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1 BREVE HISTÓRICO 

 

A Escola Tecnológica de Curitiba Ltda. é uma instituição jovem, dedicada ao ensino 

de nível técnico profissionalizante e de nível superior. Constituída no ano de 2002, sua 

finalidade precípua é a de atender a uma significativa parcela da população curitibana, 

principalmente a constituída pelos jovens egressos do ensino fundamental e médio que 

notoriamente necessitam de uma oportunidade de aprendizagem profissionalizante. Assim, 

pela iniciativa de pessoas experientes em áreas tecnológicas e em educação técnica 

profissional, foram iniciados os trabalhos de constituição da FATEC-PR por seus sócios 

fundadores, Prof
s
. Luiz Carlos Jesus Asmir e Vera Lúcia Adib Asmir. 

 

Os trabalhos educacionais da FATEC-PR foram iniciados com os seguintes cursos 

técnico-profissionalizantes: Curso Técnico em Computação, Curto Técnico em 

Telecomunicações e Curso Técnico em Eletrônica Industrial e Automação. Na sequência, 

foram implantados os cursos superiores de Tecnologia em Redes de Computadores, em 

Telecomunicações e em Eletrônica Industrial e Automação. 

 

A FATEC-PR conta com uma infraestrutura de qualidade e com um quadro de 

pessoal técnico-administrativo e docente à altura de suas aspirações, que são pela excelência 

na qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 

 

A instituição tem envidado esforços para constituir-se como escola 

reconhecidamente capaz de inserir no mercado de trabalho profissionais devidamente 

qualificados e aptos a exercerem suas funções com elevado nível de profissionalismo. 

 

A FATEC-PR pretende disponibilizar à comunidade outros cursos de nível superior, 

em diversificadas modalidades de educação e ensino, oferecendo maiores oportunidades ainda 

de qualificação e profissionalização. 

 

2 ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

2.1 A ENTIDADE MANTENEDORA 

 

A Escola Tecnológica de Curitiba Ltda. (ETC), com sede e foro na cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, é uma instituição de natureza jurídica de direito privado, 

associativa e com fins lucrativos. A mantenedora  é regida por normas contratuais conforme 

Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20020103263, na 

data de 18 de janeiro de 2002, bem como por sua última alteração contratual, datada de 13 de 

junho de 2007, e arquivada no mesmo órgão oficial. 
 

Curitiba é a capital do estado do Paraná, localizada no primeiro planalto paranaense. 

De acordo com estimativas de 2007, sua população é de 1.788.559 habitantes, sendo a maior 

cidade do sul do país. Gerando um PIB de R$ 19.109.744.000,00 (o maior das capitais da 

região Sul do Brasil, e o sexto maior nacional), a Região Metropolitana de Curitiba é formada 

por 26 municípios, agrupados em cinco microrregiões totalizando 3.595.662 de habitantes em 

2006. 

 

A Região Metropolitana de Curitiba, onde está inserida a FATEC-PR, é a 118ª maior 
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área metropolitana do mundo. Estimativas do Censo 2007, do IBGE, apontam que a Região 

Metropolitana de Curitiba tem 3.595.662 habitantes. 

 

3 INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

3.1 MANTENEDORES 

 
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA 

 

VERA LÚCIA ADIB ASMIR 

Endereço: Major Nestor Luiz de Oliveira Junior, 369 - casa 8 

Bairro Sto. Inácio - Curitiba - 82300-240 

Tel: (41) 3273-7031 

Cel (41) 9911-8462 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Bacharel em Administração de Empresas - FADEPS 

Pós-graduação em Propaganda e Marketing - FAE  

Curso de Extensão Universitária Regulação e Supervisão da Educação Superior - ILAPE 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Desde 2002 exerce a função de  Diretora Geral da FATEC-PR- Escola Tecnológica de 

Curitiba e da FATEC - Faculdade de Tecnologia Curitiba. 

1999 a 2001 -Atuou na Transit do Brasil como gerente de filial no segmento de 

telecomunicações. 

 

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA 

 

LUIZ CALOS JESUS ASMIR 

Endereço: Major Nestor Luiz de Oliveira Junior, 369 - casa 8 

Bairro Sto. Inácio - Curitiba - 82300-240 

Tel: (41) 3273-7031 

Cel (41) 9931-2728 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Bacharel em Administração de Empresas - ESAN - Escola de Administração e Negócios. 

Engenharia Elétrica pela FEI - Faculdade de Engenharia Industrial  

Curso de Extensão Universitária em Inteligência Artificial - USP  

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Desde 2005 exerce a função de  Diretor Financeiro e de Ensino da FATEC-PR - Escola 

Tecnológica de Curitiba e da FATEC - Faculdade de Tecnologia Curitiba. 

2003 a 2005 - Diretor de TI da Intermédica 

2001 a 2003 - Diretor de TI do Grupo Abril 

1993 a 2001 - Diretor de TI - Banco CCF 

 

3.1.1 Dirigentes  
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A experiência dos dirigentes e sócios mantenedores da Congregação da FATEC PR é 

evidenciada por anos de atividade docente e de gestão administrativa. 

 

A vida universitária dos membros da entidade mantenedora reflete uma experiência 

educacional que se traduz num potencial bastante satisfatório para a administração e exercício 

das funções de mantenedores e dirigentes. 

 

3.2 A ENTIDADE MANTIDA 

 

A Faculdade de Tecnologia de Curitiba - FATEC-PR, com sede na cidade de Curitiba-

PR, é uma instituição de ensino superior mantida pela Escola Tecnológica de Curitiba Ltda., 

pessoa jurídica devidamente registrada no CNPJ sob nº  04972854/0001-90.  

 

4 FILOSOFIA MISSÃO E PERFIL DO ALUNADO 

 

4.1  FACULDADE DE TECNOLOGIA DE CURITIBA - FATEC-PR 

 

4.1.1 Filosofia 

 

Em termos filosóficos, o Curso de Bacharelado em Administração da FATEC PR 

busca a construção de uma base técnico-científica que permita aos alunos desenvolverem um 

processo de autoquestionamento e aprendizado, de modo a torná-los capazes de absorver, 

processar e se adequarem por si mesmos às necessidades e requerimentos das organizações do 

mundo moderno, aliado a uma visão empreendedora de negócios. 

 

De acordo com essa filosofia, a educação é concebida como um instrumento que 

oferece ao indivíduo a oportunidade de construir a sua própria formação intelectual e 

profissional.  

 

Nessa linha, o curso caracteriza-se por uma orientação de permanente estímulo à 

imaginação e a criatividade dos alunos, procurando exercitar seu raciocínio analítico, 

inspirarem sua capacidade de realização e desenvolver suas habilidades de expressão oral e 

escrita. 

 

Do ponto de vista institucional, essa filosofia se traduz no compromisso de 

acompanhar a evolução das potencialidades do aluno, adotando procedimentos que orientem 

seu processo de aprendizagem e estimulem a conscientização do compromisso com sua 

própria formação, não só como profissional, mas também como cidadão responsável. 

 

Isto por que mais do que em qualquer outra época, a gestão eficaz de recursos, 

representa hoje em dia, um grande desafio para a sociedade, uma verdadeira prioridade 

nacional.  

 

Vivem-se tempos em que a busca de soluções adequadas para um desenvolvimento 

equilibrado, nos campos econômico e social, tem sido alvo de constantes e inadiáveis 

discussões, dentro de um ambiente de crescente complexidade e permanente mudança. Para 

enfrentar tal desafio, um importante papel é destinado ao ensino da gestão empresarial e às 

instituições de ensino superior. 

 

É a partir desse contexto que se considera a importância da integração das bases 
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teóricas da Administração com as bases teóricas de áreas afins, buscando formar 

Administradores que: 

› Sejam agentes de mudança e de transformação social; 

› Sejam empreendedores nos seus negócios, independente da sua relação 

funcional; 

› Possuam responsabilidade social; 

› Entendam o ambiente que os cerca; 

› Estejam motivados e habilitados a trabalhar em equipe; 

› Sejam capazes de criar e ampliar oportunidades de forma consciente; 

› Se fundamentem, nos mais modernos quadros teóricos e técnicas do campo da 

Administração. 

 

Sob essa perspectiva sociológica, a importância do curso de Bacharelado em 

Administração da Faculdade decorre das profundas mudanças que o ambiente externo vem 

promovendo nas organizações e costumes da sociedade moderna. 

 

4.1.2 Missão 

 

Neste contexto, as bases filosóficas e socioculturais ajudam a definir a seguinte 

MISSÃO para o Curso de Administração da Faculdade, ou seja, a de: 

 

“Disseminar o saber, formando profissionais críticos, investigativos, com formação 

humanística e visão interdisciplinar capazes de identificar as principais questões de sua área, 

apontando, de forma eficaz, soluções. Compromissando com a pesquisa e extensão, com a 

produção e disseminação de conhecimentos, visando contribuir para o desenvolvimento 

nacional autossustentado”. 

 

Para tanto, esse profissional deverá adquirir uma sólida formação humanística que 

lhe confira habilidade em negociar, empreender, sociabilidade, criatividade, desembaraço, 

iniciativa, capacidade de liderança e de consolidação de novos empreendimentos. 

 

5 PERFIL DE EGRESSO PRETENDIDO PARA O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

O profissional formado pelo Curso de Administração, além de sólida formação 

humanística, deve também estar familiarizado com os métodos e técnicas (instrumentos) 

administrativas. Nesse sentido, o administrador formado, respeitadas as suas singularidades, 

deverá ser capaz, de genericamente: 

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

b) Possuir uma visão global que o habilite a compreender o meio social, político, 

econômico e cultural onde está inserido e a tomar decisões em um mundo 

diversificado e interdependente. 

c) Deter formação técnica-científica para atuar na administração das organizações, 

além de desenvolver atividades específicas da prática profissional; 

d) Desenvolver competência para atuar com empreendedorismo, analisando 

criticamente as organizações, antecipando e promovendo suas transformações. 

e) Atuar de forma interdisciplinar, bem como compreender a necessidade do 

contínuo aperfeiçoamento profissional e do desenvolvimento da autoconfiança. 

 

O perfil melhor definido do egresso caracteriza-se de forma que o mesmo seja capaz 

de 
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a) Planejar, organizar, comandar e controlar a consolidação e o funcionamento de 

empreendimentos de desenvolvimento organizacionais; 

b) Prestar serviços de assessoria ou consultoria em organização e reorganização 

administrativa de projetos de negócios; 

c) Identificar e discriminar problemas, mediante a utilização dos princípios 

fundamentais da investigação científica, como forma de apresentar/recomendar 

soluções criativas para os dirigentes de organizações; 

d) Analisar projetos e dados relativos ao desempenho de sua administração, de auto 

avaliação e de avaliar os outros com o intuito de proporcionar retro alimentação 

aos diferentes subsistemas organizacionais e gerenciais; 

e) Acompanhar a evolução das legislações sociais e tributárias relativas à atividade 

da Administração; 

f) Analisar a conveniência e a possibilidade da aplicação do processamento 

sistemático de informações nos diferentes contextos da Administração; 

g) Conceber, desenvolver, implementar e documentar sistema de qualidade em 

serviços para aplicações específicas; 

h) Utilizar amplamente os modernos recursos de informática em favor da 

agilização dos processos administrativos e operacionais das organizações da 

Administração. 

 

Neste sentido, o Curso de Administração da Faculdade pretende contribuir para 

formação de profissionais para atuarem no campo da Gestão, frente aos diferentes modelos de 

gestão em vigor, ressaltando a importância do comércio nacional e internacional. 

 

Esperamos poder oferecer ao mercado, técnicos capazes de atuar tanto na iniciativa 

privada – na linha operacional – bem como indivíduos capazes de lançarem no mercado 

serviços de apoio logístico e institucional, ou mesmo, capazes de injetar novas ideias em 

setores deficitários. 

 

Espera-se também que o mesmo seja habilitado para atuar competitivamente em um 

planeta globalmente integrado, antecipando-se às constantes mutações de mercado, 

percebendo as vantagens competitivas oferecidas por uma economia aberta e sabendo tirar 

proveito de tal irreversível processo.  

 

Espera-se finalmente, formar profissionais habilitados com as qualidades acima 

descritas → objetivo maior do empreendimento proposto. 

 

Para consolidar concretamente o perfil definido, mister se faz definirem-se algumas 

habilidades exigíveis no processo de formação profissional dos egressos, tais como:  

 

a) comunicação e expressão: deverá ser capaz de estabelecer comunicação 

interpessoal, de expressarem-se corretamente nos documentos técnicos específicos 

e de interpretar a realidade; 

b) raciocínio lógico, crítico e analítico: deverá ser capaz de operar com valores, 

formulações matemáticas, além de estabelecer relações formais causais entre 

fenômenos. O graduando deverá também ser capaz de expressar-se de modo 

crítico e criativo frente aos diferentes contextos organizacionais e sociais; 

c) visão sistêmica e estratégica: deverá demonstrar a compreensão do todo, de 

modo integrado e sistêmico, bem como suas relações com o ambiente externo; 

d) criatividade e iniciativa: deverá ser capaz de propor e implementar modelos de 
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gestão, inovar e demonstrar um espírito empreendedor; 

e) negociação: deverá ser capaz de demonstrar atitudes flexíveis e de adaptação a 

terceiros e a situações diversas; 

f) tomada de decisão: deverá ser capaz de ordenar atividades e programas, assumir 

riscos e decidir entre alternativas. 

g) liderança: deverá ser capaz de influenciar o comportamento do grupo com 

empatia e equidade visando interesses interpessoais e institucionais; 

h) trabalho em equipe: deverá ser capaz de atuar de forma interativa em prol de 

objetivos comuns e compreender a importância da complementaridade das ações 

coletivas. 

 

Pelas razões apresentadas, as disciplinas que constam da matriz curricular do curso, 

bem como as atividades extracurriculares, têm por meta o desenvolvimento desse perfil, 

formando não somente um bacharel em Administração, mas sim um “Solution Provider”, 

profissional desejado atualmente pelo mercado, cada vez mais exigente e competitivo.    

 

Aliadas as atividades curriculares e extracurriculares, o Projeto Pedagógico do curso 

de Administração apresenta também:  

a) Atividades Complementares do Ensino – têm por objetivo proporcionar a 

complementação do processo ensino-aprendizagem de sala de aula; 

b) Atividades de Capacitação Docente – objetivam manter o corpo docente em 

constante atualização e aperfeiçoamento, buscando a manutenção e o 

aprimoramento da qualidade do ensino; 

c) Atividades de Extensão Comunitária – com o intuito de ambientar os futuros 

profissionais à realidade social à sua volta, desenvolvendo nestes, uma 

consciência social e ao mesmo tempo contribuindo com a sociedade, minimizando 

as suas necessidades. 

 

O mercado de trabalho requer surpreendentemente graduados em Administração com 

o perfil de Gestores. Haja vista que a figura deste profissional desenvolveu-se de tal forma 

que hoje está em evidência na gestão, no desenvolvimento e, inclusive, na tomada de 

decisões, pois neste momento entra numa nova era mais atualizada, dinâmica e 

principalmente inovadora. Conclui-se que para o agente profissional de administração, 

também está evidente a sua atuação no empreendimento de grandes negócios.  

 

6 ESTÍMULO AO ENSINO APRENDIZAGEM DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

  

Dispensam maiores justificativas, portanto, a oferta do Curso de Administração haja 

vista a necessidade de modernização e inserção no contexto nacional das empresas locais e do 

contexto que as cerca, o que também justifica a ênfase regional que se percebe no currículo 

oferecido, como mecanismo da Instituição para o avanço da região.  

 

Procurando responder às necessidades do contexto local, regional e nacional, às 

exigências do mercado de trabalho além, da necessidade da contínua formação profissional, é 

que a Faculdade através do curso de Administração, propõe o estímulo e participação de 

professores e egressos em: 

 

a) Congressos em diversas localidades Brasileiras; 

b) Palestras das mais diversas atividades como integração entre as disciplinas do 

curso de Administração, e este com os demais cursos; 
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c) Organização de Jornadas e Ciclos de Palestras; 

d) Viagens de estudos a várias empresas Comerciais e Industriais da Região e do 

Estado do Paraná; 

e) Projetos de Pesquisas, Extensão e Atividades Complementares dentro do curso de 

Administração, visando a melhoria da qualidade do futuro profissional da área. 

 

7 PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS NORTEADORES DO CURSO E SEUS OBJETIVOS 

 

A proposta pedagógica de um curso de bacharelado supõe a concepção de homem e 

visão de mundo que, de certa forma, determinam sua estruturação, impondo-se com 

decorrência e aprofundamento constante sobre a natureza e os objetivos específicos do 

próprio curso. Assim sendo, o curso de Administração deve ser compreendido como parte de 

um contexto social global, inserido na sociedade e devendo se preocupar com a problemática 

que analisa os condicionamentos sociais, as relações educacionais e por extensão, a formação 

profissional dos seus acadêmicos. 

 

Dessa forma o processo educacional humanístico, acompanhado do desenvolvimento 

técnico, não é um processo neutro na sociedade e sim um processo que contempla a formação 

dos profissionais inseridos numa comunidade que potencializa transformações sociais e 

políticas. 

 

A formação técnico-científica e a formação de uma consciência política estão 

intimamente ligadas, exigindo a formação do profissional de administração como sujeito 

capaz de atuar na área administrativa de forma a orientar processos decisórios com 

responsabilidade social. 

 

Por isso é preciso formar o profissional, vinculado ao contexto histórico, 

socioeconômico, comprometido com a sociedade contemporânea, visando aplicar seus 

conhecimentos teóricos e práticos voltados para o avanço cientifico e econômico tão 

necessário ao país. 

 

Isto demanda a necessidade de desenvolver conteúdos curriculares que contribuam 

de forma mais direta para análise objetiva da identidade da Ciência Administrativa e de seus 

conteúdos, ampliando a compreensão, análise e critica do processo socioeconômico nacional e 

internacional.   

 

Para atender então à “missão” do curso e sua identidade pedagógica, a direção, a 

coordenação e o corpo docente estabelecem, uma série de princípios norteadores: 

 

7.1 COMPROMISSO COM A PROMOÇÃO DA QUALIDADE 

 

A preocupação com o aperfeiçoamento contínuo do sistema educativo adotado fez 

com que direção, coordenação e corpo docente adotassem um programa de avaliação para o 

curso que tem por objetivo, medir o grau de satisfação do corpo discente na sua formação 

humana e profissional, instrumento a ser aplicado anualmente. 

 

O desafio-chave é a busca “interminável” da melhoria, seja porque a proposta da 

ação educativa, é a de proporcionar ao educando a inserção equilibrada ao seu meio e no seu 

tempo, seja porque a sociedade passa por mudanças constantes levando à necessidade de 

adequação com qualidade, contemplando e valorizando o acadêmico para as novas exigências 
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de mercado. 

 

7.2 FLEXIBILIDADE / INTERDISCIPLINARIDADE 

 

A matriz curricular do curso possui certo percentual de flexibilidade, o que 

possibilita a inserção de novas disciplinas em substituição a outras, por exemplo: Tópicos 

Especiais em Administração, objetivando atender às novas exigências, diante das mutações 

socioeconômicas do mercado. Tal flexibilidade se faz necessária porque o mundo 

contemporâneo tem evoluído de forma muito rápida, obrigando assim as escolas a se 

manterem antenadas para terem condições de formar o profissional adequado. 

 

Os espaços pedagógicos (disciplinas, projetos, estudos de casos, pesquisas, estudos 

do meio...) devem, sempre, abrir oportunidades para a prática interdisciplinar, evitando uma 

visão parcelada da realidade. Entende-se que, para ocorrer o desenvolvimento integral é 

necessário tratar as disciplinas de forma conjunta, sob pena de acarretar o conhecimento 

fragmentado. Essas medidas de interdisciplinaridade fazem parte do curso, reforçando as 

relações interpessoais e intergrupais entre docentes, fortalecendo a equipe, vislumbrando-se a 

formação de times num pressuposto de liderança sublime sobre as ocorrências cotidianas, 

adotando-se posturas acadêmicas nos momentos de avaliação de conteúdos comuns. 

 

O corpo docente terá atribuições extracurriculares, envolvendo-se sinergicamente 

com projetos de ensino complementar, de extensão e de pesquisa científica, em conjunto com 

os acadêmicos e a comunidade local e regional. 

 

Os acadêmicos e colaboradores terão a liberdade de se manifestar publicamente 

sobre as diretrizes e normas do curso, sugerindo melhorias na infraestrutura e suas instalações 

físicas via avaliação institucional. Haverá um acompanhamento didático-pedagógico com 

monitorias, realizado por acadêmicos monitores aos alunos que a necessitem, com 

acompanhamento e supervisão da docência específica.   

 

7.3 ARTICULAÇÃO / PRÁTICA E A TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE 

 
Visando a complementação do processo ensino-aprendizagem em sala de aula, o 

curso disporá da Empresa Júnior, atividades de estágio profissional supervisionado e de vários 

projetos que objetivam adequar articulação entre teoria e prática, possibilitando a formação de 

um profissional com maior solidez conceitual e que compreenda a extensão das abordagens 

da teoria da comunicação, comportamental e sociológica, para que o empresariado possa 

perceber a utilidade da gestão profissional e do empreendedorismo.  

 

Um aspecto relevante para a definição da grade é que em função do pouco 

conhecimento das técnicas de gestão, por parte dos nossos empresários, os mesmos 

pressionam o administrador no sentido de fornecer uma leitura diferenciada daquela 

apresentada ao governo e a sociedade, e o administrador em decorrência de uma formação 

basicamente pragmática, centrada em "como fazer", não entende que o cenário brasileiro é 

diferente do norte-americano ou europeu, onde normalmente a classe empresarial sabe muito 

bem o que lhe interessa em termos de empreendedorismo embasado muito mais no lucro do 

que na geração de bens e serviços sociais. 

 

Portanto, necessário se faz à auto renovação contínua, tendo como princípios 

norteadores a “ética, integridade, coerência, dignidade e respeito ao indivíduo e a sociedade”. 
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Igualdade de tratamento e estímulo ao crescimento e desenvolvimento dos funcionários, 

professores e clientes (alunos e comunidades). 

