequência e Avaliação do(a) Acadêmico(a) 

 

 

Declaro que o Acadêmico(a) ___________________________________________________, 

matriculado no Curso ________________________________, com matrícula nº 

_________________________, cumpriu carga horária com duração total de (   ) 120 (   ) 180 

horas, necessária para a conclusão da disciplina de Estágio Supervisionado Obrigatório, na 

(Organização) ___________________________________________________________, sob 

supervisão do(a) Sr(a).__________________________________________________, cargo 

__________________________________________. 

 

De acordo com o desenvolvimento do estágio, avalie o estagiário quanto aos fatores abaixo. 

E – Excelente MB – Muito Bom B – Bom R – Regular R – Ruim P – Péssimo 

 

PARÂMETR

OS 
DESCRIÇÃO E MB B R R P 

Conhecimento 
Conhecimento demonstrado, tendo em vista a 

escolaridade do estagiário. 

      

Iniciativa Capacidade de procurar novas soluções.       

Cooperação 
Atuação junto aos demais colegas no sentido 

de contribuir. 

      

Interesse 
Envolvimento natural para o desenvolvimento 

das tarefas e para o conhecimento da empresa. 

      

Assiduidade 
Comparecimento nos dias exigidos, cumprindo 

o número de horas/dia. 

      

Pontualidade Comparecimento na hora determinada para o       



 

 

início dos trabalhos. 

Responsabilid

ade 

Cumprimento das atribuições e deveres 

decorrentes do estágio. 

      

Decisão 
Capacidade de resolver problemas por 

iniciativa própria. 

      

Fluência 

verbal 

Capacidade de se expressar junto aos colegas e 

clientes. 

      

Relacionamen

to 

Facilidade e espontaneidade na relação com os 

colegas e clientes. 

      

Zelo 
Cuidado demonstrado pelos materiais e 

equipamentos da empresa. 

      

Postura 
Atitude profissional adequada no desempenho 

das atividades na empresa. 

      

Organização 
Uso de meios racionais para melhorar a 

organização das atividades no trabalho. 

      

Dedicação 
Nível de envolvimento nas atividades de seu 

trabalho. 

      

 

Parecer do Avaliador 

 

O trabalho desenvolvido pelo acadêmico apresentou contribuições significativas para a 

empresa? Cite-as. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Na sua opinião, há aspectos que poderiam ter sido melhor explorados pelo acadêmico no 

desenvolvimento do trabalho? Cite-os. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Críticas e/ou sugestões em relação ao desempenho do estagiário e/ou desenvolvimento de seu 



 

 

trabalho. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 

Palhoça, ______ de _____________________ de ______. 

 

 

 

 

Nome do Supervisor/Assinatura e Carimbo 



 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Eu,________________________________________________________________________, 

Acadêmico(a) regularmente matriculado(a) no Curso de _____________ da Faculdade 

Municipal de Palhoça, com matrícula n° ____________, declaro, para os devidos fins que: 

 

1. O Trabalho intitulado, _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, é 

de minha exclusiva Autoria e que o conteúdo e a forma do referido Trabalho, ainda que 

parcialmente, não é plágio ou cópia ilegal de outra obra literária, artística ou científica. 

2. Declaro ainda que o referido Trabalho foi elaborado respeitando todos os preceitos legais, 

especialmente a Lei de Direitos Autorais, e assumo, pessoalmente, as sanções a serem 

aplicadas em caso de violação de direitos autorais, conforme dispõe o artigo 101 e 

seguintes da Lei n. 9.610 de 19/02/98. 

3. Declaro, ao final, que conheço na íntegra a Lei n. 9.610 de 19/02/98. 

 

Pela verdade do que afirmo, assino a presente Declaração de Responsabilidade. 

 

 

Palhoça, ______ de _____________________ de ____. 

 

 

______________________________________________ 



 

 

 

TERMO DE ACEITE PARA  

ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

 

 

 

 

 

Eu, ________________________________________________________________ na 

condição de Professor (a) do Curso de Pedagogia da Faculdade Municipal de Palhoça – FMP 

declaro aceitar o discente  

___________________________________________________________________, matricula 

n._____________, como meu orientando de Estagio II, para supervisioná-lo na elaboração do 

seu Trabalho de Conclusão de Curso, no seguinte dia e horário: ____________-feira, das 

_____________ às _____________horas. 

 

O período a que se refere o trabalho de orientação inicia-se quando da matricula do discente 

na disciplina de Estágio Obrigatorio II encerrando-se quando da conclusão das atividades, 

após banca Examinadora que me comprometo a presidir, com o controle da versão final do 

TCC incluindo as alterações e/ou emendas encaminhadas pela banca. 

 

Declaro ter conhecimento das atribuições concernentes à atividade de orientação da FMP. 

 

 

Palhoça, _________de ___________ de ____________. 

 

 

 

____________________________ 

Professor Orientador 

 

 