 

Em consonância com os princípios norteadores da instituição o curso prima por: 

a) Prioridade da educação global sobre a instrução; 

b) Excelência da qualidade nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

c) Despertar e incentivar a livre iniciativa do acadêmico em vista da expressão e 

produção do conhecimento, através dos estágios supervisionados e projetos de 

extensão; 

d) Integração das áreas dos estágios supervisionados e projetos de extensão; 

e) Formação de cidadãos profissionais capazes de exercer a profissão com zelo e 

honestidade, primando sempre pela ética no exercício de suas funções dentro das 

organizações; 

f) Avaliação constante dos nossos princípios e modelos de ação. 

 

8 OBJETIVOS DO CURSO 

 

8.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Formar profissionais dotados da competência essencial para resolver problemas 

complexos de Administração, estando inseridos no processo administrativo das organizações 

contemporâneas ou presentes no fenômeno de criação e desenvolvimento de novos 

empreendimentos. 

 

8.2 COMPETÊNCIA ESSENCIAL 

 

A competência essencial que se deseja produzir no profissional egresso do Curso 

deriva da forma como o aluno é levado a atuar sobre a realidade e os fatos sociais e 

organizacionais, podendo ser explicada através de competências auxiliares, reconhecidas pela 

capacidade do aluno em: 

 

Formar profissionais com capacidade de analise e interpretação crítica que possam 

reconstruir os fenômenos sociais, organizacionais e estabelecerem conexões interdisciplinares 

entre diferentes áreas do conhecimento, bem como produzir novos conhecimentos e intervir 

sobre a realidade situacional; 

 

Entende-se que esta competência para resolver problemas complexos, se produz 

somente pelo domínio integrado e não fragmentado de conhecimentos e instrumentos 

genéricos e específicos de gestão, o que se obtém através da criação de mecanismos 

interdisciplinares efetivos. 

 

Além do mais, esta competência só se manifestará de fato, se ao longo do percurso 

de sua formação, o aluno puder desenvolver e integrar aos processos de tomada de decisão 

aprendidos, habilidades variadas de comunicação, trabalho em equipe, liderança, negociação, 

autogestão, vontade de aprender e de estar aberto às mudanças. 
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ESQUEMA BÁSICO PROPOSTO 

 

Competências auxiliares 

adquiridas 
 

Habilidades adjacentes 

desenvolvidas 
 Competência essencial 

› Capacidade analítica 

› Integração de 

conhecimentos 

› Produção intelectual 

› Capacidade de 

intervenção 

 

 

► 

› Comunicação 

› Trabalho em equipe 

› Liderança 

› Negociação 

› Autogestão 

› Vontade de aprender 

› Abertura a mudanças 

 

 

► 

› Competência para resolver problemas 

complexos de gestão 

 

O profissional que se quer formar no Curso de Graduação em Administração da 

Faculdade será dotado das seguintes características, que se manifestam pela sua forma de 

intervenção sobre a realidade: 

 

Espírito empreendedor – capacidade de gerar soluções inovadoras no processo de 

gestão das organizações, empreender novos negócios e criar novas oportunidades de 

empregabilidade; 

 

Visão sistêmica – competência para resolver problemas complexos de gestão, 

baseada no domínio integrado do conhecimento e dos instrumentos e ferramentas de apoio à 

tomada de decisões no ambiente sócio organizacional. 

 

8.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 a) Desenvolver fundamentos de gestão em torno das habilidades de gestão ou posturas 

mais amplas envolvendo: 

› Espírito empreendedor: capacidade de antecipar mudanças e ter iniciativas de ação 

e de decisão. 

› Competência contextual: capacidade de compreender o meio social, político, 

econômico, cultural no qual o administrador está inserido. 

› Competência conceitual: capacidade de integrar teoria e prática. 

› Ética profissional: conhecer os princípios éticos da profissão e aplicá-los de forma 

mais ampla, visando à construção da cidadania enquanto patrimônio coletivo da 

sociedade civil. 

› Postura para educação continuada: atualização e aperfeiçoamento profissional. 

› Comunicação interpessoal: Capacidade de uso de comunicação escrita e oral. 

› Capacidade de atuar de forma multidisciplinar. 

› Capacidade de atuar como parte de uma equipe. 

 

b) Desenvolver fundamentos de gestão em torno das habilidades “técnicas” ou 

específicas da racionalidade gerencial: 

› Dos processos e das metodologias administrativas. 

› De sistemas, métodos e instrumentos de análise de intervenção organizacional. 

› Da estratégia, estrutura organizacional e racionalidade administrativa. 

› Da gestão dos subsistemas e recursos mercadológicos, financeiros, produtivos, 
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materiais e de informações. 

› Da gestão de recursos humanos e formas de participação. 

› Da rede de relações com o meio ambiente e dos condicionantes de natureza 

econômica, política, jurídica, tecnológica e sociocultural. 

 

c) Incentivar a formação de administradores e empreendedores que sejam capazes de 

co-alinhar metas organizacionais com qualidade de vida e responsabilidade social. 

d) Trabalhar criticamente e competentemente a racionalidade instrumental, visando 

possibilitar ao profissional formado em Administração na Faculdade a buscar soluções e 

alianças na sociedade voltadas para dimensão ética valorativa da construção da cidadania, 

enquanto patrimônio coletivo da sociedade civil. 

e) Incentivar e articular o ensino, pesquisa e extensão que estejam comprometidos 

com a realidade brasileira, sem prejuízo da formação teórica e instrumental. 

f) Garantir o pluralismo metodológico, formado por pensamentos e paradigmas 

diversos e criticar sistematicamente o empirismo, o pragmatismo e o operacionalismo como 

fonte de soluções dos problemas administrativos e organizacionais. 

h) Implementar processos de avaliação que assegurem a historicidade, relevância e 

contemporaneidade dos conhecimentos produzidos e transmitidos. 

i) Incrementar atividades extraclasse que aperfeiçoem o processo de ensino e que 

estejam de acordo com a missão e os objetivos do curso de Administração. 

 j) Assegurar que o estágio supervisionado em Administração - enquanto práxis - seja 

realizado de acordo com as diretrizes da Política Acadêmica e se transforme em momento 

privilegiado de avaliação do curso. 

 

Atribuições no Mercado de Trabalho 

 

O aluno egresso do Curso de Graduação em Administração da Faculdade deverá 

estar apto a desenvolver atividades de gestão em qualquer tipo de organização. Empresas 

privadas, instituições públicas, organizações não-governamentais, entidades civis 

organizadas, enfim, organizações que necessitam da presença de profissionais qualificados 

para a tomada de decisões que envolvam problemas complexos de gestão. 

 

Vale ressaltar ainda, que o desenvolvimento do espírito empreendedor nestes 

profissionais é uma outra característica marcante do Curso de Graduação em Administração 

desta Instituição. Dotar os alunos de uma postura proativa, inovadora e da capacidade de gerar 

novos empreendimentos e oportunidades para a sua própria empregabilidade e para a 

sustentação do crescimento da economia do país e da melhoria da qualidade de vida da 

sociedade em geral é também um compromisso deste Projeto Pedagógico. 

 

9 CONCEPÇÃO METODOLÓGICA 

 

9.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A proposta do currículo do curso traz na sua essência, a necessidade de formação de 

profissionais com solidez conceitual e consciência crítica, capaz de observar as 

transformações que ocorrem no complexo contexto organizacional-empresarial interferindo, 

inclusive, nesse meio, quando necessário. 

 

A formação de administradores com capacidade para compreender e interpretar as 

transformações que estão ocorrendo na sociedade é imprescindível na atualidade, visto que o 
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sucesso das organizações empresas dentro de uma visão mais ampla, traduz-se pelo resultado 

obtido pela empresa na sociedade e no ambiente. 

 

Assim os objetivos maiores, como já vistos, de formação dos Bacharéis em 

Administração serão atingidos a partir das normas de ação metodológicas inerentes ao 

trabalho dos professores. Portanto a metodologia a ser adotada tem por finalidade dirigir o 

trabalho do educador e do aluno na procura de mudanças comportamentais válidas e 

desejáveis para si e para a sociedade.  

 

A operacionalização compreenderá um conjunto de práticas no sentido de: adequar 

os recursos humanos, para adquirirem novas habilidades e atitudes; conviverem em harmonia 

com a nova sistemática de trabalho proporcionando aos acadêmicos as mudanças cognitivas, 

afetivas e psicomotoras esperadas para formar o perfil profissional desejado.  

 

Estas práticas compreendem: 

› Qualificação de docentes dentro e fora da IES, mediante incentivos financeiros a 

docentes para participação em eventos científicos e de aperfeiçoamento; 

› Treinamento de pessoal de apoio; 

› Reuniões pedagógicas ordinárias e extraordinárias que representam formas de 

integração entre a coordenação e docentes quanto ao delineamento do perfil do 

curso; 

› Adequação do número de alunos por turmas e o número de alunos por professor 

recomendado pelas comissões de especialistas em ensino, proporcionando ao 

professor horas de atendimento acadêmico, laboratórios e salas com móveis e 

equipamentos em número suficientes para o atendimento das aulas teóricas e 

práticas.  

A metodologia de trabalho será implantada mediante a seleção de técnicas, métodos 

e práticas pedagógicas escolhidas pela orientação acadêmica cujo enfoque traduz-se naquela 

voltada para formação profissional, humanística e social.  

 

10 METODOLOGIA PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

A partir das normas de ação e das metodologias de ensino serão processados os 

objetivos do plano em implantação. 

 

A metodologia de ensino terá por objetivo dirigir o trabalho dos educadores e dos 

alunos, para que incorporem ao seu comportamento, normas, atitudes e valores tornando-os 

participantes e voltados para o crescente respeito ao ser humano. 

 

O educador e o aluno, apesar de toda a liberdade que devem gozar para a sua plena 

realização, orientar-se-ão por aquelas metas consideradas válidas para eles pela sociedade. A 

metodologia será um processo visando êxito ao final de um período de ensino aprendizagem. 

 

Não se fará diferenciação substancial entre métodos e técnicas de ensino, porque 

ambos se encontram muito próximos, sendo seu objetivo comum levar o educador e o 

educando a seguir um esquema para maior eficiência da aprendizagem. 

 

Considera-se que métodos e técnicas são especificamente: 

› Método é um procedimento geral baseado em princípios lógicos, que pode ser 

comum a várias ciências; 
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› Técnica é um meio específico usado em uma determinada ciência ou em um 

aspecto particular desta. 

 

O método se caracteriza por aquele conjunto de passos que vai da apresentação da 

matéria à verificação da aprendizagem, enquanto que se considera técnica como o 

procedimento didático que se presta a ajudar na realização de uma parte da aprendizagem a 

que se propõe o método. 

 

O método é, portanto, o instrumento mais importante que o educador utiliza a fim de 

alcançar os objetivos a que se propõe. Entretanto é importante destacar que não há um método 

universal, o que, portanto pode levar uma Instituição a fazer uso de uma série de técnicas, no 

conjunto das suas ações, para a efetivação dos objetivos.  

 

Neste contexto o método pedagógico representa o conjunto de regras que, 

considerando as características do educando e os objetivos estabelecidos, visa à promoção do 

desenvolvimento integral do indivíduo, dando-se prioridade a métodos que levem os alunos à 

participação ativa no processo de aprendizagem, sob orientação do professor, dentre os quais 

destacamos: 

a) Método expositivo; 

b) Método da leitura; 

c) Método de micro aulas. 

d) Método de tarefas dirigidas; 

e) Método da pesquisa; 

f) Método de estudo sócio interativo; 

g) Estágios; 

h) Simpósios e seminários; 

i) Estudo de casos; 

j) Método da crítica;  

k) Método da construção. 

 

11 MÉTODOS RECOMENDÁVEIS AO ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

11.1  MÉTODO EXPOSITIVO 

 

Consiste na apresentação oral de um tema estruturado por meio da descrição ou 

relato de fatos e acontecimentos. É um dos mais antigos no campo do ensino e seu emprego 

requer preparo sobre o assunto e certa capacidade pessoal de expressão e de captação da 

atenção do aluno. 

 

Para ser eficiente, a exposição precisa ter muitos cuidados e deve ser dinâmica, 

intercalada de vários recursos como: 

› Estabelecimento de objetivos claros; 

› Planejamento lógico da apresentação da exposição; 

› Conhecimento do público ouvinte e suas expectativas; 

› Proceder, de forma razoavelmente emocionante, a exposição; 

› Procurar manter o aluno em posição reflexiva; 

› Realizar breves e inteligentes questionamentos; 

› Apresentar gravuras, gráficos, painéis, metáforas que ilustrem a exposição; 

› Promover exercícios rápidos e objetivos; 

› Suscitar dúvidas continuamente e reforçar participações; 
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› Realizar, ao final da exposição, uma síntese, com a ajuda do aluno; 

› Cuidar da linguagem, do tempo disponível e dos materiais didáticos. 

 

11.2  MÉTODO DA LEITURA 

 

Consiste em indicar textos sobre determinados temas, que, se estudados, oferecerão 

subsídios para a realização de discussão acerca do assunto. Desenvolve-se através de quatro 

fases: 

 

APRENDIZAGEM 

 

Seus objetivos resumem-se nos seguintes pontos: 

› Incentivar o aluno a estudar sob sua inteira responsabilidade; 

› Desenvolver o hábito de leitura e de interpretação dos textos; 

› Desenvolver a dinâmica de leitura e capacidade de seleção de dados e 

informações; 

› Induzir o aluno a aprofundar-se em temas tratados em sala de aula; 

› Tornar conhecida a bibliografia mais recente e representativa da disciplina; 

› Propiciar o conhecimento de teses, as mais atuais e mesmo diversas, a respeito de 

um tema em estudo. 

 

11.3  MÉTODO DE MICRO-AULAS 

 

Fundamenta-se em motivar os alunos a estudarem as unidades do programa de uma 

disciplina e, em rodízio, apresentá-las à classe. Visa basicamente: 

› Oferecer oportunidades de pesquisa e de estudos sob responsabilidade dos 

próprios alunos; 

› Oferecer oportunidades de planejamento e execução, através do preparo de aulas e 

da sua efetivação; 

› Procurar despertar no aluno a capacidade de exposição e de condução de grupos;  

› Aulas e estudos de casos em que se coloca em prática a teoria estudada, colocando 

exemplos da região, ou seja, próximos à realidade do acadêmico. 

 

É recomendável que após as micro aulas haja discussão para que se alcancem 

conclusões e se esclareçam dúvidas porventura existentes, sob a coordenação e feedback do 

professor. 

 

11.4 - TÉCNICA DE CASOS 

 

A técnica de casos tem por objetivo proporcionar à classe, com base em matéria já 

estudada, uma situação real, que já tenha sido solucionada, criticada e apreciada, para voltar a 

ser focalizada sem, no entanto, o professor fornecer quaisquer indícios de orientação para o 

andamento dos trabalhos. 

 

Apesar dos casos serem elaborados em fatos reais, nada impede que o professor 

elabore casos análogos aos estudados. 

 

Importante destacar que os estudos de casos, mais do que encontrar soluções válidas, 

ajuda o educando a amadurecer no campo de atividades em que terá de atuar como 
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profissional. 

 

Pode-se citar como seus objetivos: 

› Desenvolver a capacidade de análise; 

› Alertar para a pesquisa de dados fundamentais; 

› Alertar para maiores cuidados de pesquisa e análise; 

› Aplicação de conhecimentos teóricos em situações reais; 

› Realizar trabalho de fixação e integração da aprendizagem; 

› Habituar o aluno a analisar soluções sob seus aspectos positivos e negativos; 

› Fortalecer a atitude e tomar decisões, depois de ponderada uma situação. 

 

Na apreciação de um caso, previne-se a classe que nem sempre se chega a uma 

solução convincente e única. 

 

11.5 MÉTODO DAS TAREFAS DIRIGIDAS 

 

Resulta na complementação de um tema apresentado pelo professor. As tarefas 

dirigidas são estudadas individualmente pelos alunos e discutidas pelo grupo com orientação 

de um líder. Os principais objetivos a serem assinalados são: 

› Integrar os trabalhos do professor e do aluno; 

› Tornar o ensino mais ativo; 

› Exercitar na compreensão e execução de instruções escritas; 

› Tornar o aluno menos dependente do professor; 

› Cursos extracurriculares durante as férias e aos sábados. 

 

11.6 ESTÁGIOS 

 

Como procedimento didático, o estágio tem por finalidade colocar o educando em 

contato direto com a atividade profissional, visando à aquisição de experiência e, ao mesmo 

tempo, comprovar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, as suas aptidões e 

tendências vocacionais. 

 

Dentre os muitos objetivos, pode-se citar: 

› Colocar o aluno em contato com a realidade já estudada teoricamente; 

› Confirmar conhecimentos, aptidões e habilidades; 

› Acelerar a formação da mentalidade profissional do aluno; 

› Motivar para o curso, por meio da aplicação prática dos conhecimentos teóricos 

estudados; 

› Incentivar o exercício do senso crítico e estimular a criatividade no campo 

profissional. 

 

São indispensáveis alguns cuidados para que os estágios venham a surtir os 

resultados esperados, tais como: 

› Ampla informação a respeito do local do estágio; 

› Trabalhos compatíveis com o conteúdo anteriormente estudado; 

› Ambiente de cooperação, incentivo e ajuda; 

› Devem ser devidamente acompanhados pelos professores supervisores; 

› Laboratórios de informática, laboratório interdisciplinar de ensino, biblioteca, 

internet; 

› Intercâmbio com outras instituições, profissionais da área; 
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› Laboratórios de estudos e pesquisas, no qual os alunos desde o início estarão em 

contato com sua futura profissão, trabalhando dentro de uma metodologia de 

caráter diagnóstico e de avaliação, desenvolvendo a parte critica de forma 

acurada e científica; 

› Empresa Júnior, através da qual podem ser realizadas parcerias com empresas 

públicas e privadas, Sebrae, Associação Comercial, Procon e outros organismos, 

objetivando contato com a realidade de nossas empresas, onde o discente pode 

observar e aprender os processos desenvolvidos e que trazem bons resultados à 

empresa, detectar possíveis problemas e sugerir possíveis soluções; 

› Programa de Monitoria; 

› Programa Institucional de Atenção ao Estudante que busca detectar as 

necessidades dos acadêmicos e buscar alternativas de resoluções para as 

questões apresentadas, fazendo os encaminhamentos às áreas competentes; 

› Incentivo aos alunos em dificuldades financeiras para a continuidade de seus 

estudos através de encaminhamento a estágios remunerados, concessão de bolsas 

a funcionários da instituição e parceria com o FIES. 

 

11.7 MÉTODO DA PESQUISA 

 

O método de pesquisa consiste em levar o aluno a observar, recolherem dados e 

refletir sobre eles.  A pesquisa, de modo geral, caracteriza-se por três tipos diferentes: 

bibliográfica, de campo e experimental. 

 

É claro que não existe pesquisa pura, o que se quer caracterizar é a atividade 

predominante em cada experiência e o campo de onde são coletados os dados para sofrerem 

considerações. 

 

A pesquisa como método de ensino, para ser realmente útil, deve sensibilizar o aluno 

para três questões fundamentais, a fim de dar consciência ao trabalho que esteja sendo 

realizado, para não ser um esforço de mera movimentação: 

› Que pesquisar; 

› Por que ou para que pesquisar; 

› Como pesquisar. 

 

A pesquisa tem que obedecer a um esquema logicamente estruturado, tanto assim 

que o valor atribuído a uma experiência deriva da coerência lógica do método empregado. 

 

11.8  MÉTODO DE ESTUDO SÓCIO-INTERATIVO 

 

Consiste no estudo de um tema, de uma unidade ou na realização de uma tarefa por 

dois ou mais alunos. 

Para surtir os resultados desejados, deve ser desenvolvido em cinco fases: 

 

 

 

Visa atender entre outros objetivos: 

› Desenvolver a sociabilidade; 

› Desenvolver a capacidade de articulação e de trabalho com outras pessoas; 

› Favorecer a aprendizagem; 
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› Fortalecer o espírito de grupo. 

 

Pode ser desenvolvido através de duas modalidades básicas: 

› Todos os grupos estudando o mesmo tema ou desenvolvendo a mesma tarefa; 

› Cada grupo estudando parte de um tema ou tarefa. 

 

O grupo escolherá um coordenador que será o responsável pela supervisão das 

atividades, distribuição, acompanhamento e cobrança das tarefas a serem cumpridas pelos 

seus componentes. 

 

11.9 SIMPÓSIOS 

 

É o método o qual duas ou mais pessoas, sob a direção de um coordenador, expõem 

um tema de sua especialidade, cada qual apresentando uma parte deste ou focalizando-o de 

pontos de vistas diferentes, com a participação da classe, para que no final da exposição 

surjam debates por meio de perguntas.  Os objetivos básicos são: 

› Elucidar sobre temas de interesse comum; 

› Investigar um problema sobre vários pontos de vista; 

› Estudar sistematicamente e aprofundadamente um tema; 

› Obter informações mais seguras, atualizadas e logicamente estruturadas; 

› Fornecer meios para apresentação e divulgação de trabalhos e pesquisa. 

 

Para alcançar êxito, deve-se tomar algumas precauções como: 

› As comunicações devem ser bem entendidas pelos alunos; 

› O tema deve ser de real interesse; 

› Os expositores precisam ter boa capacidade de relacionamento, de comunicação, 

além de dominar o tema;  

› Evitar discursos nas exposições. É preciso objetividade do tema abordado. 

 

Sua operacionalização exige a formação de equipes que compreendem: Coordenador, 

expositores e pessoas interessadas a assistir.  

 

O local escolhido deve permitir boa visão dos expositores, do coordenador e do 

material que se fizer necessário. 

 

11.10 SEMINÁRIOS 

 

O seminário é um procedimento didático que consiste em levar alunos a pesquisar a 

respeito de um tema, a fim de apresentá-lo e discuti-lo cientificamente.  

 

Tem por finalidade introduzir o aluno na pesquisa e proceder à análise sistemática de 

fatos, estruturando-os adequadamente para a sua apresentação clara e documentada. 

 

Seus temas distinguem-se por serem os mais avançados e são vistos da seguinte 

forma: 

› Temas de disciplinas constantes no programa disciplinar; 

› Temas publicados em revistas especializadas; 

› Temas específicos; 

› Temas da atualidade e de interesse geral. 
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O seminário há de apresentar certa flexibilidade na sua estrutura e funcionamento, 

para fluir num nível de ambiente acadêmico. 

 

11.11 MÉTODO DA CRÍTICA 

 

Neste método recomenda-se o seu uso para proporcionar maior grau de confiança ou 

desconfiança sobre as normas examinadas. O propósito desta recomendação é verificar a 

consistência e a aceitação da aplicabilidade em cada caso. 

 

As normas existentes são os produtos de um ambiente particular, um lugar 

específico, um intervalo de tempo, um tipo específico de atividade, um estágio específico de 

conhecimento, um contexto específico de crenças. Deste ambiente de conhecimento 

pressupõe-se que as normas do presente são o reflexo de fatores:  (ambiente, prática, 

entidades, tempo, FATEC-PR.), condicionado pela utilização das normas do passado das 

entidades. Entretanto esse fenômeno não se repetirá, necessariamente, em situações futuras. 

 

Ocorrendo tal condição de mudança, novas normas poderão ser produzidas com 

instrumento de adequação no novo meio.  

 

Recomenda-se determinados cuidados, pois o método da crítica defende a ideia da 

livre imaginação, para uma nova produção de ideias, ainda não experimentadas é claro, 

sujeitas também a críticas futuras. 

 

11.12 MÉTODO DA CONSTRUÇÃO 

 

Este método compreende o estudo iniciado pela indagação de um meio 

desconhecido, começa com a observação do que há numa classe de objetos, eventos ou 

operações, possuindo algumas similaridades e distribuindo alguns caminhos preferenciais do 

universo da experiência. 

 

A partir da investigação deste mundo desconhecido, faz inferências, através das quais 

cria as premissas para obtenção de um protótipo. Estes procedimentos são vastas dimensões 

identificáveis com o caminho no qual, pensando, o homem, ordinariamente, resolve seus 

problemas. Levantada à hipótese de ser a Administração definida como um tipo de sistema, 

pela relação das afirmações que a especificam, um modelo sistêmico (protótipo) é requerido 

para atender as suas características peculiares. A identificação desta peculiaridade se dará pela 

obtenção de conjunto de condições em que se aplicará o processo técnico, ou seja, o 

desenvolvimento da prática administrativa. 

 

Constituído o protótipo, como resultado pressuposto da investigação feita ao longo 

do método da construção, chegamos ao início do desenvolvimento teórico. Esse conjunto de 

afirmações, todas derivadas de um universo de experiências, constituirão uma estrutura 

teórica.  

 

Desenvolvida a teoria, será testada na prática. Se a abordagem teórica não explicar a 

prática, a teoria deverá ser reconstituída até alcançar um pleno grau de satisfação de sua 

finalidade. 

 

12 ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 
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Além da formação profissional do graduando, este projeto se preocupa com a sua 

inserção e a sua permanência futura no mercado de trabalho. Diante disso, propõe a utilização 

de estratégias a serem desenvolvidas pela IES que podem trazer bons resultados, tanto para os 

acadêmicos como para o Curso de Administração. É o caso do Projeto Empresa Júnior, órgão 

de extensão da Instituição que objetiva proporcionar aos alunos a oportunidade de colocarem 

em prática os conhecimentos recebidos em sala de aula, pois participam da execução de 

projetos reais no âmbito das organizações empresariais públicas e privadas, filantrópicas, do 

terceiro setor.  

 

Outro projeto que também pode ser estratégia louvável para a produção de 

conhecimento para os acadêmicos do curso é o CIIE – Centro de Integração Instituição 

Empresa, órgão de extensão da IES que através de convênios entre a Faculdade e segmentos 

empresariais, públicos e privados, proporcionará aos acadêmicos estágios remunerados, 

oportunidade ímpar em que o aluno não só exercitam, na prática, as teorias de sala de aula, 

como também adquire experiência indispensável para o seu futuro profissional. 

 

Não obstante, para que ocorra o processo de ensino-aprendizagem o Curso de 

Administração da Faculdade: 

a) Procurará trabalhar as disciplinas de forma interdisciplinar, ou seja, buscará 

interligar uma a outra em um trabalho intergrupal com os docentes do curso, através de 

reuniões constantes para a discussão de dinâmicas e práticas extraclasse; 

b) Promoverá intercâmbios, parcerias e convênios, de forma a proporcionar ao 

discente a prática profissional; 

c) Incentivará, através da promoção de evento científico, a publicação das pesquisas 

desenvolvidas pelas disciplinas do curso, núcleos de estudos e laboratórios;  

d) Desenvolverá programa de avaliação institucional e do curso, contemplando as 

ações desenvolvidas no tocante a sua inserção junto à comunidade, enquanto formadora de 

profissionais, bem como, obter subsídios sobre seus pontos fortes e fracos para 

implementação do seu projeto pedagógico; 

e) Realizará programas de pesquisa e extensão, a serem desenvolvidos pelos 

docentes do curso que deverão estar, ainda mais, voltados à sociedade em busca de soluções 

alternativas aos problemas da comunidade e programas de ações que mudem os paradigmas 

atuais; 

f) Procederá avaliação constante do Estágio Supervisionado, buscando atender os 

objetivos do curso, através da geração de trabalhos com metodologia científica e perfil de 

pesquisa, diagnóstico e avaliação, que produzam fontes de dados consistentes e relevantes 

para o conhecimento regional; 

g) Realizará, anualmente, junto com os docentes, levantamentos do acervo 

bibliográfico e dos recursos necessários para o efetivo desempenho das disciplinas 

ministradas e das práticas de ensino incentivadas; 

h) Incentivará a participará de eventos da área em outras IES, conselhos regionais, 

encontros estudantis, garantindo o intercâmbio de cultura e informações na área; 

i) Utilizará os Laboratórios de Informática e de Ambiência para se procederem 

estudos e pesquisas, em que os alunos, desde o limiar de sua formação, estejam em contato 

com a sua futura profissão, trabalhando em uma metodologia de caráter diagnóstico e de 

avaliação, desenvolvendo a parte crítica de forma acurada e científica em gabinete e junto às 

empresas; 

j) Apropriar-se-á de recursos instrucionais avançados com o uso de tecnologia de 

ponta, alçando a mídia como recurso máximo impulsor do ensino-aprendizagem. 
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13 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O Curso de Administração da Faculdade funcionará em regime semestral, 

compondo-se de 8 (oito) períodos a serem integralizados em 4 (quatro) anos mínimos e no 

máximo em 14 (quatorze) períodos equivalentes a 7 (sete) anos. 

 

Assim sendo, a estrutura curricular do curso no momento é a seguinte: 

 

13.1 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Curso: ADMINISTRAÇÃO 

Graduação: BACHARELADO 

Regime: SEMESTRAL 

Duração: 8 (oito) PERÍODOS 

Integralização: a) TEMPO TOTAL – MÍNIMO = 8 (oito) Períodos - 4 (quatro) ANOS  

      - MÁXIMO = 14 (quatorze) períodos - 7 (sete) ANOS  

b) TEMPO TOTAL (Carga Horária) = 3.200 h/AULA 

 

Número de Vagas: 100 (cem) vagas  

Turno: Noturno 

Mensalidade: R$524,40 (sem o desconto). 

Currículo Mínimo: Resolução CNE – Nº. 04/2005  

 

Horário de aulas  

Das 19:00  as 20:40 e de 20:50 as 22:30  

 

DISTRIBUIÇÃO DE DISCIPLINAS 

 

FUNÇÕES  Administração e 

Controladoria 

  

     

 

Comercialização 

    

Produção 

 
 

RECURSOS 

Financeiros  Materiais  Humanos 

 

C  I  Ê  N  C  I  A  S 
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CURRÍCULO PLENO 

CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, BACHARELADO. 
MATRIZ CURRICULAR 

 

1º SEMESTRE 

Disciplinas Teórica Prática 
Carga 

Horária 
Campos de 
Formação 

Contabilidade Geral  80 0 80 Básica 

Filosofia e Ética Empresarial 40 0 40 Básica 

Introdução a Administração 40 0 40 Profissionalizante 

Matemática Aplicada a Administração 80 0 80 Estudos Quantitativos  

Português Instrumental 80 0 80 Básica 

Projeto Integrador – Plano de Negócio 40 0 40 Profissionalizante 

Teoria Econômica – Economia de 
Empresas 

40 0 40 Básica 

Carga Horária / Total Anual 400 0 400  

 

2º SEMESTRE 

Disciplinas Teórica Prática 
Carga 

Horária 
Campos de 
Formação 

Economia Brasileira Contemporânea  80 0 80 Básica 

Empreendedorismo (Projeto Integrador 
– Empreendedorismo) 

40 0 40 Profissionalizante 

Estatística Aplicada a Administração 40 0 40 
Estudos Quantitativos 
e suas Tecnologias 

Introdução a Informática 40 0 40 
Estudos Quantitativos 
e suas Tecnologias 

Sociologia das Organizações  40 0 40 
Estudos Quantitativos 
e suas Tecnologias 

Teoria da Administração 80 0 80 Profissionalizante 

Empreendedorismo 40 0 40 Profissionalizante 

Metodologia Científica  40 0 40 Profissionalizante 

Carga Horária / Total Anual 400 0 400  

 

3º SEMESTRE 

Disciplinas Teórica Prática 
Carga 

Horária 
Campos de 
Formação 

Informática Aplicada a Administração 0 40 40 
Estudos Quantitativos 
e suas Tecnologias 

Inglês Instrumental 80 0 80 Complementar 

Introdução ao Direito  80 0 80 Básica 

Matemática Financeira  80 0 80 Básica 

Organização, Sistemas e Métodos 80 0 80 Profissionalizante 

Prática de Pesquisa em Administração 
(Projeto Integrador – Prática de 
Pesquisa) 

40 0 40 
Estudos Quantitativos 
e suas Tecnologias 

Carga Horária / Total Anual 360 40 400  

 

4º SEMESTRE 

Disciplinas Teórica Prática 
Carga 

Horária 
Campos de 
Formação 

Administração de Recursos Humanos  40 0 40 Profissionalizante 

Administração de Recursos Materiais e 
Patrimoniais 

80 0 80 Profissionalizante 

Administração Financeira e 
Orçamentária  

80 0 80 Profissionalizante 

Administração Mercadológica 80 0 80 Profissionalizante 
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Espanhol Instrumental 40 0 40 Complementar 

Projeto Integrador – Consultoria 40 0 40 Profissionalizante 

Psicologia Aplicada a Administração 40 0 40 Básica 

Carga Horária / Total Anual 400 0 400  

 

5º SEMESTRE 

Disciplinas Teórica Prática 
Carga 

Horária 
Campos de 
Formação 

Administração da Produção 80 0 80 Profissionalizante 

Comportamento Organizacional 80 0 80 Básica 

Contabilidade Gerencial 80 0 80 Profissionalizante 

Gestão de Vendas e Pesquisa de 
Marketing 

80 0 80 Profissionalizante 

Legislação Social e do Trabalho  40 0 40 Profissionalizante 

Liderança e Negociação (Projeto 
Integrador – Auditoria) 

40 0 40 Profissionalizante 

Carga Horária / Total Anual 400 0 400  

 

6º SEMESTRE 

Disciplinas Teórica Prática 
Carga 

Horária 
Campos de 
Formação 

Administração de Sistema de 
Informação 

40 40 80 Profissionalizante 

Desenvolvimento de Habilidades 
Gerenciais  

40 0 40 Profissionalizante 

Gestão Empresarial 80 0 80 Profissionalizante 

Organização e Gerência de Projetos e 
Negócios 

80 0 80 Profissionalizante 

Sistemas de Informação Gerencial 80 0 80 Profissionalizante 

Tópicos Especiais em Administração I 40 0 40 Complementar 

Carga Horária / Total Anual 360 40 400  

 

7º SEMESTRE 

Disciplinas Teórica Prática 
Carga 

Horária 
Campos de 
Formação 

Análise de Custos 40 0 40 Profissionalizante 

Estágio Supervisionado em 
Administração I 

0 80 80 Profissionalizante 

Gestão da Qualidade   80 0 80 Profissionalizante 

Jogos de Empresas 60 20 80 Profissionalizante 

Planejamento Estratégico 80 0 80 Profissionalizante 

Tópicos Especiais em Administração II 40 0 40 Complementar 

Carga Horária / Total Anual 300 100 400  

 

8º SEMESTRE 

Disciplinas Teórica Prática 
Carga 

Horária 
Campos de 
Formação 

Estágio Supervisionado em 
Administração II 

0 120 120 Profissionalizante 

Mercado Financeiro e de Capitais 80 0 80 Profissionalizante 

Optativa 20 20 40 Complementar 

Seminário de Vivências Empresariais 40 0 40 Profissionalizante 

Tópicos Especiais em Administração III 40 0 40 Complementar 

Trabalho Conclusão de Curso – TCC - 
Projeto de Criação e Desenvolvimento 
de Empresa 

80 0 80 Profissionalizante 

Carga Horária / Total Anual 260 140 400  
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Disciplina Optativa: LIBRAS, Gestão Ambiental, … 
 

RESUMO: Carga Horária 

Disciplinas do Currículo. 2880 

Estágio Supervisionado (80 horas no 7º e 120 horas no 8º período). 200 

Disciplina Optativa (LIBRAS, Gestão Ambiental, …). 40 

Atividades Complementares 80 

TOTAL GERAL DA CARGA HORÁRIA DO CURSO 3200 

 
OBSERVAÇÃO: 

(*) A carga horária destinada ao Estágio Supervisionado será cumprida fora do horário de aula previsto para o 

funcionamento do curso. 

 

13.2 EMENTAS E BIBLIOGRAFIAS POR SEMESTRE 

 

As ementas do Curso de Administração, bacharelado, foram ajustadas em 2012 para 

atender as questões étnicas e raciais e alocar as disciplinas optativas. Os ajustes forma 

elaborados pelo NDE – Núcleo Docente Estruturante e aprovadas pelo CAS – Conselho 

Superior de Administração da FATEC-PR. 

A seguir estão apresentadas as ementas das disciplinas, semestre a semestre. 
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Primeiro Semestre 
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Disciplina: INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO 

Carga Horária: 40 

Ementário: Conceitos básicos de organização e administração; funções, habilidades e áreas de 

atuação do administrador e os processos inerentes às organizações, buscando promover a 

aplicação eficaz da teoria em situações reais. 

Bibliografia:  Básica:  

ORLICKAS, Elizenda. Modelos de gestão. 2. Ed.  Curitiba: IBEPEX, 2011. (5 

exemplares). 

 

BENFARI, Robert C.; CÔRTES, Marcos H. C. Mudando seu estilo gerencial. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 1996. 359 p. (5 exemplares) 

 

IACOCCA, Lee A.; KLEINFIELD, Sonny. Falando francamente. São Paulo: Cultura, 

1988. 401 p. (5 exemplares) 

 

Complementar: 

 

LEWIS, Jordan D. Alianças estratégicas: estruturando a administrando parcerias para o 

aumento da lucratividade. São Paulo: Pioneira, 1992. 359 p. (Biblioteca Pioneira de 

administração e negócios) (5 exemplares) 

 

WEBSTER, Eric. Como vencer a batalha dos negócios. São Paulo: IBRASA, 1973. 

188 p. (5 exemplares) 

ALLEN, Kathleen R. Expansão empresarial: 25 princípios para crescer com sucesso. 

São Paulo: PubliFolha, 2002. 86 p. (Pocket MBA) (5 exemplares) 
 

BAÊTA, Adelaide Maria Coelho. Glossário bilíngüe de tecnologia e negócios: inglês-

português/português-inglês. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998. 156 p. (5 

exemplares) 

 

CRUZ, Tadeu. Sistemas, organizações & métodos: um estudo das novas tecnologias de 

informação. São Paulo: Atlas, 2007. (5 exemplares)  
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Disciplina:  MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO 

Carga Horária: 80 

Ementário: Introdução à Matemática Aplicada. Teoria dos conjuntos. Funções constantes, afins ou 

lineares, quadráticas, exponenciais, logarítmicas, trigonométricas circulares. Limites. 

Derivadas. Derivadas sucessivas. Equações diferenciais. Integração. Integral definida. 

Máximos e mínimos. Polinômios. Séries. Teoria da decisão. Modelo de otimização. 

Álgebra matricial. Programação linear. Introdução e conceitos básicos.  Regimes de 

capitalização. Descontos. Sistemas de amortização. Equivalência de capitais. Fluxos 

de caixa. Operações do mercado financeiro e de capitais. Utilização da calculadora 

HP-12C e Excel. 

Bibliografia  Básica:  

DE MACEDO, Luiz Roberto Dias. Matemática aplicada. Curitiba: IBPEX, 2004. 

240 p. (10 exemplares) 

 

CASTANHEIRA, Nelson. Estatística aplicada a todos os níveis. 2.ed. Curitiba: 

IBPEX, 2005. 310 p. (11 exemplares) 

 

TUNA, Celso Eduardo. Apostila de matemática aplicada. UNISAL: São Paulo, 

2004. (pdf livre) 

 

BUIRIGO Elisabete Búrigo et al. A Matemática na escola: novos conteúdos, novas 

abordagens. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2012. (pdf livre) 

 

Complementar: 

CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Matemática financeira aplicada. Curitiba IBPEX, 

2007. (4 exemplares) 

 

AQUINO, Jane Ferreira de. Guia prático Excel 2007. São Paulo: Nomad, 2007. (2 

exemplares) 

 

IEZZI, Gelson. Fundamentos da matemática: limites, derivadas, noções de 

integral. São Paulo: Atual, 2005. (1 exemplar) 
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Disciplina: TEORIA ECONÔMICA – ECONOMIA DE EMPRESAS 

Carga Horária: 40 

Ementário: Fundamentos básicos da economia e inter-relações com a administração. Noções de 

Microeconomia; fundamentos de Macroeconomia, Políticas Públicas, Setor Externo e 

noções sobre desenvolvimento econômico de setores  econômicos  importantes. 

Bibliografia:  Básica:  

CARSON, Robert B. O que os economistas sabem: um manual de política 

econômica para a década de 90 e depois. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1992. 284 p. (5 

exemplares) 

 

TEBCHIRANI, Flávio Ribas. Micro e macro empresa. [S l.]: [s.n.], [19--]. 192 p. (5 

exemplares) 

 

WEINER, Jonathan. Os próximos cem anos: em nossas mãos o destino da terra. Rio 

de Janeiro: Campus, 1992. 277 p. (5 exemplares) 

 

Complementar: 

 

CASTRO, Antonio Barros de; LESSA, Carlos. Introdução à economia: uma 

abordagem estruturalista. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1971. 162 p. 

 

MALTHUS, Thomas. Robert. Princípios de economia política e considerações 

sobre a sua aplicação prática; Ensaio sobre a população. São Paulo: Abril Cultural, 

1996. 382 p. (5 exemplares) 

 

LUZ, Olavo. Roberto Campos: um retrato pouco falado. Rio de Janeiro: Campus, 

2002. 141 p. (5 exemplares) 

 

MILL, John Stuart. Princípios de economia política: com algumas de suas aplicações 

a filosofia social. São Paulo: Abril Cultural, 1996. (Os economistas ) (5 exemplares) 
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Disciplina: PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 

Carga Horária: 80 

Ementário: Conceituação básica, texto e sua tipologia, redação técnica e comercial.  e técnicas de 

comunicação oral, exigindo do aluno os conhecimentos elementares a respeito da 

elaboração do enunciado linguístico. Apresentações orais em situação formal.  

Elaboração de trabalhos científicos: estrutura, tema, problema, justificativa, 

referencial teórico, conclusões. Comunicação com o mercado: publicidade, 

propaganda, campanhas, composto mercadológico.  

Bibliografia:  Básica:  

ANDRADE E SILVA, Laine de. Redação: qualidade na comunicação escrita. 

Curitiba: IBEPEX, 2005. (5 exemplares) 

BLANCO, Cristina Rosell et ali. Expresión oral. Barcelona: Larousse editorial, S. A., 

2000. 286. p. (5 exemplares) 

LIMA, Denise Coronha. Ensinando português no mundo corporativo. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2004. (5 exemplares) 

MACHADO, Andréa. A Comunicação com o público. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

2005. (5 exemplares) 

Complementar: 

RAMOS, Rita Simone Pereira. Língua portuguesa: semântica. Rio de Janeiro: Ed. 

Rio, 2006. 79 p. (Coleção Resumido) ( 3 exemplares) 

 

HENRIQUES, Claudio Cezar. Língua portuguesa: sintaxe. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 

2006. 115 p. (Coleção Resumido) 6 exemplares 

 

RAMOS, Rita Simone Pereira. Língua portuguesa: morfologia. Rio de Janeiro: Ed. 

Rio, 2006. 55 p. (Coleção Resumido) (5 exemplares) 

 

SILVA, José Pereira da. A nova ortografia da língua portuguesa. Niteroi, RJ: 

Impetus, 2009. (5 exemplares) 
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Disciplina: CONTABILIDADE GERAL 

Carga Horária: 80 

Ementário: Noções Gerais de Contabilidade; Patrimônio; Procedimentos Contábeis (escrituração); 

Demonstrações Contábeis (relatórios contábeis). 

Bibliografia:  Básica:  

 

COGAN, Samuel.  Contabilidade Gerencial, uma abordagem da teoria das 

restrições, São Paulo : Saraiva, 2007, 294 p. (5 exemplares) 

 

BERTI, Anélio. Contabilidade geral. São Paulo: Ícone, 2001. 206 p. (5 exemplares) 

 

________. Custos: uma estratégia de gestão. São Paulo: Ícone, 2002. 264 p. 9(5 

exemplares) 

 

Complementar:  

 

OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Manual de contabilidade empresarial e societária: 

noção geral de contabilidade empresarial, direito e contabilidade de empresa e 

sociedade, contabilidade no moderno direito falimentar. Rio de Janeiro: Freitas Basto 

editora, 2006. 445 p. (3 exemplares) 

 

MACIEL, Claudio. Finanças: 250 perguntas, 750 exercícios. Rio de Janeiro: Ed. Rio: 

IOB Thomson, 2006. 250 p. 9 (5 exemplares) 

 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 370 p. ( 2 

exemplares) 
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Disciplina: FILOSOFIA E ÉTICA EMPRESARIAL 

Carga Horária: 40 

Ementário: Fundamentos filosóficos. Conhecimento. Ciência. Política. Moral. Lógica. 

Objetividade dos valores. Ética da administração contábil, da empresa e do gerente. 

Cenários novos. Tendências filosóficas. Relações Étnico Raciais e tratamento de 

questões temáticas relacionadas. 

Bibliografia:  Básica:  

ANASTASI, Thomas E. Negociação personalizada: guia prático para acordos 

positivos e duradouros. São Paulo: IBRASA, 1996. 190 p. (5 exemplares) 

 

BENOIT, Lelita Oliveira. Augusto Comte: fundador da física social. São Pulo: 

Moderna, 2002. (coleção logos) (5 exemplares) 

 

PENNINGTON, Randy; BOCKMON, Marc. A ética nos negócios: como um simples 

juramento pode levá-lo ao sucesso. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995. 171 p. (6 

exemplares). 

 

MEC. Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal nº 10.639/03. Brasília: 

MEC, 2004. 

 

Complementar:  

COBBAN, Alfred. A interpretação social da revolução francesa. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor, 1989. 167 p. (6 exemplares) 

 

FROMM, Erich; BARBOSA, Lúcia Helena Siqueira. A descoberta do inconsciente 

social: contribuição ao redirecionamento da psicanálise. São Paulo: Manole, 1992. 

176 p. (5 exemplares) 

 

GOYTISOLO, Juan. A saga dos Marx. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 229 

p. (5 exemplares) 

 

MEDEIROS, Ethel Bauzer. Medidas psico e lógicas: introdução à psicometria. Rio 

de Janeiro: Ediouro, 1999. 287 p. (5 exemplares). 

 

SILVA,  Ana  Célia.  A  discriminação  do  negro  no  livro didático. Salvador: 

EDUFBA, 2004. 
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Disciplina: PROJETO INTEGRADOR (Plano de Negócio) 

Carga Horária: 40 

Ementário: Plano de Negócio. Conceitos Básicos do Empreendedorismo. Estrutura de Plano de 

Negócio. Subplanos componentes do plano de Negócio.  Elaboração e Apresentação 

de trabalho prático em grupo (Plano de Negócios de um empreendimento). 

Bibliografia:  Bibliografia Básica: 

COÊLHO, Ronaldo Sérgio de Araújo. Manual de apresentação de trabalhos 
técnicos, acadêmicos e científicos: Curitiba, Juruá editora, 2007. (5 
exemplares). 
 
WARD, Michael. 50 técnicas essenciais da administração: São Paulo: Nobel, 
1998 (5 exemplares) 
 
AIDAR, Marcelo Marinho. Empreendedorismo: São Paulo : Thomson, 2007. (5 
exemplares). 
 

Bibliografia Complementar: 

DOLABELA, Fernando . O segredo de Luísa. São Paulo. Cultura Editores, 
1999. 
 
COLLINS, James C. et. al. Feitas para durar. Rio de Janeiro. Rocco, 1998. 
 
RODRIGUES, José dos Reis Gonçalves. O empreendedor e o franchising: 
do mito a realidade. São Paulo: Érica, 1998. 
 
Pesquisas de Sites na Internet. 
 
Material do SEBRAE. 
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Segundo Semestre: 
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Disciplina: ESTATÍSTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO 

Carga Horária: 40 

Ementário: Arredondamento de acordo com a Precisão Desejada. Gráficos. Séries Estatísticas. 

Preparação de Dados para Análise Estatística. Medidas Estatísticas. Separatrizes. 

Assimetria e Curtose. Probabilidades. Distribuição de Probabilidades. Aplicações dos 

Softwares estatísticos com Uso do Computador. 

Bibliografia:  Básica:  

CASTANHEIRA, Nelson. Métodos quantitativos e iniciação ao cálculo. Curitiba: 

IBPEX, 2004. 346 p. (10 exemplares). 

 

________. Estatística aplicada a todos os níveis. 2.ed. Curitiba: IBPEX, 2005. 310 

p. (11 exemplares). 

 

SILVA, Sebastião Medeiros da. Cálculo básico para cursos superiores. São Paulo: 

Atlas, 2004. 474 p. (5 exemplares) 

 

Complementar:  
 

FRIZANCO, Orlando. Estatística: Conceitos e Análise de Dados com Uso do 

Excel. Jaguariaíva: O.Frizanco, 2007. (21 exemplares). 

 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. São Paulo: Saraiva, 2009. (5 Exemplares). 

 

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de estatística. 3 

ed. São Paulo: Atlas, 1982. 286 p. (2 exemplares) 
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Disciplina: TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO 

Carga Horária: 80 

Ementário: Esta disciplina apresenta as teorias administrativas, desde o taylorismo até o mundo da 

informação e do conhecimento. 

Bibliografia:  Básica:  

 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução 

urbana à revolução digital. 3. ed., rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2002. 521 p. (3 

exemplares)  

 

SCHMENNER, Roger W. Administração de operações em serviços. São Paulo, 

Futura, 1999. 422 p. (5 exemplares) 

 

JOHANSEN, Robert; SWIGART, Rob. Depois da reengenharia: motivando e 

valorizando o profissional na empresa redimensionada. Rio de Janeiro: Objetiva, 

1996. 280 p. (5 exemplares). 

 

LEWIS, Jordan D. Alianças estratégicas: estruturando a administrando parcerias para 

o aumento da lucratividade. São Paulo: Pioneira, 1992. 359 p. (Biblioteca Pioneira de 

administração e negócios) (5 exemplares) 

 

WEBSTER, Eric. Como vencer a batalha dos negócios. São Paulo: IBRASA, 1973. 

188 p. (5 exemplares) 

 

Complementar: 

 

ALLEN, Kathleen R. Expansão empresarial: 25 princípios para crescer com sucesso. 

São Paulo: PubliFolha, 2002. 86 p. (Pocket MBA) (5 exemplares). 

 

ALLEN, Rick. A fórmula secreta. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995. 386 p. (4 

exemplares) 

 

CASTOR, Belmiro Valverde Jobim. Tamanho não é documento: estratégias para a 

pequena e a microempresa brasileira. Curitiba: EBEL, 2006. 283 p. 

 

COBRA, Marcos. Marketing básico: uma abordagem brasileira. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 1997. 552 p. 

 

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão de negócios: visões e dimensões empresariais da 

organização. São Paulo: Atlas, 2001. 315 p. (2 exemplares). 
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Disciplina: SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES 

Carga Horária: 80 

Ementário: O processo de formação da cultura e do conhecimento; A ciência da sociedade; As 

teorias sociológicas fundamentais; Política, Estado e poder; Trabalho e tecnologia; 

Sociologia das organizações. 

Bibliografia:  Básica:  

 

GUEVARA, Arnoldo José de Hoyos. Da sociedade do conhecimento à sociedade da 

consciência princípios, práticas e paradoxos. São Paulo: Saraiva, 2007 (5 

exemplares). 

 

BERNARDES, Cyro. Sociologia aplicada à administração. São Paulo: Saraiva, 

2009 (5 exemplares). 

 

MEDEIROS, Ethel Bauzer. Medidas psico e lógicas: introdução à psicometria. Rio 

de Janeiro: Ediouro, 1999. 287 p. (5 exemplares). 

 

Complementar:  

 

COBBAN, Alfred. A interpretação social da Revolução Francesa. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar editor, 1989. (5 exemplares)  

 

MCKINNEY, John Paul. Psicologia do desenvolvimento. Volume 3: o adolescente e 

o adulto jovem. Rio de Janeiro: Campus, 1986. (3 exemplares) 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração geral e pública. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2006. 609 p. (Série provas e concursos). (1 exemplar). 

 

PENNINGTON, Randy; BOCKMON, Marc. A ética nos negócios: como um simples 

juramento pode levá-lo ao sucesso. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995. 171 p. (6 

exemplares) 
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Disciplina: ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA 

Carga Horária: 40 (80) 

Ementário: Conceitos Básicos. A crise dos anos 70. Os choques externos. A economia brasileira 

dos anos 80. Recuperação. O processo inflacionário. Desequilíbrios regionais e 

estrutura de classe. Mercado Aberto. Teoria clássica e neoclássica da especialização 

internacional. Fatores dinâmicos no comércio internacional. Política comercial. O 

sistema comercial GATT. Mercado Econômico e Financeiro Internacional. 

Bibliografia:  Básica:  

 

BERGSTRAND, Jeffrey H. Empresa global: 25 princípios para operações 

internacionais. São Paulo: PubliFolha, 2002. 91 p. (Pocket MBA) (5 Exemplares) 

 

MALTHUS, Thomas. Robert. Princípios de economia política e considerações 

sobre a sua aplicação prática; Ensaio sobre a população. São Paulo: Abril Cultural, 

1996. 382 p. (Os economistas). (5 exemplares) 

 

MILL, John Stuart. Princípios de economia política: com algumas de suas aplicações 

a filosofia social. São Paulo: Abril Cultural, 1996. (Os economistas ) (5 exemplares) 

 

WEINER, Jonathan. Os próximos cem anos: em nossas mãos o destino da terra. Rio 

de Janeiro: Campus, 1992. 277 p. 

 

TEBCHIRANI, Flávio Ribas. Micro e macro empresa. [S l.]: [s.n.], [19--]. 192 p. (5 

exemplares) 

 

Complementar:  

 

LUZ, Olavo. Roberto Campos: um retrato pouco falado. Rio de Janeiro: Campus, 

2002. 141 p. (5 exemplares). 

 

CARSON, Robert B. O que os economistas sabem: um manual de política 

econômica para a década de 90 e depois. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1992. 284 p. (5 

exemplares) 

 

WOODWARD, Bob. Maestro: como Alan Greenspan comanda a economia 

americana e mundial. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 326 p. (2 exemplares) 

 

RICHARDSON, Harry Ward. Economia regional: teoria da localização, estrutura 

urbana e crescimento regional. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. 421 p. (Biblioteca de 

ciências sociais) (1 exemplar). 
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Disciplina: INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA 

Carga Horária: 80 

Ementário: Histórico sobre a origem do computador, seu funcionamento e componentes básicos, 

conceitos de hardware: processadores, memória, dispositivos de entrada e saída de 

dados e redes de computadores; conceitos de software: sistemas operacionais, 

linguagens de aplicação e utilitários. Conceitos básicos de editores de texto, planilhas 

eletrônicas e utilitários de apresentação, hipertexto, construção de homepages e 

computação gráfica. 

Bibliografia:  Básica:  

 

ALMEIDA, Marcus Garcia de. Fundamentos de informática. 2. ed. rev. e ampl. Rio 

de Janeiro: Brasport, 2002. 240 p. (Educação profissional) (10 exemplares). 

 

WEBER, Raul Fernando. Arquitetura de computadores pessoais. 2. ed. Porto 

Alegre: Sagra Luzzatto, 2003. 271 p. Livros didáticos (Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Instituto de Informática) ; n.6 (5 exemplares). 

 

_______. Fundamentos da arquitetura de computadores. 3. ed. Porto Alegre: 

Sagra Luzzatto, 2003. 306 p. Livros didáticos (Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. Instituto de Informática) ; n.8 (5 exemplares). 

 

Complementar:  

 

RIMOLI, Monica Alvarez. Tutorial HTML: versão 4.01. Campinas: Komedi, 2007. 

 

BRAGA, Newton C. Manutenção de computadores: guia para futuros profissionais. 

3. ed. atual. e ampl. São Paulo: Editora Saber, 1999. 104 p. (8 exemplares) 

 

FALBRIARD, Claude. Protocolos para redes e computadores. São Paulo: Érica, 

2002. 228 p. (6 exemplares). 

 

MORAZ, Eduardo. Entendendo o Word 2010. São Paulo: Digerati Books, 2010 (2 

exemplares). 

 

FRIZANCO, Orlando. Estatística: Conceitos e Análise de Dados com Uso do 

Excel. Jaguariaíva: O.Frizanco, 2007. (21 exemplares). 

 

MONTAGEM configuração e manutenção de computadores, volume 2. 2. ed. ampl. e 

atual. São Paulo: Editora Saber, 2006. 150 p. (Biblioteca técnica do profissional) (3 

exemplares). 
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Disciplina: EMPREENDEDORISMO 

Carga Horária: 40 

Ementário: Fundamentos básicos do Empreendedorismo e inter-relações com a administração. 

Noções de Empreendedor. Empreendedor Interno. Perfil e Características do 

Empreendedor. Programa Brasil Empreendedor. Prêmio Empreendedores do Ano. 

Bibliografia:   

Básica:  

 

ALMEIDA, Flávio de. Como empreender sem capital. Belo Horizonte: Instituto 

Brasileiro de Empreendedorismo, 1997. 189 p. (5 exemplares). 

 

IBPEX. Empreendedorismo. Curitiba: Ibpex, 2007 (5 exemplares). 

 

ECCLES, Robert G.; NOHRIA, Nitin; BERKLEY, James. Assumindo a 

responsabilidade: redescobrindo a essência da administração. Rio de Janeiro: 

Campus, 1994. 287 p. (6 exemplares). 

 

IACOCCA, Lee A.; KLEINFIELD, Sonny. Falando francamente. São Paulo: 

Cultura, 1988. 401 p. (5 Exemplares). 

 

Complementar:  

 

LEWIS, Jordan D. Alianças estratégicas: estruturando a administrando parcerias para 

o aumento da lucratividade. São Paulo: Pioneira, 1992. 359 p. (Biblioteca Pioneira de 

administração e negócios) (5 exempalres). 

 

CALDEIRA, Cristina. O segredo da herdeira: a saga dos Monah, volume 1. São 

Paulo: Jaboticaba, 2005. 271 p. 

 

ALLEN, Rick. A fórmula secreta. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995. 386 p. 

 

BERTI, Anélio. Diagnóstico empresarial: teoria e prática. São Paulo: Ícone, 2001. 

207 p. 

 

CASTOR, Belmiro Valverde Jobim. Tamanho não é documento: estratégias para a 

pequena e a microempresa brasileira. Curitiba: EBEL, 2006. 283 p. 
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Disciplina: METODOLOGIA CIENTÍFICA 

Carga Horária: 40 

Ementário: Trabalhos científicos: definições, estrutura e linguagem usada no texto. Fundamentos 

básicos da elaboração de trabalhos técnico-acadêmicos: normas da ABNT, o uso da 

internet, estrutura do trabalho. Noções de organização de pesquisa acadêmica: 

construindo projetos de pesquisas, preparando uma apresentação oral, tipos de 

comunicações orais. Produção de textos técnico-acadêmicos de acordo com as normas 

da ABNT. 

Bibliografia:  Básica:  

COÊLHO, Ronaldo Sergio de Araújo. Manual de apresentação de trabalhos 

técnicos, acadêmicos e científicos. Curitiba, Juruá, 2010. 

MOTTA, Valter T. Normas técnicas para apresentação de trabalhos científicos.  

Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2004. 

CONSALTER, Maria Alice Soares. Elaboração de projetos: da introdução à 

conclusão. Curitiba, IBPEX, 2007. (5 exemplares) 

Complementar:  

MARCONI, Marina de Andrade & LAKATOS, Eva Maria. Metodologia científica. 

São Paulo: Ed. Atlas S. A., 2004. 

MÁTTAR NETO, João Augusto. Metodologia científica na era da informática. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: 

Cortez, 2002. 

Universidade Federal do Paraná. Sistema de bibliotecas. Normas para apresentação 

de documentos científicos. Curitiba: Ed. UFPR, 2007. 
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Terceiro Semestre 
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Disciplina: ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS. 

Carga Horária: 80 

Ementário: Organização e Reorganização. Distribuição do Trabalho. Processamento do Trabalho. 

Aproveitamento Racional de Espaço Físico. Gráficos de Organização. Manuais 

Administrativos. Formulários. Metodologias para Levantamento, Análise e 

Prognóstico das Organizações. 

Bibliografia:  Básica:  

 

SCHMENNER, Roger W. Administração de operações em serviços. São Paulo, 

Futura, 1999. 422 p. (5 exemplares) 

 

TREGOE, Benjamin B. Visão empresarial na prática. Rio de Janeiro: Campus, 

1993. 198 p. (4 exemplares) 

 

VALENÇA, Antônio Carlos . Método Symlog e aprendizagem organizacional. 

Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. (5 exemplares) 

 

Complementar:  

 

CARREIRA, Dorival. Organização, sistemas e métodos: ferramentas 

para racionalizar as rotinas de trabalho e a estrutura 

organizacional da empresa. 2. ed.. São Paulo: Saraiva, 2009. (1 ex). 
 

BERGSTRAND, Jeffrey H. Empresa global: 25 princípios para operações 

internacionais. São Paulo: PubliFolha, 2002. 91 p. (Pocket MBA). (5 exempalres). 

 

CRUZ, Tadeu. Sistemas, organização & metodos: estudo integrado 

das novas tecnologias da informação e introdução à gerência do 

conteúdo e do conhecimento. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008. (1 ex). 
 

ECCLES, Robert G.; NOHRIA, Nitin; BERKLEY, James. Assumindo a 

responsabilidade: redescobrindo a essência da administração. Rio de Janeiro: 

Campus, 1994. 287 p. (6 exemplares). 
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Disciplina: INFORMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO 

Carga Horária: 40 

Ementário: Redes de computadores. Sistemas distribuídos. Software, categorias, linguagens de 

aplicação. Planilhas. Gerenciadores de Banco de Dados. . Utilização Prática do Micro 

com Softwares Administrativos de Gestão Empresarial, livres, disponíveis na internet. 

 

Bibliografia  Básica:  

 

GUIMARÃES, André Sthler. Sistemas de informações administração em tempo 

real. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007 (5 exemplares). 

 

ALMEIDA, Marcus Garcia de. Fundamentos de informática. 2. ed. rev. e ampl. Rio 

de Janeiro: Brasport, 2002. 240 p. (Educação profissional) (10 exemplares). 

 

JAMIL, George Leal. Repensando a TI na empresa moderna atualizando a gestão 

com a tecnologia da informação. Rio de Janeiro : Excel Books, c2001  (5 

exemplares) 

 

Complementar:  

 

BRAGA, Newton C. Manutenção de computadores: guia para futuros profissionais. 

3. ed. atual. e ampl. São Paulo: Editora Saber, 1999. 104 p. 

 

FALBRIARD, Claude. Protocolos para redes e computadores. São Paulo: Érica, 

2002. 228 p. (6 exemplares) 

 

MEIRELES, Manuel. Sistemas de informação: quesitos de excelência dos sistemas 

de informação operativos e estratégicos. 2. ed.. São Paulo: Arte & Ciência, 2004. (6 

exemplares). 
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Disciplina: MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Carga Horária: 80 

Ementário: Juros Simples e Compostos. Taxas de Juros. Valor Atual e Montante. Séries de 

Pagamentos: Uniforme, Perpétua e Variável, Instrumentos de Captação e 

Empréstimos, Leasing, CDC, LC, CDB, CDI FATEC-PR, Cálculo de VPL, IR, TIR. 

Bibliografia:  Básica:  

 

CASTANHEIRA, Nelson. Métodos quantitativos e iniciação ao cálculo. Curitiba: 

IBPEX, 2004. 346 p. (10 exemplares) 

 

MACIEL, Claudio. Finanças: 250 perguntas, 750 exercícios. Rio de Janeiro: Ed. Rio: 

IOB Thomson, 2006. 250 p. (5 exemplares) 

 

CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Matemática financeira aplicada. Curitiba IBPEX, 

2007. (4 exemplares) 

 

Complementar: 

 

SENAC. Matemática Financeira. Curitiba: SENAC, 2002 (1 exemplar). 

 

FALEIROS, Antonio Cândido. Aritmética, álgebra e cálculo com a mathematica. 

1. ed. São Paulo: E. Blücher, 1998. 278 p. (2 exemplares). 

 

Banco Central do Brasil. O que é um Banco Central?. Banco Central Brasil, 2002. (3 

exemplares). 

 

Banco Central do Brasil. O que são os Bancos?. Banco Central Brasil, 2002. (3 

exemplares). (3 exemplares) 
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Disciplina: INTRODUÇÃO AO DIREITO 

Carga Horária: 80 

Ementário: Administrador/Empresa e Administração Pública. Legislação Básica. Aspectos 

Teóricos e Práticos. Novas Tendências do Direito Público frente ao Contexto 

Brasileiro e Internacional. Direito Civil e Comercial. Aspectos Teóricos e Práticos. 

Novas Tendências do Direito Civil e Comercial frente ao Contexto Brasileiro e 

Internacional. 

Bibliografia:  Básica:  

 

ROMÃO, Jacqueline Moura. História do direito: uma breve viagem do direito na 

história. Rio de Janeiro: Editora Rio, 2003. 266 p.  (5 exemplares). 

 

IBPEX. Noções preliminares de direito administrativo e direito tributário. 

Curitiba: Ibpex, 2008 (5 exemplares). 

 

IBPEX. Direito constitucional: conceitos, fundamentos e princípios básicos. 

Curitiba: Ibpex, 2008 (5 exemplares). 

 

HONESKO, Vitor Hugo Nicastro.  A norma jurídica e os direitos fundamentais um 

discurso sobre a crise do positivismo jurídico. São Paulo: RCS Editora, 2006 (5 

exemplares). 

 

Complementar:  

 

CLT. Consolidação das leis do trabalho. São Paulo: Rideel, 2006. ( 5 exemplares). 

 

CDC. Código de defesa do consumidor: São Paulo: Rideel, 2006. (5 exemplares). 

 

PINHEIRO, Ralph Lopes. 1000 perguntas história do direito. Rio de Janeiro: Thex 

Ed.: Biblioteca da Universidade Estácio de Sá, 1997. 163 p. (1.000 perguntas) (3 

exemplares). 

 

NUNES, Rodrigues. Direito Administrativo para concursos, acadêmicos e 

profissionais. São Paulo: RG Editores, 1998 (2 exemplares). 

 

BARROS, Rivaldo Lima. Riqueza da vida, meia ponte: direito ambiental. Rio de 

Janeiro: Deescubra, 2012 . (5 exemplares). 
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Disciplina: INGLÊS INSTRUMENTAL 

Carga Horária: 40 

Ementário: Introdução ao desenvolvimento das estratégias de leitura em língua estrangeira e 

reconhecimento de estruturas básicas da língua inglesa a fim de aperfeiçoar a leitura 

no idioma. Locução verbal, nominal. Pronomes em termos de referência contextual. 

Adjetivos e Advérbios. Afixos. Formas ING. Conjunções. 

Bibliografia:  Básica:  

COBUILD, Collins. English language dictionary. London: Collins ELT, 1987. (5 

exemplares) 

LIMA, Denilso de. Gramática de uso da língua inglesa: a gramática do ingles na 

ponta da língua. Rio de janeiro: Elsevier, 2010. 

GLENDINNING, Eric H. Basic English for computing. New York: Oxford 

University Press, 2002. 

SINCLAIR, Bárbara. Activate your english: pre-intermediate self-study workbook. 5. 

ed. New York, Cambridge University Press, 1995. 88 p. (5 exemplares). 

 

SINCLAIR, Barbara. Activate your English: pre-intermediate coursebook. [S.l]: 

Cambridge University Press, 1996. (4 exemplares) 

Complementar:  

BARKER, Chris. New snapshot: language blooster: pre-intermediate. England: 

Longman, 2003. 144 p. (3 exemplars). 

NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF ENGLISH. Pathways to English. New 

York: McGraw-Hill International Book Company, 1984 (2 exemplares). 

ROGERSON, Pamella. Speaking clearly: pronunciation and listening comprehensin 

for learners of English. New York, Cambridge, 1997, (4 exemplares). 

TORRES, Décio et ali . Inglês.com.textos para informática. Salvador: o autor, 2001. 
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Disciplina: PRÁTICA DE PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO 

Carga Horária: 80 

Ementário: O papel da ciência. Tipos de conhecimento. Método e técnica. O processo de leitura. 

Citações bibliográficas. Trabalhos acadêmicos: tipos, características e composição 

estrutural. O projeto de pesquisa experimental e não experimental. Pesquisa 

qualitativa e quantitativa. Relatório de Pesquisa. Estilo de Redação. Referências 

bibliográficas. Apresentação gráfica. Normas da ABNT. 

Bibliografia:  Básica:  

 

CRISTOL, Steven M.; SEALEY, Peter. Marketing de substituição: simplificando 

produtos e melhorando negócios. São Paulo: Futura, 2001. 283 p. (5 exemplares) 

 

MOTTA, Valter T. Normas técnicas para apresentação de trabalhos científicos. 3. 

ed. Caxias do Sul: Educs, 2004. 175 p. (5 exemplares). 
 

COÊLHO, Ronaldo Sérgio de Araújo. Manual de apresentação de trabalhos 

técnicos, acadêmicos e científicos: Curitiba, Juruá editora, 2007. (5 exemplares). 

 

Complementar:  

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 4. 

ed. São Paulo: Atlas, 2004. 305 p. (2 exemplares) 

 

HOFFMAN, K. Douglas; BATESON, John E. G. Princípios de marketing de 

serviços: conceitos, estratégias e casos. São Paulo: Thomson, 2003. 628, [3] p. (2 

exemplares) 

 

UFPR. Universidade Federal do Paraná. Normas de Trabalhos Acadêmicos. Curitiba; 

UFPR, 2011 (coleção completa) 

 

COBRA, Marcos. Ensaio de marketing global. 1. ed. São Paulo: Marcos Cobra, 

1995. 249 p. (1 exemplar) 
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Quarto Semestre 
 



51 

 

 

Disciplina: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS 

Carga Horária: 80 

Ementário: Evolução e Conceitos de Administração de Materiais. Funções e Objetivos da 

Administração de Materiais. Localização e Alcance da AM nas Organizações. 

Normalização e Qualidade. Armazenamento de Materiais. Logística. A Função 

Compra. A Organização e o Pessoal de Compras. Compra na Qualidade Certa. 

Compra no Preço Certo. Fontes de Fornecimento. Organizações Alternativas para 

Compras. Fabricar ou Comprar. 

Bibliografia:  Básica: 

 

MONTELLA, Maura. Economia, administração contemporânea e engenharia 
da produção: um estudo de firma. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. (5 
exemplares). 
 
APEX. A primeira  exportação a gente nunca esquece: como as empresas 
brasileiras estão chegando ao mercado externo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2003. (5 exemplares). 
 
CLARKE, Thomas. Repensando a empresa. São Paulo: Pioneira, 1995 (5 
exemplares) 
 

MANGANELLI, Raymond L.; KLEIN, Mark M. Manual de reengenharia: um guia, 

passo a passo, para a transformação da sua empresa. Rio de Janeiro: Campus, 1995. 

379 p. (5 exemplares). 

 

Complementar:  

 

BARROS, Claudius D'Artagnan C. ABC da ISO 9000: respostas às dúvidas mais 

frequentes. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1999. 32 p. (5 exemplares). 

 

O SISTEMA ISSO 9000 na prática. São Paulo: Pioneira, 1996. (5 exemplares) 
 

DIAS, Marco Aurélio Pereira. Gerência de materiais. São Paulo: Atlas, 1988. 186 p.  

(1 exemplar). 

 

MARTINS, Petrônio G.; ALT, Paulo Renato Campos. Administração de materiais e 

recursos patrimoniais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 441 p. (1 exemplar) 

 

 



52 

 

 
Disciplina: PSICOLOGIA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO 

Carga Horária: 40 

Ementário: Comportamento Humano. Personalidade. Processos de Liderança. Tensão e Conflito. 

Feedback. Funcionamento e Desenvolvimento de Grupos. 

Bibliografia: Básica: 

 

BENFARI, Robert C.; CÔRTES, Marcos H. C. Mudando seu estilo gerencial. Rio de 

Janeiro: Objetiva, 1996. 359 p. (5 exemplares) 

 

BROXADO, Sílvio. A verdadeira motivação na empresa: entendendo a psicologia 

organizacional e dicas para a motivação no dia-a-dia das empresas. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2008 (5 exemplares). 

 

FROMM, Erich; BARBOSA, Lúcia Helena Siqueira. A descoberta do inconsciente 

social: contribuição ao redirecionamento da psicanálise. São Paulo: Manole, 1992. 

176 p. (5 exemplares). 

 

Complementar: 

 

FITZGERALD, Hiram E.; STROMMEN, Ellen A.; MCKINNEY, John Paul. 

Psicologia do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Campus, 1986. 3 v. (2 exemplares) 

 

DRAKE, John D. Trabalhe menos: desacelere e aproveite melhor a vida.  São Paulo: 

Negócio Editora, 2001. 210 p. (5 exemplares). 

 

SERRA, Floriano. A empresa sorriso: quem disse que não pode ser feliz no trabalho? 

São Paulo: Butterfly editora, 2006. 173. (2 exemplares). 

 

WEISS, Donald H. Administre o stress. São Paulo: Nobel, 1991. 95 p. (2 

exemplares). 

 

GOLEMAN, Daniel. Inteligência emocional: a teoria revolucionária que redefine 

o que é ser inteligente. Rio de Janeiro : Objetiva, 1995 (2 exemplar). 

 

RODRIGUES, Marcus Vinícius Carvalho.  Qualidade de vida no trabalho. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1994 (1 exemplar). 

 

COOPER, Robert. Inteligência emocional na empresa. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

(1 exemplar) 
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Disciplina: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Carga Horária: 80 

Ementário: Significado e Objetivo da Administração Financeira. Administração do Ativo 

Circulante. Administração do Passivo Circulante. Fontes de Recursos à Longo Prazo. 

Política de Dividendos. Formação de Preços de venda. Conceitos Básicos. Orçamento 

Operacional. Orçamento Econômico-Financeiro. Orçamento de Investimentos. 

Execução Orçamentária. 

Bibliografia:  Básica:  

 

LAMBDEN, John; TARGETT, David; CHAMMAS, Ymaly Salem. Finanças para o 

pequeno empresário. São Paulo: Best Seller, 1990 165 p. (5 exemplares). 

 

MACIEL, Claudio. Finanças: 250 perguntas, 750 exercícios. Rio de Janeiro: Ed. Rio: 

IOB Thomson, 2006. 250 p. (5 exemplares). 

 

MOORE, Norman. Previsão orçamentária: 25 princípios para atingir objetivos e 

metas. São Paulo: PubliFolha, 2002. 120 p. (Pocket MBA). (5 exemplares). 

 

RAO, Dileep; CARDOZO, Richard. Financiamento de empresas: 25 princípios para 

captar dinheiro e crescer. São Paulo: PubliFolha, 2003. 96 p. (Pocket MBA) (5 

exemplares) 

 

TAGGART, ROBERT. Gestão de investimentos: 25 princípios para calcular riscos e 

vantagens. São Paulo: PubliFolha, 2003. 96 p. (Pocket MBA) (5 exemplares) 

 

TREUHERZ, Rolf Mário. Análise financeira por objetivos. 4. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Pioneira, 1987. 114 p. (Biblioteca Pioneira de administração e negócios). (5 

exemplares). 

 

Complementar:  

 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira: essencial. 2. ed. 

Porto Alegre: Bookman, 2001. 610 p. (3 exemplares). 

 

GODFREY, Neale S. Dinheiro não dá em árvore: como introduzir seus filhos no 

mundo das finanças. São Paulo: Círculo do livro, 1994. 175 p. (5 exemplares). 

 

LYNCH, Daniel C.; LUNDQUIST, Leslie. Dinheiro digital: o comércio na internet. 

Rio de Janeiro: Campus, 1996. 251 p. (1 exemplar). 

 

SANTOS, José Odálio dos. Análise de crédito: empresas e pessoas físicas. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2006. 307 p. (1 exemplar) 
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Disciplina: ESPANHOL INSTRUMENTAL 

Carga Horária: 40 

Ementário: Introducción a la lengua española y a la cultura de los países hispánicos a nível básico. 

Presentación. Situarse en el espacio. Costumbres y rutinas. Situación de compras. 

Descripción de personas. Expresar el gusto y preferencias. Situaciones formales y no 

formales. Vocabulario del mundo del trabajo. Práctica de conversación y de 

producción de textos a nível básico.  

Bibliografia:  Básica:  

GARCÍA, Concha Moreno et ali. Nuevo Español sin fronteras - Libro del alumno. 

(edición especial para Brasil). Madrid: Sociedad General Española de Librería, S. A., 

2007.  

GARCÍA, Concha Moreno et ali. Nuevo Español sin fronteras - Cuaderno de 

ejercicios. (edición especial para Brasil). Madrid: Sociedad General Española de 

Librería, S. A., 2007.  

ROSA, Ubiratan & GUIMARÃES, Deocleciano Torrierei. Minidicionário Ridee: 

español/portugués/español. São Paulo: Rideel, 2003 (5 exemplares). 

 

Complementar:  

DÍAZ, Regino Etxabe & FORONDA, Eladio Pascual. Diccionario mini de la lengua 

española. Barcelona: Larousse, 2002. 627 p. (5 exemplares). 

GARCÍA, Sofía Acebo & GALÁN, Javier Lahuerta. Diccionario de sinónimos y 

antónimos. Barcelona: Larousse FR, 2003. (2 exemplares). 

SABINO, Maria de Lourdes. Minimanual compacto de gramática língua español: 

teoria e prática. São Paulo: Rideel, 2005 (5 exemplares). 
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Disciplina: ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA 

Carga Horária: 80 

Ementário: Evolução do Conceito de Marketing. Sistemas de MK. Tipos de Mercados. 

Segmentação de Mercado. Comportamento do Consumidor. Composto de MK. O 

ambiente contemporâneo no contexto do marketing atual. Globalização. 

Posicionamento estratégico. Estratégias competitivas. Transferência cultural. 

Bibliografia:  Básica: 

 

LEWIS, Jordan D. Alianças estratégicas: estruturando a administrando parcerias para 

o aumento da lucratividade. São Paulo: Pioneira, 1992. 359 p. (Biblioteca Pioneira de 

administração e negócios). (5 exemplares) 

 

ROCHA, Jorge Vieira da. Fundamentos de marketing. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 

2005. 71 p. (Coleção resumindo). (5 exemplares). 

 

SCOTT-JOB, Derrich. Marketing pessoal. São Paulo: Best-Seller: Círculo do Livro, 

1994. 177 p. (5 exemplares) 

 

Complementar:  

 

CRONIN, Mary J. Doing business on the Internet: how the electronic highway is 

transforming American companies. New York.: VNR, 1993. 308 p. (1 exemplar). 

 

KARSAKLIAN, Eliane. Cybermarketing. São Paulo: Atlas, 2001. 155 p. (1 

exemplar). 

 

KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, 

implementação e controle.  5. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 725 p. (2 exemplares). 

 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 7. ed. São Paulo: 

JC, 1999. 527 p. (2 exemplares). 

 

PIPKIN, Alex. Marketing internacional: uma abordagem estratégica. São Paulo: 

Aduaneiras, 2005. 160 p. (5 exemplares). 

 

STERNE, Jim. World Wide Web marketing: integrating the Internet into your 

marketing strategy. E.U.A: Wiley, 1996. 331 p. (1 exemplar). 

 



56 

 

 

Disciplina: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Carga Horária: 80 

Ementário: Conceito de Administração de Recursos Humanos; O estado da arte da ARH; O 

contexto atual e o futuro do trabalho; A organização da ARH; Estudo tradicional do 

cargo e mudanças em perspectivas; Estudo tradicional e tendências de mudanças em 

recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento; Estudo tradicional e 

tendências de mudanças na avaliação de desempenho e administração de salários; 

Visão estratégica da ARH. 

Bibliografia:  Básica: 

 

DRAKE, John D. Trabalhe menos: desacelere e aproveite melhor a vida.  São Paulo: 

Negócio Editora, 2001. 210 p. (5 exemplares). 

 

KNAPIK, Janete. Administração geral e de recursos humanos. Curitiba: IBPEX, 

2005. (4 exemplares).  4 

 

POTTS, Tom. Talento executivo: como identificar e desenvolver os melhores. São 

Paulo: Pioneira, 1994. (5 exemplares) 

 

Complementar:  

 

DALRYMPLE, Ron. O gerente interno: o poder do controle dos negócios, do lar e 

da mente está em suas mãos. Osasco: Editora Novo Século, 2001. 115 p. (3 

exemplares) 

 

WILDER, R. M. Da demissão ao sucesso: uma nova trajetória. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 1997. 102 p.  (3 exemplares) 

 

CRAWFORD, Richard. Na era do capital humano: o talento, a inteligência e o 

conhecimento como forças econômicas. Seu impacto nas empresas e nas decisões de 

investimento. São Paulo: Atlas, 1994 (1 exemplar). 

 

JAFFE, Dennis T. Auto-renovação: alto desempenho em um mundo altamente tenso. 

Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003. (2 exemplares) 
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Disciplina: PROJETO INTEGRADOR - CONSULTORIA 

Carga Horária: 40 

Ementário: Desenvolver habilidades de Planejamento estratégico, por meio de aplicação de 

técnica estruturada. Conhecer Técnicas de Planejamento integradas a Estratégia de 

Negócios da Organização. Possibilitar a prática de técnica estrutura voltada ao 

planejamento. Aplicação dos conceitos interdisciplinares em consultoria por meio de 

trabalho em equipe.. 

Bibliografia:  Básica: 

 

REIS NETO, Almiro dos. Consultoria de campo: nas redes de varejo e franquias. Rio 

de Janeiro: Qualitymark, 2007 (5 exemplares). 

 

 

MCKINLEY, Tony. Do papel até a web: como tornar as informações acessíveis 

instantaneamente. São Paulo : Quark Books, 1998 (25 exemplares). 

 

BERTI, Anélio. Diagnóstico empresarial: teoria e prática. São Paulo: Ícone, 2001. (5 

exemplares). 

 

Complementar:  

 

YOURDON, Edward. Análise Estruturada Moderna. Rio de Janeiro: Campus, 1991. 

(1 exemplar) 

 

SPOHR, Elizabet Maria. Avaliação de impacto de tecnologias da informação 

emergentes nas empresas: Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003 ( 5 exemplares). 

 

MAGALHÃES, Ricardo. Revolução das mudanças :dinâmica consciencial do 

sucesso.  São Paulo: Novo século, 2004 (3 exemplares). 

 

Pesquisas de Sites na Internet.. 

 

Material do SEBRAE. 
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Quinto Semestre 
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Disciplina: CONTABILIDADE GERENCIAL 

Carga Horária: 80  

Ementário: Aplicação dos conhecimentos da ciência e da técnica contábil voltados a estruturação 

de balanços e do conjunto dos demonstrativos contábeis. 

Bibliografia:  Básica:  

 

COGAN, Samuel.  Contabilidade Gerencial: uma abordagem da teoria das 

restrições. São Paulo : Saraiva, 2007, 294 p. (5 exemplares) 

 

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial: 15. ed. São Paulo : Atlas, 2009. 

(3 exemplares) 

 

MARION, José Carlos. Custos: uma estratégia de gestão. São Paulo: Ícone, 2002. 

264 p. (5 exemplares) 

 

Complementar:  

 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Curso de contabilidade para não 

contadores: para as áreas de administração, economia, direito, engenharia. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2000. 282 p. (1 exemplar) 

 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 370 p. (2 

exemplares). 

 

OLIVEIRA, Celso Marcelo de. Manual de contabilidade empresarial e societária. 

Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2006. (3 exemplares). 

 

 

 



60 

 

 

Disciplina: COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

Carga Horária: 40 

Ementário: Conceitos de Comportamento Organizacional, O indivíduo, O grupo, O sistema da 

Organização, Dinâmica Organizacional. 

Bibliografia:  Básica:  

 

IACOCCA, Lee A.; KLEINFIELD, Sonny. Falando francamente. São Paulo: 

Cultura, 1988. 401 p. (5 exemplares) 

 

NEBENZAHL, Luís Carlos. A rejeição nas organizações: Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2004 (5 exemplares). 

 

GUARAGNA, Eduardo. Desmistificando o aprendizado organizacional: 

conhecendo e aplicando os conceitos para alcançar a excelência e a competividade. 

Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. (5 exemplares). 

 

Complementar:  

 

FREEMAN, Allyn. A liderança genial de Alfred P. Sloan. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2009. (2 exemplares). 

 

WAGNER III, John A. ; HOLLENBECK, John R. Comportamento organizacional: 

criando vantagem competitiva. São Paulo: Saraiva, 1999  (1 exemplar). 

 

MAGALHÃES, Ricardo.Revolução das mudanças dinâmica consciencial do 

sucesso. São Paulo: Novo século, 2004, (3 exemplares). 

 

AGUILAR, Francis J. A ética nas empresas: maximizando resultados através de 

uma conduta ética nos negócios. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1996 (1 

exemplar). 

 



61 

 

 
Disciplina: GESTÃO DE VENDAS E PESQUISA DE MARKETING 

Carga Horária: 80 

Ementário: Avaliação do potencial de mercado e de vendas. Fatores organizacionais e ambientais 

que afetam as atividades de venda. Planejamento de vendas: previsão de vendas, 

fixação de metas, orçamento, estratégias e táticas de vendas, campanhas  de 

promoção. Relação com clientes. Planejamento e estruturação de redes de distribuição. 

Requerimentos mínimos da distribuição. Vendedores: recrutamento, seleção, 

treinamento, avaliação de desempenho, remuneração, motivação. Avaliação de 

vendas: cumprimento de metas, adimplência de clientes, custos de vendas. 

Organização das atividades de vendas: posicionamento e funções do órgão de vendas 

na estrutura da empresa e com as demais unidades da empresa. Sistema da informação 

de vendas. Comércio eletrônico: possibilidades de uso, limitações, recursos 

necessários.  Sistema de informação de administração de vendas. 

Bibliografia:  Básica:  

 

PAIXÃO, Márcia Valéria. Pesquisa e planejamento de marketing e propaganda: 

Curitiba: Ibpex, 2008 (10 exemplares) 

 

MACTEAR, John. Vendas: conceitos essenciais que fazem a diferença. São Paulo: 

Saraiva, 2012 (5 exemplares). 

 

LIAUTAUD, Bernard. Inteligência em e-business: transformando informações em 

conhecimento, e conhecimento em lucro. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002  (5 

exemplares). 

 

Complementar:  

 

CORTELAZZO, Iolanda Bueno de Camargo. Pesquisa prática profissional: produção 

de textos. Curitiba: Ibpex, 2007 (5 exemplares). 

 

KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação 

e controle. 5. ed.. São Paulo: Atlas, 1998. (2 exemplares).  
 

GODOY, Adriano. 4F's do varejo: a ferramenta que faltava na gerência das lojas. Rio 

de Janeiro: Qualitymark, 2006 (5 exemplares) 

 

RAPP, Stan. O novo maximarketing: São Paulo: Makron Books, 1996. 

(1 exemplar). 

 

 



62 

 

 

Disciplina: ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 

Carga Horária: 80 

Ementário: Histórico, Conceitos e Estrutura da Administração de Produção. Sistemas de 

Produção. Planejamento e Controle da Produção. Desenvolvimento de Novos 

produtos. Técnicas Modernas de Administração de Produção. Manutenção Industrial. 

Balanceamento da Produção. 

Bibliografia:  Básica:  

 

SCHMENNER, Roger W.  Administração de operações em serviços. São Paulo: 

Futura, 1999 (5 exemplares) 

 

RODRIGUES, Marcelo, 1969-. Gestão da manutenção: Curitiba : Base Didáticos, 

2009 (6 exemplares). 

 

BRANCO FILHO, Gil. A organização, o planejamento e o controle da manutenção: 

Rio de Janeiro : Ciência Moderna, 2008 (5 exemplares). 

 

PAIXÂO, Márcia Valéria. Desenvolvendo novos produtos e serviços. Curitiba: 

IBEPEX, 2007. (5 exemplares) 

 

Complementar:  

 

MONTELLA, Maura. Economia, administração contemporânea e engenharia de 

produção: um estudo de Firma. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006 ( 5 exemplares). 

 

PACE, João Henrique. O Kanban na prática: Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003 (2 

exemplares). 

 

 



63 

 

 
Disciplina: LIDERANÇA E NEGOCIAÇÃO 

Carga Horária: 40 

Ementário: Liderança e negociação. Conceituação de negociação. Conceituação de conflito. 

Qualidades do negociador. Pecados capitais do negociador. Etapas e estratégias da 

negociação. Os impasses. Equilibrando emoção e razão. As concessões. Comunicação 

e negociação. As diferenças culturais. Motivação na negociação. Confiança. 

Aceitação. Congruência. Geração de possibilidades. Estilos de negociação. Avaliação 

e Flexibilização do processo de negociação. Acompanhamento e realimentação do 

processo. 

Bibliografia:  Básica:  

 

ANASTASI, Tom. Negociação personalizada: guia prático para acordos positivos e 

duradouros. São Paulo: IBRASA, 1996. (5 exemplares). 

 

LEWIS, Jordan. Alianças estratégicas: estruturando e administrando parcerias para o 

aumento da lucratividade. São Paulo: Pioneira, 1992  (5 exemplares). 

 

WATSON, Lucinda. Trajetórias de grandes líderes: carreira e vida de pessoas que 

fizeram diferença. São Paulo: Negócio Editora, 2002  (5 exemplares). 

 

Complementar:  

 

PATRÃO, George V. da Costa. Liderança para a qualidade. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 1997. (2 exemplares) 

FREEMAN, Allyn. A liderança genial de Alfred P. Sloan: lições indispensávei sobre 

negócios, gestão e liderança para o gerente de hoje. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2009 

(2 exemplares). 

 

GALLO, Carmine. Comunicação é tudo: os segredos dos maiores comunicadores de 

negócios do mundo. São Paulo: Editora Landscape, 2007.(2 exemplares). 

 

Faculdades Bom Jesus. Gestão do capital humano: Curitiba : FAE Business School, 

2002 (2 exemplares). 

 

 



64 

 

 
Disciplina: LEGISLAÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO 

Carga Horária: 40 

Ementário: Direito do Trabalho: conceito, origem, evolução. Natureza do Direito do Trabalho. 

Normas jurídicas de Direito Interno do Trabalho. Contrato de trabalho. Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Normas gerais de tutela do trabalho. Relações 

coletivas de trabalho. Negociação coletiva de trabalho. Instrumentos normativos 

negociados. Direito Sindical. Representação dos trabalhadores. Greve. Solução estatal 

de conflitos trabalhistas. Justiça do Trabalho. Seguridade social; conceito, origem, 

finalidade, evolução. Os reflexos da globalização sobre as relações de trabalho. 

Tópicos especiais de legislação trabalhista e de seguridade social. 

Bibliografia:  Básica:  

 

Constituição Estado e Direito: reflexões contemporâneas. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2009 (5 exemplares). 

 

KURT, Hanks. Aumentando sua produtividade: Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 1997 (5 exemplares). 

 

Consolidação das leis do trabalho: 12. ed.. São Paulo: Rideel, 2006. (5 

exemplares) 
 

Complementar:  

 

CLT: consolidação das leis do trabalho. 2. ed.. Rio de Janeiro: Forense ; 

São Paulo: Método, 2010 (1 exemplar) 

 

SALEM NETO, José. Decisões trabalhistas: direito e processo do 

trabalho. São Paulo: LED, 1998 (3 exemplares). 
 

Conheça e defenda seus direitos: saúde, casamento e família, trabalho e 

previdência social, proteção ao consumidor, imóveis e vizinhos, 

assistência gratuita. São Paulo: Nova Cultura, 2010. (2 exemplares). 
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Sexto Semestre 
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Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO I 

Carga Horária: 40 

Ementário: Disciplina sem ementa definida. A mesma será definida a cada ano para assegurar a 

atualização curricular. 

Bibliografia:  Básica: 

A ser definida, conforme o plano de ensino de cada semestre. Depende a atualidade na 

área. 

 

Complementar: 

A ser definida, conforme o plano de ensino de cada semestre. Depende a atualidade na 

área. 
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Disciplina: ORGANIZAÇÃO E GERÊNCIA DE PROJETOS E NEGÓCIOS 

Carga Horária: 80 

Ementário: Teoria de Gerência de Projetos. Prazos e tipos de projetos. Projetos para Micro, 

Pequenas, Médias Empresas e Multinacionais/Transnacionais. Utilização de uma 

ferramenta informacional para desenvolvimento de projetos. (MsProject e Project 

Planner). 

Bibliografia:  Básica:  

FRIZANCO, Orlando. Gerência de projetos de sistemas informatizados: um enfoque 

prático. 20 ed.. Curitiba: Editora Edição do Autor, 2004 6 exemplares. 

 

PIMENTEL, Alex. Curso de gerência de projetos: São Paulo: Digerati Books, 2008 

 (5 exemplares) 

 

CONSALTER, Maria Alice Soares. Elaboração de projetos: da introdução à 

conclusão. Curitiba IBPEX, 2007. (5 exemplares) 

 

Complementar:  

PAIXÃO, Márcia Valéria. Desenvolvendo novos produtos e serviços. Curitiba: 

IBEPEX, 2007. (5 exemplares) 

 

MONTELLA, Maura. Economia, administração contemporânea e engenharia da 

produção: um estudo de firma. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. (5 exemplares) 

 

HABERKORN, Ernesto. Gestão empresarial com ERP: 4. ed ; v. 1. São Paulo : 

Projeto TOTVS dá educação, 2008 (1 exemplar) 

 

FREZATTI, Fábio. Gestão da viabilidade econômico-financeira dos projetos de 

investimento: São Paulo: Atlas, 2008  (1 exemplar) 
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Disciplina: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 

Carga Horária: 80 

Ementário:  Definição de informação, de sistemas, de Sistemas de Informações Gerenciais 

(SIG). Análise e organização de sistemas administrativos. Implantação de SIG 

dentro de organizações. Repercussões e mudanças organizacionais. 

Bibliografia:  Básica:  

MEIRELES, Manuel. Sistemas de informação: quesitos de excelência dos 

sistemas de informação operativos e estratégicos. 2. ed.. São Paulo: Arte & 

Ciência, 2004. (6 exemplares) 

 

GUIMARÃES, André Sthler. Sistemas de informações: administração em tempo 

real. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. (5 exemplares) 

 

CRUZ, Tadeu. Sistemas, organização & metodos: estudo integrado das novas 

tecnologias da informação e introdução à gerência do conteúdo e do conhecimento. 

3. ed. São Paulo: Atlas, 2008. (5 exemplares) 

 

Complementar:  

 

REZENDE, Denis Alcides. Tecnologia da informação aplicada a sistemas de 

informação empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de 

informação nas empresas. 6. ed. rev. e ampl.. São Paulo: Editora Atlas, 2009. (5 

exemplares) 

 

O SISTEMA ISO 9000 na prática. São Paulo: Pioneira, 1996. (5 exemplares) 

SAMPAIO, Gilberto Maffei A. Pontos de partida... em segurança industrial. Rio 

de Janeiro: Qualitymark, 2002. (5 exemplares) 

 

MORAZ, Eduardo. Administração de informações com o Google. Digerati, 2005. 

(2 exemplares) 

 

FOLINA, Paulo Rogério Foina. Tecnologia de informação: planejamento e 

gestão. 2. ed.. São Paulo: Atlas, 2009. (5 exemplares) 

 

HABERKORN, Ernesto. Um bate-papo sobre T.I.: tudo que você gostaria saber 

sobre o ERP e a tecnologia da informação, mas ficava encabulado de 

perguntar. São Paulo : Saraiva, 2009. (2 exemplares) 
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Disciplina: GESTÃO EMPRESARIAL 

Carga Horária: 80 

Ementário: Princípios de gestão empresarial. Apresentação do modelo de trabalho de final e curso 

na Faculdade. Seleção dos projetos e empresas. 

Bibliografia:  Básica:  

SARATT, Newton. Gestão plena da terceirização: o diferencial estratégico. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2008. (5 exemplares) 

 

SUFFERT, Clauss Jorge. A gestão do conhecimento como solução. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2007. (5 exemplares) 

 

LEITE, Luiz Fernando. Inovação: o combustível do futuro. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2005. (5 exemplares) 

 

Complementar:  

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da 

revolução urbana à revolução digital. 6. ed. São Paulo : Atlas, 2010. (3 exemplares) 

 

ROCH, Luiz da. Metamorfose empresarial em tempos de oportunidades. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2000. (2 exemplares) 

 

FREEMAN, Allyn. A liderança genial de Alfred P. Sloan. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2009. (2 exemplares) 

 

KOHN, Stephen E. O gerente eficiente: 6 hábitos para liderar com sucesso. São 

Paulo: Editora Landscape, 2008. (2 exemplares) 

 

BELMIRO, Tânia Regina. A excelência em fazer acontecer: integrando a gestão 

dos processos com as estratégias da empresa para alinhar a organização com os 

objetivos propostos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005. (4 exemplares) 
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Disciplina: ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Carga Horária: 80 

Ementário: Sistemas de apoio a decisão. Sistemas executivos. Tópicos em gerenciamento dos 

sistemas: integração, segurança e controle. O futuro da tecnologia da informação. 

 

Bibliografia:  Básica:  

REZENDE, Denis Alcides. Tecnologia da informação aplicada a sistemas de 

informação empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de 

informação nas empresas. 6. ed. rev. e ampl.. São Paulo: Editora Atlas, 2009. (5 

exemplares). 

 

FOLINA, Paulo Rogério Foina. Tecnologia de informação: planejamento e gestão. 

2. ed.. São Paulo: Atlas, 2009. (5 exemplares) 

 

FRIZANCO, Orlando. Gerência de projetos de sistemas informatizados: um 

enfoque prático. 20 ed.. Curitiba: Editora Edição do Autor, 2004 (6 exemplares). 

 

Complementar:  

EUREKA, William E. QFD: perspectivas gerenciais do desdobramento da função 

qualidade. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1992. (5 exemplares) 

 

CLARKE, Thomas. Repensando a empresa. São Paulo: Pioneira, 1995 (5 

exemplares) 

 

BILLER, George Rodrigo de Camargo. Desenvolvimento de sistemas 

administrativos. São Paulo: Pioneira, 2001. (5 exemplares) 

 

JAFFE, Dennis T. Auto-renovação: alto desempenho em um mundo altamente tenso. 

Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003. (2 exemplares) 

 

LUCAS, Luiz Paulo Vellozo. Qualicidades: poder local e qualidade na administração 

pública. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. (2 exemplares) 
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Disciplina: DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES GERENCIAIS 

Carga Horária: 40 

Ementário: As estruturas de gestão contemporâneas tomando-se por base o estudo dos modelos 

gerenciais clássicos: a contribuição de Likert, Mc Gregor, Wiliam Reddin, Hersey e 

Blanchard, Blake e Mouton, Waren Bennis e Peter Drucker às técnicas gerenciais. 

Estilos de liderança e desenvolvimento de habilidades gerenciais básicas visando a 

inovação e competitividade empresarial. Desafios dos gerentes: liderança e motivação 

de equipes; manutenção de postura proativa; integração organização/negócio; gestão 

do tempo e organização pessoal; métodos de resolução de problemas e orientação para 

a obtenção de resultados. Influência do comportamento do gestor na determinação do 

sucesso ou crise da organização. 

Bibliografia:  Básica:  

RESENDE, Enio. A força e o poder das competências. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

2004. (5 exemplares) 

 

BOTH, Ivo José. Avaliação planejada, aprendizagem consentida: a fisiologia do 

conhecimento. Curitiba: IBEPEX, 2007. (5 exemplares) 

 

POTTS, Tom. Talento executivo: como identificar e desenvolver os melhores. São 

Paulo: Pioneira, 1994. (5 exemplares) 

 

Complementar:  

SERRA, Farah Azenha. Fator humano da qualidade em empresas hoteleiras. Rio 

de Janeiro: Qualitymark, 2005. (5 exemplares) 

 

SANTOS, Rejane. ISSO 9000 na hotelaria: o primeiro passo para atingir a 

excelência. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. (5 exemplares) 

 

JUNQUEIRA, Fernando. O que fazer para RH dar lucro. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2005. (2 exemplares) 

 

LEWIS, Jordan D. A empresa conectada: como as empresas líderes vencem 

através da aliança cliente-fornecedor. São Paulo: Pioneira, 1997. (1 exemplar) 

 

BEZERRA, João. Aquisição 360º: uma nova visão sobre os processos de fusão e 

aquisição. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005. (2 exemplares) 
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Sétimo Semestre 
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Disciplina: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Carga Horária: 80 

Ementário: Conceitos fundamentais, Análise Ambiental, Missão e Objetivos, Formulação de 

Estratégia, Implementação de Estratégia, Controle Estratégico. 

Bibliografia:  Básica:  

SCHNAARS, Steven P. Administrando as estratégias da imitação: como os 

retardatários tomam o mercado dos precursores. São Paulo: Pioneira, 1997. (5 

exemplares) 

 

SERTEK, Paulo. Administração e planejamento estratégico. Curitiba IBPEX, 2007. 

(5 exemplares) 

 

VALERIO NETTO, Antonio. Estratégias competitivas para pequenas e médias 

empresas de tecnologia: Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. (5 exemplares) 

 

Complementar:  

 

BALDWIN, Robert E. Desenvolvimento e crescimento econômico.  São Paulo. 

Pioneira, 1979. (5 exemplares) 

 

APEX. A primeira  exportação a gente nunca esquece: como as empresas 

brasileiras estão chegando ao mercado externo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003. 

(5 exemplares) 

 

TRUMP, Donald J. Trump: sobrevivendo ao sucesso. São Paulo: Campus, 1991 ( 5 

exemplares) 

 

RAZZOLINI FILHO, Edelvino. O reverso da logística e as questões ambientais no 

Brasil. Curitiba: Edição do Autor, 2008. (5 exemplares) 

 

SEIFFERT, Peter Quadros. Gestão humana para o século XXI. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2005. (5 exemplares) 
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Disciplina: GESTÃO DA QUALIDADE  

Carga Horária: 80 

Ementário: Qualidade: conceitos básicos. Características da Qualidade. Controle de qualidade. 

Economia da qualidade. Qualidade e produtividade. 

Bibliografia:  Básica:  

CAMP. Robert C. Benchmarking: a caminho da qualidade total. 3. Ed. São Paulo: 

Pioneira, 1998. (5 exemplares). 

 

SELEME, Robson. Controle da qualidade: as ferramentas essenciais. 2. ed.. 

Curitiba: Ibpex, 2010 (5 exemplares). 

 

HAYES, Bob E. Medindo a satisfação do cliente: desenvolvimento e uso de 

questionários. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1995. (5 exemplares). 

 

VALENÇA, Antônio Carlos . Método Symlog e aprendizagem organizacional. Rio 

de Janeiro: Qualitymark, 2004. (5 exemplares). 

 

BARROS, Claudius D'Artagnan C. ABC da ISO 9000: respostas às dúvidas mais 

frequentes. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1999 (5 exemplares). 

 

Complementar: 

  

PATRÃO, George V. da Costa. Liderança para a qualidade. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 1997. (2 exemplares). 

 

TEBOUL, James. Gerenciando a dinâmica da qualidade: Rio de Janeiro: Qualitymark, 

1991 (1 exemplar). 

 

AVANÇOs e perpectivas da gestão pública nos estados. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2008. (5 exemplares) 

 

RUMOS da humanidade empresarial: antologia de artigos e entrevistas. v. 2. Rio 

de Janeiro: Qualitymark, 1996. (2 exemplares) 
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Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO II 

Carga Horária: 40 

Ementário: Disciplina sem ementa definida. A mesma será definida a cada ano para assegurar a 

atualização curricular. 

Bibliografia:  Básica: 

A ser definida, conforme o plano de ensino de cada semestre. Depende a atualidade na 

área. 

 

Complementar: 

A ser definida, conforme o plano de ensino de cada semestre. Depende a atualidade na 

área. 
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Disciplina: JOGOS DE EMPRESAS 

Carga Horária: 80 

Ementário: Utilização de Softwares para simulação do ambiente competitivo organizacional. 

Bibliografia:  Básica:  

SCHWARTZ, José Castro. Franquia de A a Z: o que você precisa saber.  2. Ed. 

Rio de Janeiro: Qualitymark, 2008. (5 exemplares) 

 

COSTA, Henrique Sérgio Gutierrez da. Negociando para o sucesso. Curitiba: 

IBEPEX, 2008. (5 exemplares) 

 

D’Aveni, Richard A. Hiper competição: estratégias para dominar a dinâmica 

do mercado. São Paulo: Campus, 1995 (5 exemplares). 

 

SANTOS, J. DOS. Aula de Jogos de Empresas. São Paulo; 2009, (PDF 
free). 
 

Complementar:  

 

ABBONDATI, Lucio Junior. Jogos & soluções interativas. São Paulo: 

Qualitymark, 2007. (2 exemplares) 

 

HICKMAN, Craig R. O jogo da organização: um jogo de negócios interativo 

onde você levanta ou quebra a empresa. São Paulo: Pioneira, 1995. (4 exemplares) 

 

BARRETO, Roberto Menna. O Copy criativo: 177 magníficos textos de 

propaganda (para ver se você finalmente aprende a redigir um). Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2004. (2 exemplares) 

 

MARSHALL, Carla. Direito societário: estudos e pareceres. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2009. (5 exemplares) 

 

BRASIL, Haroldo Vinagre. Perguntas & respostas: para a administração da 

pequena e média empresa. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997. (2 exemplares) 

 

Site do SEBRAE-PR. Desafio Sebrae. Disponível em www.sebrae.com.br 

 

 

http://www.sebrae.com.br/
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Disciplina: ANÁLISE DE CUSTOS 

Carga Horária: 40 

Ementário: Custos para Avaliação de Estoques. Classificação e Nomenclatura de Custos. Critérios 

de Rateio dos Custos Indiretos. Aplicação de Custos Indiretos de Fabricação. 

Materiais Diretos. Mão-de-obra Direta. Custos Gerenciais (Custeio Baseado em 

Atividades – ABC e Unidades de Produção – UPs. Custos por Processo (contínuo) de 

Produção. Custos por Ordem de Produção. Custos para Decisão. Custos para Controle. 

Custo Padrão. Implantação de Sistemas de Custos. 

Bibliografia  Básica:  

 
BERTI, Anélio. Custos: uma estratégia de gestão. São Paulo: Ícone, 2002. (5 

exemplares). 

 

VIANA, Herbet Ricardo Garcia. Lições preliminares sobre custos industriais: Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2005. (5 exemplares) 

 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custos fácil: 7. ed.. São Paulo: Saraiva, 

2009. (5 exemplares). 

 

Complementar:  

 

MIGLIARI JUNIOR, Arthur. A responsabilidade penal da pessoa jurídica. São 

Paulo: Edições CS, 2002. (2 exemplares) 

 

JUNGSTEDT, Luiz Oliveira Castro. Direito econômico. Rio de Janeiro: Editora 

Thex, 2000. (contém suplemento) (3 exemplares) 

 

JOHANSEN, Robert; SWIGART, Rob. Depois da reengenharia: motivando e 

valorizando o profissional na empresa redimensionada. Rio de Janeiro: Objetiva, 

1996. 280 p. (5 exemplares) 

 

RUSSOMANO, V. H. Introdução à administração de energia na indústria. São 

Paulo: Pioneira: Ed. da Universidade de São Paulo, 1987. 202 p. (5 exemplares) 

 

ALLEN, Rick. A fórmula secreta. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995. 386 p. (4 

exemplares). 
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Disciplina: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ADMINISTRAÇÃO I 

Carga Horária: 120 

Ementário: Será definido em projeto próprio 

Bibliografia:  Básica: 

Será definida no Projeto de Estágio do aluno.  Depende das disciplinas 

correlacionadas. 

 

Complementar: 

Será definida no Projeto de Estágio do aluno.  Depende das disciplinas 

correlacionadas. 
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Oitavo Semestre 
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Disciplina: TCC – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

(PROJETO DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESA) 

Carga Horária: 80 

Ementário: Projeto Final de Conclusão do Curso. Assistência aos grupos. 

- Apresentação da disciplina e método de avaliação. 

- Revisão e apresentação do Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso. 

- Discussão de temas para o Trabalho de Conclusão de Curso. 

- Identificação dos temas. 

- Orientação na busca da bibliografia. 

- Elaboração do Cronograma dos trabalhos do TCC 

- Orientação da Elaboração das Propostas do TCC. 

- Apresentação das normas ABNT para elaboração de Trabalhos Acadêmicos. 

- Reuniões com orientadores e coordenador do Curso. 

- Elaboração, apresentação e entrega das propostas de TCC. 

- Orientação dos Trabalhos em sala de aula e no laboratório, biblioteca, gabinete. 

- Recebimento dos TCC: entregas parciais para análise pelos professores 

orientadores. 

- Debates sobre os TCC em andamento. 

- Apresentações da situação dos TCC pelos alunos. 

- Preparo e apresentação de palestra na Semana Tecnológica 

- Entrega da minuta do TCC para análise pelos orientadores 

- Correções do TCC pelos acadêmicos. 

Registros de Acompanhamento. 

Bibliografia:  Básica:  

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 4. 

ed. São Paulo: Atlas, 2004. 305 p. (2 exemplares) 

 

UFPR. Universidade Federal do Paraná. Normas de Trabalhos Acadêmicos. Curitiba; 

UFPR, 2011 (coleção completa) 

 

PIMENTEL, Alex. Curso de gerência de projetos: São Paulo: Digerati Books, 2008 

 (5 exemplares) 

 

GASALLA, José María. Marketing & formação de executivos: o novo executivo 

na cultura da aprendizagem. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. (5 exemplares) 

 

SCHULTZ, Roberto. O publicitário legal. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005. (5 

exemplares) 

 

ALVES, Joemar Braga. Gestão de clientes: a arte de conquistar e manutenção do 

cliente. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. (4 exemplares) 

 

BARBOSA, Carlos Alberto. Pensamentos de recursos humanos. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 1997. (2 exemplares) 

 

RAZZOLINI FILHO, Edelvino. Logística empresarial no Brasil: tópicos especiais. 

Curitiba IBPEX, 2007. (5 exemplares). 
 

 

Complementar:  

 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 4. 

ed. São Paulo: Atlas, 2004. 305 p. (2 exemplares) 

 

UFPR. Universidade Federal do Paraná. Normas de Trabalhos Acadêmicos. Curitiba;  

UFPR, 2011 (coleção completa) 

 

PIMENTEL, Alex. Curso de gerência de projetos: São Paulo: Digerati Books, 2008 

 (5 exemplares) 
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GASALLA, José María. Marketing & formação de executivos: o novo executivo 

na cultura da aprendizagem. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. (5 exemplares) 

 

SCHULTZ, Roberto. O publicitário legal. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005. (5 

exemplares) 

 

ALVES, Joemar Braga. Gestão de clientes: a arte de conquistar e manutenção do 

cliente. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. (4 exemplares) 

 

BARBOSA, Carlos Alberto. Pensamentos de recursos humanos. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 1997. (2 exemplares) 

 

RAZZOLINI FILHO, Edelvino. Logística empresarial no Brasil: tópicos especiais. 

Curitiba IBPEX, 2007. (5 exemplares) 

 
FATEC-PR. Faculdade de Tecnologia de Curitiba. Manual de Regulamentos e 

Instruções Normativas da FATEC-PR. Curitiba: FATEC-PR, 2010. 

 

Várias, dependendo do TCC. 
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Disciplina: MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS 

Carga Horária: 80 

Ementário: Mercado Financeiro Brasileiro. Bolsas de Valores. BM&F. Índices. Nasdaq. 

Corretoras e Distribuidoras de Valores. Ações. Debêntures. Derivativos. Opções. 

Arbitragem/SWAP. Simulação do Mercado de Capitais. 

Bibliografia:  Básica:  

MACIEL, Claudio. Finanças: 250 perguntas, 750 exercícios. Rio de Janeiro: Ed. Rio: 

IOB Thomson, 2006. 250 p. (5 exemplares). 

 

TAGGART, ROBERT. Gestão de investimentos: 25 princípios para calcular riscos e 

vantagens. São Paulo: PubliFolha, 2003. 96 p. (Pocket MBA) (5 exemplares) 

 

TREUHERZ, Rolf Mário. Análise financeira por objetivos. 4. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Pioneira, 1987. 114 p. (Biblioteca Pioneira de administração e negócios). (5 

exemplares). 

 

Complementar:  

LAMBDEN, John; TARGETT, David; CHAMMAS, Ymaly Salem. Finanças para o 

pequeno empresário. São Paulo: Best Seller, 1990 165 p. (5 exemplares). 

 

MOORE, Norman. Previsão orçamentária: 25 princípios para atingir objetivos e 

metas. São Paulo: PubliFolha, 2002. 120 p. (Pocket MBA). (5 exemplares). 

 

RAO, Dileep; CARDOZO, Richard. Financiamento de empresas: 25 princípios para 

captar dinheiro e crescer. São Paulo: PubliFolha, 2003. 96 p. (Pocket MBA) (5 

exemplares) 

 

ECKSTEIN, Otto. Economia financeira: introdução à política fiscal. 3 ed. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1977. 191 p. 1 ex 

Juros e Spread bancário, 1: 2. ed.. Brasília: Gráfica Ideal, 2003. (2 exemplares) 

 

TREUHERZ, Rolf Mário. Análise financeira: por objetivos. São Paulo: Pioneira, 

1999. (2 exemplares) 
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Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO III 

Carga Horária: 40 

Ementário: Disciplina sem ementa definida. A mesma será definida a cada ano para assegurar a 

atualização curricular. 

Bibliografia:  Básica: 

A ser definida, conforme o plano de ensino de cada semestre. Depende a atualidade na 

área. 

 

Complementar: 

A ser definida, conforme o plano de ensino de cada semestre. Depende a atualidade na 

área. 
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Disciplina: SEMINÁRIO DE VIVÊNCIAS EMPRESARIAIS 

Carga Horária: 40 

Ementário:  

Depoimentos e relatos de empresários, professores e profissionais em geral que 

possam inserir o acadêmico as perspectivas reais do mercado de trabalho local. 

 

 

Bibliografia:  

 

Definida conforme o seminário /  palestra / evento a ser implementado. 
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Disciplina: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ADMINISTRAÇÃO II 

Carga Horária: 120 

Ementário: Será definido em projeto próprio 

Bibliografia:  A ser definida 
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Disciplina: LIBRAS (DISCIPLINA OPTATIVA) 

Carga Horária: 40 

Ementário: A Língua Brasileira de Sinais. Noções básicas de LIBRAS e a comunicação funcional 

entre ouvintes e surdos no âmbito escolar no ensino de língua portuguesa. A estrutura 

linguística da LIBRAS. Metodologia de ensino da Libras. 

1. Introdução 

1.1 Histórico da LIBRAS 

1.2 Conceitos 

1.3 Tipos e características da Linguagem de Sinais 

1.4 Inclusão Social pela LIBRAS 

2. Legislação da LIBRAS 

2.1  Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 

2.2 Decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 205 

3. A Língua Brasileira de Sinais 

4. Noções básicas de LIBRAS 

5. Comunicação funcional entre ouvintes e surdos 

6.Tratamento do surdo no âmbito escolar no ensino de língua portuguesa 

7. A estrutura linguística da LIBRAS  

8. Metodologia de ensino da LIBRAS 

9. Práticas individuais, em dupla e em grupo 

10. Exercícios escritos 

11. Softwares que apoiam a aprendizagem da linguagem do surdo 

12. Exercícios voltados ao cotidiano. 

Bibliografia:  Básica 

VELOSO, Éden ; MAIA FILHO, Valdeci. Aprenda libras com eficiência e rapidez. 

Curitiba : Mãos sinais, 2009 (5 exemplares) 

 

Felipe, Tanya A. Libras em Contexto : Curso Básico : Livro do Estudante. 8ª. 

edição- Rio de Janeiro : WalPrint Gráfica e Editora, 2007. (pdf free) 

 

MOTTA, Lívia, M. M. e ROMEU Fº, Paulo (organizadores). Audiodescrição : 

transformando imagens em palavras . São Paulo : Secretaria dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência do Estado de São Paulo, 2010. (pdf free) 

 

Complementar 

 

BOLONHINI JUNIOR, Roberto. Portadores de necessidades especiais: as principais 

prerrogativas dos portadores de necessidades especiais e a legislação brasileira. São 

Paulo: ARX, 2004. (4 exemplares) 

 

QUADRO, Ronice Müller (org.). Estudos surdos I. Parte A e B, Petrópolis: Arara 

Azul, 2006. (pdf free) 

 

QUADRO, Ronice Müller e PERLIN, Gladis (organizadoras). Estudos surdos II. 

Petrópolis: Arara Azul, 2007. (pdf free) 

 

QUADRO, Ronice Müller (org.). Estudos surdos III. Petrópolis: Arara Azul, 2008. 

(pdf free) 
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Disciplina: GESTÃO AMBIENTAL (DISCIPLINA OPTATIVA) 

Carga Horária: 40 

Ementário:  

Meio ambiente e a sociedade. Poluição atmosférica, poluição hídrica, legislação 

ambiental, política ambiental brasileira, gestão ambiental, tratamento de resíduos 

industriais, legislação ambiental, norma ISO 14400, enfoque ambiental técnico-

econômico em cadeias produtivas, avaliação custo x beneficio.  

 

Bibliografia:  Básica 

 

GUERRA, Sidney. Direito ambiental. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2005 (5 

exemplares). 

 

CARVALHO, Carlos Gomes de. O que é direito ambiental. Florianópolis: Habitus, 

2003 (5 exemplar). 

 

NOBRE, Suzana Lanaido C. Terceiro setor  os recursos da solidariedade. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2004. (5 exemplares). 

 

Complementar 

 

MIGLIARI JÚNIOR, Arthur. Crimes ambientais: Lei nº 9.605/98 - novas 

disposições gerais penais. 2. ed.. Campinas, SP : CS Edições, 2004. (2 exemplares). 

 

RUSSOMANO, Victor Henrique. Introdução a administração de energia na indústria. 

São Paulo: Pioneira, 1987 (5 exemplares). 
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14 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

14.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Estágio Supervisionado do Curso de Administração é o período de estudos 

práticos exigidos dos candidatos ao exercício da profissão de Bacharel em Administração. É o 

período probatório, durante o qual o acadêmico exerce uma atividade temporária numa 

empresa, integrando assim ao aluno à aprendizagem teórico-prática. 

 

O Estágio Supervisionado é uma exigência do currículo mínimo do curso de 

Graduação em Administração, constituindo-se, portanto num período obrigatório de 

atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, que proporcione ao acadêmico a 

participação em situações reais da vida e trabalho num meio empresarial de negócios 

variados. 

 

Estagiar constitui-se, pois em tarefa emancipadora para o acadêmico; portanto a 

supervisão desta ação e suas atividades tornam-se incumbência legal e responsável da IES, 

representada pelo supervisor de estágio e professores orientadores.  

 

O Estágio Supervisionado tem como pontos positivos a vivência profissional, 

conhecimento das condições do mercado de trabalho, formação da visão crítica e reflexiva e a 

valorização do profissional da área administrativa com ênfase na Gestão no meio empresarial. 

 

O Estágio Supervisionado em Administração tem como objetivos:  

a) proporcionar a melhoria a qualificação acadêmica e preparação profissional para o 

mercado de trabalho; 

b) possibilitar a prontidão e colocação do aluno em contato com a realidade já 

estudada teoricamente; 

c) confirmar seus conhecimentos, aptidões, habilidades e atitudes frente às situações-

problemas do dia-a-dia empresarial; 

d) dinamizar de forma concreta a formação da mentalidade profissional do 

acadêmico; 

 

14.2 ESTÁGIO SUPERVISIONADO E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

Os Estágios Supervisionados I e II têm por objetivo incentivar os acadêmicos, a 

conhecerem, por meio de uma política de visitas técnicas, a realidade de empresas na Região 

do Município de Curitiba, nos diversos setores administrativos e dos negócios. 

 

O Estágio Supervisionado III, e IV tem por objetivo aprofundar os conhecimentos 

adquiridos nos períodos anteriores e no 7º e 8º semestres do Curso, por meio da articulação da 

teoria com a prática nas seguintes áreas: 

› Administração de Materiais e Patrimoniais; 

› Administração de Recursos Humanos; 

› Administração da Produção; 

› Administração Financeira e Orçamentária; 

› Administração de Sistemas de Informações; 

› Administração Mercadológica; 

  

Os Estágios Supervisionados serão realizados nos últimos semestres do curso 
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mediante atividade a serem definidas especificamente no projeto de estágio, e conforme o 

regulamento do mesmo.  

 

14.3 REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

No Regimento Interno da FATEC-PR, está previsto que  
 

[...] 

II- CAPÍTULO VI 

III- DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 

 

Artigo 67 Os estágios supervisionados constam de atividades de prática pré-

profissional, exercidas em situação real de trabalho, sem vínculo empregatício. 

 

Artigo 68 O Conselho de Administração Superior fixará as normas gerais de 

estágio, cabendo ao Colegiado do Curso estabelecer as normas específicas quando 

constante do currículo pleno do Curso.  

 

[…](Regimento Interno da FATEC-PR). 

 

Para o Curso de Administração da FATEC-PR, o planejamento, desenvolvimento e 

acompanhamento do Estágio Supervisionado, apresentam-se definidos a seguir: 

 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO 
 

CAPITULO I 

DA CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

Art. 1º. O Curso de Administração da FATEC PR está voltado para a formação de 

profissionais capazes de desenvolver competências intelectuais, organizacionais, 

comunicativas, sociais, comportamentais e políticas, a fim de contribuir positivamente para a 

evolução social, política e econômica da sociedade.   

 

CAPITULO II 

DA CONCEPÇÃO DO PROFISSIONAL ADMINISTRADOR 

 

Art. 2º. O Administrador em Gestão a ser formado pela FATEC PR terá condições 

de atuar em qualquer instituição, seja de caráter público ou privado, prestadora de serviço, 

indústria e comércio, orientado para o seguinte perfil exigível ao estagiário: 

 

I. Internalização de valores de responsabilidade social, justiça e ética profissional. 

 

II. Sólida formação humanística e visão global que o habilite a entender o meio 

social, político e econômico e cultural onde está inserido e tomar decisões em 

um mundo diversificado e independente. 

 

III. Sólida formação técnica e científica para atuar na administração e gestão das 

organizações, além de desenvolver atividades específicas da prática profissional. 

 

IV. Competência para empreender, analisando criticamente as organizações, 

antecipando e promovendo suas transformações. 
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V. Capacidade para atuar de forma interdisciplinar. 

 

VI. Capacidade de compreensão da necessidade do continuo aperfeiçoamento 

profissional e do desenvolvimento da autoconfiança. 

 

Art. 3º.  O Curso de Administração permite desenvolver as seguintes 

habilidades exigíveis a consolidação do perfil do curso: 

 

I. Capacidade de comunicação interpessoal e expressão correta nos documentos 

técnicos e de interpretação da realidade. 

 

II. Capacidade de utilização de raciocínio lógico, crítico e analítico, operando com 

valores, formulações matemáticas e estabelecendo relações formais causais entre 

fenômenos, além de expressar-se de modo crítico frente aos diferentes contextos 

organizacionais e  sociais. 

 

III. Capacidade de propor e implementar modelos de gestão, de inovar e de 

demonstrar um espírito empreendedor. 

 

IV. Capacidade de demonstrar compreensão do todo administrativo, de modo 

integrado, sistêmico e estratégico, bem como de suas relações como ambiente 

externo. 

 

V. Capacidade de negociação, demonstrando atitudes flexíveis e de adaptação a 

terceiros e a situações diversas. 

 

VI. Capacidade de tomada de decisão, ordenando atividades e programas, assumindo 

riscos e decidindo entre alternativas. 

 

VII. Capacidade de influenciar o comportamento de grupo com empatia e equidade, 

visando interesses interpessoais e institucionais. 

 

VIII. Capacidade de atuar de forma interativa em prol dos objetivos comuns e de 

compreender a importância das ações coletivas. 

 

CAPITULO III 

DA CONCEPÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

Art. 4º. O Estágio Supervisionado do Curso de Administração é um processo 

interdisciplinar avaliativo destinado ao desenvolvimento de atividades de aprendizagem 

profissional, social e cultural proporcionadas ao acadêmico de administração pela 

participação em situações reais da vida e do seu meio, realizado sob a responsabilidade da 

Coordenação do Curso de Administração através da Supervisão de Estágios. 

 

Art. 5º. O Estágio Supervisionado visa a articulação da teoria com a prática, 

onde permite refletir,  sistematizar e testar os conhecimentos  teóricos  e instrumentais 

discutidos durante  o Curso, aprofundando os conhecimentos e habilidades em áreas de 

interesse do acadêmico, com a possibilidade de interferir no processo de resolução de 

problemas organizacionais. 
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CAPITULO IV 

DA LEGISLAÇÃO 

 

Art. 6º. O presente regulamento estabelece as diretrizes do Estágio Supervisionado 

do Curso de Administração, considerando o disposto na Lei nº. 6.494 de 07 de dezembro de 

1977 regulamentada pelo Decreto nº. 87.497 de 18 de agosto de 1982, Parecer nº. 433/93 e 

Resolução nº. 2 de 04 de outubro de 1993 do Conselho Nacional de Educação. 

 

Art. 7º.  A disciplina Estágio Supervisionado, de acordo com a Grade Curricular do 

Curso, compõe o Estágio Supervisionado e, será realizado em duas etapas, oferecidas no 7º e 

8º Semestre, totalizando 80 (oitenta) e 120 (cento e vinte) horas, respectivamente, num total 

de 200 horas. 

 

CAPÍTULO V 

DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Art. 8º. O Estágio Supervisionado do Curso de Administração procura consolidar, de 

modo geral os seguintes objetivos: 

 

I. Garantir a obediência à legislação vigente que regulamenta os estágios 

supervisionados nas instituições de ensino superior. 

 

II. Proporcionar ao acadêmico a oportunidade de desenvolver suas habilidades, 

analisar situações e propor mudanças no ambiente organizacional. 

 

III. Complementar o processo ensino-aprendizagem incentivando a busca do 

aprimoramento pessoal e profissional. 

 

IV. Facilitar o processo de atualização de conteúdos disciplinares, permitindo 

adequar, àquelas de caráter profissionalizante, as constantes inovações 

administrativas, econômicas, tecnológicas, políticas e sociais a que estão 

sujeitas. 

 

V. Incentivar o desenvolvimento das potencialidades individuais propiciando o 

surgimento de novos empreendedores. 

 

VI. Promover a integração escola-empresa-comunidade, buscando a superação da 

fragmentação e transitoriedade da dicotomia entre teoria e prática. 

  

CAPITULO VI 

DAS ETAPAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 9º. O Estágio Supervisionado será desenvolvido em três etapas: 

 

I. Etapa I do Estágio Supervisionado: compreende a familiarização do discente 

com a realidade empresarial, através da observação da prática de todas as áreas 

profissionalizantes do Curso, como forma de adquirir visão crítica do seu 

ambiente. Ação Concreta e Avaliação: Conforme roteiro mínimo das 

disciplinas/ matérias/áreas profissionalizantes e mediante apresentação de 

relatório ao Professor Orientador para a avaliação em até 30 (trinta) dias após a 
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data fixada para a conclusão desta etapa. 

 

II. Etapa II do Estágio Supervisionado: compreende a elaboração do Projeto de 

Estágio, no mínimo em 03 (três) matérias, acompanhado pelo professor 

orientador, com base em observações verificadas, acerca de fenômenos 

administrativos e organizacionais ou problemas de interesse acadêmico, 

contendo: tema, justificativa e importância, problematização, pressupostos, 

objetivos, a metodologia, o referencial teórico, a bibliografia e o cronograma.  

Ação Concreta e Avaliação: Mediante a apresentação do Projeto ao Professor 

Orientador para aprovação, e encaminhamento ao Supervisor de Estágio, no 

mínimo 10 (dez) dias antes da data fixada para a sua implementação.  

 

III. A etapa III do Estágio Supervisionado: compreende a implementação do 

projeto elaborado na disciplina anterior, que permita ao discente comparar e 

aplicar todo o instrumental necessário e até sugerir mudanças na dinâmica 

organizacional, gerencial e operacional utilizando-se de métodos e técnicas 

desenvolvidas nas matérias pertinentes e em outras disciplinas/matérias da área 

profissional.  

     Ação Concreta e Avaliação: Mediante apresentação do Relatório Final ao de 

Estágios, em até 30 (trinta) dias após a data fixada para a conclusão desta etapa. 

 

§ 1°. Será permitido ao acadêmico mudanças no campo de estágio, mediante 

justificativa fundamentada, analisada aprovada pelo Professor Orientador, com anuência do 

Supervisor de Estágio.  

 

§ 2°. A elaboração e implementação do projeto de estágio deverá abranger todas as 

áreas profissionalizantes existentes na organização - empresa, quando se tratar de 

organização de pequeno e médio porte, de acordo com a classificação do IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

Art.10. O Estágio Supervisionado poderá ser desenvolvido na própria organização 

em que o acadêmico trabalha, em área distinta do exercício de sua função, desde que o 

empregador garanta expressamente ao funcionário, o tempo previsto no projeto, para sua 

realização. 

 

 Art.11. O acadêmico elaborará e cumprirá individualmente o Projeto de Estágio 

desenvolvido juntamente com o Campo concedente, sob a orientação do Professor Orientador 

e do Supervisor Técnico. 

 

Seção 2 

Dos Requisitos para inscrição no estágio 

 

Art. 12. Para realização de Estágio Supervisionado nas três etapas, o acadêmico 

deverá preencher os seguintes requisitos: 

 

I. Para matricular-se na disciplina Estágio Supervisionado, o acadêmico deverá ter 

concluído, no mínimo, as disciplinas constantes do 1º, 2º e 3º semestres do Curso; 

 

§ parágrafo único. A matrícula na disciplina Estágio Supervisionado deverá ser 

efetuada de acordo com o Calendário Acadêmico e/ou outras normas fixadas pela IES. 
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Art. 13. A inscrição na primeira etapa do Estágio Supervisionado está condicionada 

a apresentação e aprovação do pré-projeto ao Supervisor de Estágio, cuja concepção e 

estrutura obedecerão as orientações específicas do manual de Estágio Supervisionado 

adotado pela IES. 

 

CAPITULO  VII 

DO CAMPO DE ESTÁGIOS 

 

Art. 14. Constituem Campo de Estágio as entidades de direito privado e 

público, desde que apresentem condições para: 

 

I. Planejamento e execução conjunta das atividades de Estágio Supervisionado. 

 

II. Vivência efetiva de situações reais de vida e trabalho na área profissional. 

 

III. Avaliação, aprofundamento do conhecimento teórico-prático da área específica 

de  trabalho. 

 

Art. 15. Para a realização do Estágio Supervisionado, serão consideradas, em 

relação ao campo concedente de estágio: 

 

I. Existência de infraestrutura física, material e de recursos humanos, para um bom 

desempenho do Estágio Supervisionado. 

 

II. Aceitação das condições de supervisão, orientação e avaliação, estabelecidas pela 

FATEC PR. 

 

III. Anuência e acatamento às normas disciplinares dos estágios da FATEC PR 

 

IV. A indicação de um Supervisor Técnico na empresa, para acompanhar todo o 

processo do estágio, conforme o convênio. 

 

Art. 16. O Estágio Supervisionado a ser realizado deverá estar amparado em instrumentos 

jurídicos, celebrados entre a IES e o Campo concedente de estágio. 

 

Art. 17. Os acordos ou convênios e termos de compromisso deverão explicitar além dos 

aspectos legais específicos, também os aspectos educacionais e de 

comprometimento com a realidade social, conforme os objetivos do Estágio 

Supervisionado. 

 

CAPITULO VIII 

DAS FORMAS DE ACOMPANHAMENTO 

 

Art. 18. Durante a realização do Estágio Supervisionado, o acadêmico será 

acompanhado, por Professor Orientador pertencente ao Colegiado do Curso, sugerido pelo  

acadêmico e aceito pelo Supervisor de Estágio do Curso. 

 

§ 1º. O Professor Orientador deverá estabelecer, juntamente com a Supervisão de 

Estágios no início de cada período letivo, o(s) dia(s) e horário(s) destinados especificamente 
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para orientações na IES. 

 

§ 2º. O Professor Orientador deverá fazer no mínimo um visita mensal na empresa 

onde está sendo desenvolvido o Estágio Supervisionado, em horário previsto no cronograma 

para o estagiário estar no local. 

 

§ 3º. As orientações do Estágio Supervisionado, tanto na IES como na empresa serão 

certificadas pelo Supervisor de Estágio, como atividade docente. 

 

§ 4º. É vedado ao Professor Orientador orientar acadêmicos que tenham relação 

profissional direta, societária ou grau de parentesco até segundo grau. 

 

§ 5º. Cada Professor Orientador poderá ter sob sua orientação, no máximo, 08 (oito) 

estagiários ao mesmo tempo. 

 

§ 6º. A orientação de Estágio Supervisionado será exercida por professor 

administrador e responsável por disciplina, indicado e credenciado pela IES para as 

disciplinas de Estágio Supervisionado. 

 

Seção 1 

Do Papel da Supervisão e Coordenação 

 

Art. 19. A Supervisão de Estágios deve ser entendida enquanto docência e 

acompanhamento ao discente no decorrer de sua prática de estágio, de forma a proporcionar 

aos estagiários pleno desempenho de ações, princípios e valores inerentes à realidade da 

profissão. 

  

Art. 20. A Supervisão de Estágio será exercida por um professor administrador 

pertencente ao Colegiado do Curso e que esteja indicado e credenciado pelo Departamento 

como responsável para as disciplinas de Estágio Supervisionado. 

 

Art. 21. O Supervisor de Estágio terá sob sua responsabilidade e 

acompanhamento todos os acadêmicos regularmente matriculados e inscritos no Estágio 

Supervisionado. 

 

Art. 22. Ao Supervisor de Estágio compete: 

 

I. Participar da elaboração do Manual de Estágio Supervisionado de Administração 

adotado pela IES, bem como elucida-lo junto aos estagiários.  

 

II. Quando for o caso, orientar o acadêmico na escolha das áreas e/ou campo de 

estágio. 

 

III. Aprovar o Pré-Projeto de Estágio, considerado condição indispensável para a 

saída do acadêmico, para o campo de estágio. 

 

IV. Prover para que todo o estagiário tenha um Professor Orientador durante todas 

as etapas do Estágio Supervisionado. 

 

V. Contatar com organizações, instituições, entidades, empresas e comunidades 
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potencialmente concedentes de campo de estágio, tendo em vista a celebração de convênios 

ou acordos de cooperação, encaminhando ao Coordenador de Curso. 

 

VI. Coordenar, acompanhar, assessorar e avaliar os Professores Orientadores de 

Estágio Supervisionado. 

 

VII. Manter o Coordenador do Curso informado, através de relatórios mensais, sobre 

estagiários, professores orientadores, supervisores técnicos, campos e desenvolvimento dos 

estágios. 

 

VIII. Acompanhar, com o Professor Orientador e com o Supervisor Técnico e 

professor membro da banca de avaliação, quando for o caso, todo o processo de avaliação do 

Estágio Supervisionado, e encaminhar os conceitos finais de cada etapa ao Coordenador do 

Curso, para fins de registro pela Secretária Acadêmica. 

 

IX. Providenciar e encaminhar ao Coordenador do Curso, para assinatura, os termos 

de compromisso a serem firmados entre o acadêmico e o campo concedente de estágio. 

 

X. Elaborar edital de convocação de bancas para fins de avaliação, dando ciência 

prévia ao Coordenador de Curso. 

 

XI. Participar da elaboração ou de alterações do Regulamento de Estágio 

Supervisionado do Curso. 

 

XII. Elaborar proposta de calendário que atenda às várias etapas do Estágio 

Supervisionado, encaminhando ao Coordenador do Curso para aprovação e divulgação. 

 

Art. 23. Ao Coordenador do Curso compete: 

 

I. Articular-se juntamente com o Supervisor de Estágio, a Diretoria Geral e ao 

Colegiado do Curso, objetivando vincular o estágio do Curso às linhas de 

pesquisa e extensão da Faculdade. 

 

II. Promover o intercâmbio e as negociações necessárias com instituições, entidades, 

comunidade e/ou empresas com vistas ao planejamento e operacionalização dos 

Estágios do Curso. 

 

III. Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias com o Supervisor e 

Orientadores de Estágio Supervisionado. 

 

IV. Encaminhar oficialmente, os estagiários e docentes Orientadores aos respectivos 

campos de estágio. 

 

V. Prover, aprovar e divulgar calendário que atenda às várias etapas do Estágio 

Supervisionado do Curso. 

 

VI. Supervisionar, periodicamente, os Campos de estágio. 

 

VII. Acompanhar o processo de avaliação do Estágio Supervisionado do Curso. 
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VIII. Superintender as atividades ligadas ao Estágio Supervisionado. 

 

IX. Viabilizar os convênios e termos de compromisso a serem assinados pelas partes 

envolvidas no Estágio Supervisionado. 

 

X. Avaliar e encaminhar as solicitações administrativas provenientes dos Campos de 

estágio. 

 

XI. Zelar pelo cumprimento do Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso. 

 

XII. Viabilizar espaço físico para a Supervisão de Estágios e Professores 

Orientadores desenvolverem suas atividades. 

 

Seção 2 

Do Papel da Orientação de Estágios 

 

Art. 24. A orientação de estágio é uma atividade docente relativa à prática 

profissional do estagiário, entendida como acompanhamento técnico-pedagógico na execução 

do projeto até a conclusão do relatório e defesa em banca de avaliação. 

 

Art. 25. Ao Professor Orientador de estágio compete: 

 

I. Fornecer ao Supervisor de Estágio o plano de desenvolvimento e execução do 

projeto de estágio a ser desenvolvido com o estagiário, no máximo 10 dias, após 

a inscrição no estágio ou indicação como Professor Orientador. 

 

II. Orientar e acompanhar técnica e pedagogicamente o estagiário, no processo de 

elaboração e execução do projeto de estágio, segundo os dispositivos do manual 

apropriado, até a conclusão do relatório e sua defesa, em banca de avaliação. 

 

III. Acompanhar o estagiário em seu campo de estágio e informar mensalmente à 

Supervisão de Estágio, o desempenho e o andamento das atividades. 

 

IV. Avaliar, mensalmente, o andamento dos estagiários sob sua orientação, 

expedindo parecer e conceito referente ao desempenho do estagiário, através de 

ficha de avaliação individual. 

 

V. Participar de reuniões, bem como de programas de capacitação sobre estágios, 

sempre que solicitado. 

 

VI. Comunicar a Supervisão de Estágio qualquer irregularidade no cumprimento do 

programa de estágio quando da orientação e da realização na empresa. 

 

Art. 26. Ao Supervisor Técnico na empresa compete: 

 

I. Supervisionar as atividades do estagiário pelo período de tempo que permanecer 

na empresa. 

 

II. Prestar informações ao estagiário, orientando-o no desenvolvimento do 

trabalho, conforme previsto no projeto de estágio. 
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III. Preencher os formulários próprios de acompanhamento e avaliação mensal e 

final do estágio, e remetê-los ao Supervisor de Estágio da Faculdade. 

 

CAPITULO IX 

DA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

Art. 27. O Estágio Supervisionado será avaliado através de conceito, conforme 

os artigos seguintes do Regulamento Institucional de Estágio da Faculdade.  

 

Art. 28. Para fins de avaliação do Estágio Supervisionado, o acadêmico deverá 

encadernar os relatórios por disciplinas/etapas e entregar: 

 

I. Ao Professor Orientador, em até 30 (trinta) dias após a data prevista para a 

conclusão da primeira etapa do Estágio Supervisionado constante da disciplina 

pertinente. 

 

II. Ao Professor Orientador, em até 30 (trinta) dias após a data prevista para a 

conclusão da segunda etapa do Estágio Supervisionado constante da disciplina 

pertinente. 

 

III. Ao Supervisor de Estágio, em até 30 (trinta) dias após a data prevista para a 

conclusão da terceira etapa do Estágio Supervisionado, constante da disciplina 

pertinente, contendo o relatório final. 

 

§ Único. O relatório final, em 3 (três) vias, deverá conter as três etapas do Estágio 

Supervisionado, sendo uma encadernada em capa dura. 

 

Art. 29. A avaliação do Estágio Supervisionado, nas disciplinas pertinentes, 

será efetuado pelo Professor Orientador, onde serão considerados  os seguintes aspectos: 

elaboração e  cumprimento do projeto de estágio,  assiduidade do estagiário na empresa e na  

orientação, apresentação do relatório, validade das sugestões e observações, qualidade  das 

informações contidas.  

 

Art. 30. A avaliação do Estágio Supervisionado na disciplina pertinente, será 

efetuada por uma banca de avaliação composta de três membros, sendo o Professor 

Orientador o presidente, e mais dois membros, preferencialmente professores e 

administradores pertencentes ao Colegiado do Curso: 

 

I. O resultado das avaliações mensais do Supervisor Técnico da empresa e do 

Professor Orientador do estágio quanto a: assiduidade na empresa; cumprimento 

do projeto de estágio; qualidade do trabalho; desenvolvimento das atividades 

através da ficha de acompanhamento das atividades.  

 

II. O cumprimento dos objetivos propostos, a metodologia e qualidade de conteúdo 

apresentado em relatório, a defesa oral sustentada e respostas as arguições dos 

membros da banca de avaliação. 

 

III. Cada um dos 3 (três) membros da banca de avaliação será remunerado em 4 

(quatro) horas/aula por banca de avaliação. 
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§ 1º. A banca de avaliação será considerada última instância de avaliação do Estágio 

Supervisionado e, nela o acadêmico será aprovado ou reprovado, com conceito emitido e 

justificado pela banca de avaliação. 

 

§ 2º. Na primeira Reunião Ordinária de cada ano, o Colegiado do Curso de 

Administração fixará a data limite para entrega do relatório final para os acadêmicos 

formandos daquele ano. 

 

Art. 31. Juntamente com a entrega do relatório final, o acadêmico deverá 

comprovar através de certificados da participação - durante o período de realização do Curso 

-, em seminários, simpósios, ciclo de palestras, cursos extracurriculares, semanas de estudos, 

congressos, num total de, no mínimo 120 (cento e vinte) horas, em matérias, disciplinas ou 

áreas do conhecimento da Administração. 

 

Art. 32. A defesa do relatório final em banca de avaliação é pública, não sendo 

permitido qualquer manifestação ou pergunta dos assistentes. 

 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 33. A comprovação de participação nos eventos citados no art. 31, será 

exigida na proporção de quinze horas por semestre, a partir do semestre em que se matricular 

na IES. 

 

Art. 34. As orientações específicas sobre a realização do Estágio 

Supervisionado serão de responsabilidade do Supervisor de Estágio. 

 

Art. 35. O acadêmico deverá realizar o Estágio Supervisionado, conforme a 

grade curricular de sua opção. 

 

Art. 36. As questões omissas neste regulamento serão decididas em primeira 

instância pelo Coordenador do Curso, ouvido o Supervisor de Estágio os professores 

orientadores se for o caso, e em segunda instância através de requerimento do interessado ao 

Colegiado do Curso de Administração. 

 

Art. 37. Este regulamento entrará em vigor após aprovado pelo Colegiado do Curso 

de Administração e na data da aprovação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

15 DA INTEGRAÇÃO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. 

 

15.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A integração do ensino, pesquisa e extensão ocorrerão por meio da experiência que o 

docente traz para a sala de aula, devido às atividades profissionais exercidas pelos mesmos. 

Além disso, os alunos são incentivados a desenvolverem trabalhos práticos de cunho 

científico para facilitar a compreensão da teoria na prática. 

 

Além disto, haverá uma troca de experiências da comunidade com a Faculdade na 

busca de parcerias que possam utilizar a Empresa Júnior como uma consultoria especializada 
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que possa promover a atuação dos alunos coordenados pelos seus professores, com uma 

remuneração a ser percebida por ambos. 

 

15.2 ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. 

 

As atividades complementares de ensino, pesquisa e extensão deverão ser 

consolidadas na Faculdade, quer por meio da prestação de serviços pelos docentes com o 

envolvimento dos alunos, como por meio da realização de viagens de estudo para que o aluno 

possa elaborar “cases” do que foi observado na prática. 

 

As parcerias na Faculdade serão fatos concretos e têm por objetivo a integração do 

Curso com a comunidade empresarial, favorecendo, assim, a troca de experiências. 

 

Os convênios permitirão o desenvolvimento de estudos e pesquisas no campo da 

administração, para favorecerem, tanto a realização de estágios curriculares, quanto à 

prestação de serviços, viabilizando o funcionamento da futura Empresa Júnior. 

 

A Faculdade estará reorientando sua política de convênios buscando parceiros para 

que os alunos possam realizar as etapas IV e V do estágio, além de contatos com organizações 

não-governamentais e escritórios de consultoria. 

 

Os acadêmicos do curso de Administração estão obrigados a cumprirem um total de 

80 (oitenta) horas extracurriculares, concomitantemente durante os 8 (oito) semestres letivos 

de formação do curso, inclusive em períodos de férias. Entende-se por atividades 

extracurriculares, aquelas de livre escolha do aluno que, não estando previstas no currículo 

pleno do curso for considerada pelo Colegiado do Curso de Administração complementar a 

formação do aluno. 

 

As atividades extracurriculares que compõem o programa do curso objetivam: 

a) garantir aos acadêmicos, oportunidades de vivenciarem experiências não presentes 

em estruturas curriculares convencionais visando sua formação global; 

b) favorecer a formação acadêmica, para integração no mercado profissional.  

 

As atividades extracurriculares do curso de Administração estão assim distribuídas: 

› Em cursos extracurriculares da área de Administração – 30 (quarenta)h/a. 

› Em atividades de extensão do Curso de Administração – 30 (quarenta) h/a. 

› Em cursos e atividades Gerais (universitárias e/ou culturais) – 10 (vinte) h/a. 

› Em atividades sociais e/ou comunitárias – 10 (vinte) h/a. 

 
15.2.1 Regulamento de Atividades Complementares 

 

A seguir está apresentado o REGULAMENTO DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES DA FATEC-PR e que aplica ao Curso de Administração. O Registro 

e acompanhamento das atividades complementares dos acadêmicos, são efetuadas no Sistema 

de Controle Acadêmico. 

 

RESOLUÇÃO N° 017/2008 – CAS: REGULAMENTO DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES DA FATEC-PR 
(Conforme consta no PDI da FATEC-PR e ajustado para considerar o Sistema de Controle Acadêmico) 
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O Conselho de Administração Superior, órgão máximo, de natureza deliberativa, 

normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conferidas pelo Regimento 

Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-PR estabelece as condições que 

regulam as atividades complementares na FATEC-PR. 
 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS 
 

Art. 1º São consideradas Atividades Complementares as experiências acadêmicas e/ou 

sociais, presenciais ou a distância, na forma individual ou coletiva, realizadas na 

FATEC-PR ou fora dela, mediante estudos e práticas que contribuam para a 

construção do perfil profissiográfico e de cidadania expresso nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos FATEC-PR, nas dimensões de ensino, pesquisa ou 

extensão, mesmo que o conteúdo não esteja  previsto na proposta curricular. 

§ 1º O aluno está convocado a realizar Atividades Complementares, atividades estas que 

privilegiam a complementação da formação social e profissional às atividades 

acadêmicas e enriquecem seus conhecimentos acadêmicos e técnicos. 

§ 2º Ao aluno compete: 

1. informar-se sobre as atividades oferecidas dentro ou fora da FATEC-PR;  

2. inscrever-se nos programas e participar efetivamente dos mesmos;  

3. confirmar apontamento(s) em documentação própria que comprove a sua 

participação; 

4. apresentar aos respectivos professores, os relatórios ou outros documentos 

quaisquer que venham a ser requeridos quando da realização da atividade 

complementar;  

5. arquivar documentação comprobatória das Atividades Complementares e 

apresentá-las sempre que solicitado.  

§ 3º As atividades complementares FATEC-PR são de caráter extracurricular, ou seja, o 

cômputo das horas não interfere na carga horária total dos cursos. 

 

Art. 2º  As Atividades Complementares podem se configurar sob a forma de:  

Grupo I - Eventos didático-científicos: seminários, congressos, colóquios, simpósios, 

encontros, palestras, jornadas, semanas de estudo nos cursos, grupos de estudo,  

conferências ou visitas técnicas; 

Grupo II - Produção acadêmica: projetos de pesquisa, publicações, apresentação de 

painéis e projetos de iniciação científica; 

Grupo III - Iniciação à docência, palestras, orientações e treinamentos: monitorias; 

Grupo IV - Atividades de extensão: cursos de extensão, projetos comunitários e 

atividades artístico-culturais; e 

Grupo V - Estágio extracurricular, dentro da área e do perfil  do curso, sem que se 

confunda com  Estágio Curricular Supervisionado. 
 

Art. 3º Respeitadas as exigências do Projeto Pedagógico de cada curso, o aluno poderá 

completar sua proposta curricular através de Atividades Complementares, na forma 

prevista nesta Resolução. 

§ 1º As Atividades Complementares deverão ser realizadas durante o período em que o aluno 

estiver regularmente matriculado na FATEC-PR; 

§ 2º O aluno deverá, para fins de avaliação das Atividades Complementares, apresentar à 

Coordenação de Curso certificação original ou cópia autenticada do(s) evento(s)  de 

que participou e entrar com requerimento no protocolo anexando a comprovação.  
 

Art. 4º Caberá aos Coordenadores de Curso, verificar e validar o aproveitamento das 

Atividades Complementares, estabelecendo critérios e instrumentos de avaliação, 
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tendo como referência as modalidades de participação, carga horária e créditos 

previstos, conforme indicado nos Anexos deste regulamento ou utilizando o 

Sistema de Controle Acadêmico. 

§ Único. Para efeito de controle acadêmico, as Atividades Complementares deverão ser 

totalizadas como disciplina que, cumpridas as normas, deverá ser encaminhada pela 

Coordenação à Direção Geral da FATEC-PR para consignação no Histórico 

Escolar.  
 

Art. 5º Ao Coordenador do Curso compete zelar pelo cumprimento das normas desta 

Resolução. 
 

Art. 6º   O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário.  
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ANEXO I 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

FICHAS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
Aluno (a): 

 

Matrícula: 

Curso: 

 

Período: 

Professores Avaliadores: 

 

 

 
GRUPO I 

EVENTOS 

DIDÁTICO- 

CIENTÍFICOS 

Limite 

máximo 

acumulado 

Limite por 

atividade 

Instituição/ 

Setor 

Responsável 

Data C.H. 

Cumprida 

Total Avaliado

r/ 

Data 

Seminários Congressos 

Simpósios 

Encontros 

       

 

 

 

Palestras 

Conferências 

       

Semanas Acadêmicas        

Grupos de estudos 

registrados – por 

semestre letivo 

       

Visitas técnicas        

Total carga horária        

 
GRUPO II 

PRODUÇÃO 

ACADÊMICA 

Limite 

máximo 

acumulado 

Limite por 

atividade 

Instituição 

Setor 

Responsável 

Data/ 

Período 

C.H. 

Cumprida 

Total Avaliador/ 

Data 

Projetos de Pesquisa – 

por período letivo 

       

 

 

Projetos de Iniciação 

Científica – por 

período letivo 

       

Apresentação de 

Trabalho 

       

Premiação        

Total carga horária        

 
GRUPO III – 

INICIAÇÃO 

À 

DOCÊNCIA 

Limite 

máximo 

acumulado 

Limite por 

atividade 

Instituição Setor 

Responsável 

Período C.H. 

Cumprida 

Total  

C. H. 

Avaliador/ 

Data 

Monitoria – 

por período 

letivo 

(institucional 

ou voluntária) 

       

 

 

 

 Palestras 

Proferidas 

       

Treinamentos 

Realizados 

 

 

      

Orientações        

Total carga 

horária 

       

 
GRUPO IV – Limite Limite por Instituição Período C.H. Total  Avaliador/ 
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ATIVIDADES 

DE EXTENSÃO 

máximo 

acumulado 

atividade Setor 

Responsável 

cumprida C. H. Data 

Curso de Extensão        

 

 

 

Projeto 

comunitário por 

período letivo 

       

 

Curso Sequencial        

Oficina/Minicurso        

Atividade cultural        

Total carga 

horária 

       

 
GRUPO V – 

ESTÁGIO 

EXTRA-

CURRICULAR 

Limite 

máximo 

acumulad

o 

Limite por 

atividade 

Instituição 

Setor 

Responsável 

Período C.H. 

cumprida 

Total  

C. H. 

Avaliador/ 

Data 

Estágio – por 

período letivo 

       

 

 

 

 

Total carga 

horária 

       

 

ANEXO 2 

TABELA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES FATEC-PR E SUAS 

RESPECTIVAS CARGAS HORÁRIAS 

 
GRUPO 1. ATIVIDAD

E/EVENTO 

CARGA HORÁRIA 

MÍNIMA 

LIMITE MÁXIMO DE 

APROVEITAMENTO 

Grupo I 

Eventos didático-

científicos 

Seminários 3 10 

Congressos 5 15 

Simpósios 3 10 

Encontros nacionais e/ou regionais 5 15 

Palestras 2 5 

Semanas Acadêmicas 8 20 

Grupos de estudo 3 10 

Conferências 3 10 

Visitas técnicas 2 5 

Grupo II Produção 

acadêmica 

Projetos de pesquisa 10 20 

Publicação de artigos - 10 

Apresentação de trabalhos 5 10 

Projetos de iniciação científica 10 20 

Premiação em concursos acadêmicos - 4 

Grupo III 

Iniciação à docência 

Palestras 3 10 

Orientações 3 10 

Treinamentos 3 10 

Monitorias 5 20 

Grupo IV 

Atividades de 

extensão 

Cursos de extensão 10 60 

Projetos comunitários 3 10 

Atividades artístico-culturais 1 4 

Cursos sequenciais 10 60 

Oficinas/minicursos 3 10 

Grupo V 

Estágio 

extracurricular 

Atividades profissionais pertinentes à 

área e ao perfil  do curso, cujo enfoque 

caracterize elevada similaridade com  

Estágio Curricular Supervisionado. 

 

 

30 

 

 

60 

 

---------------------------------------------------------- xx ------------------------------------------------- 
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16 PROJETO DE INTEGRAÇÃO FACULDADE / CIEE/PR 

 

A Faculdade no intuito de contribuir para o preparo de jovens cidadãos, visando seu 

ingresso no Mundo do Trabalho, por meio do Estágio e da Capacitação pessoal e profissional, 

fará um convênio com o Centro de Integração Empresa – Escola – CIEE; intensificando o 

entrosamento entre diversas organizações empresariais que congregam a região e as áreas 

curriculares de cursos da FATEC PR. 

 

17 EMPRESA JÚNIOR 

 

17.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Curso de Graduação em Administração tem na Empresa Junior um instrumento 

privilegiado de integrado das atividades de ensino e extensão. A Empresa Junior, assume um 

papel relevante no curso, na medida em que serve de espaço para que o aluno, através dos 

projetos da empresa, perceba as possibilidades de aplicação do conhecimento em situações 

reais de Gestão observada nas dinâmicas das organizações. 

 

Ressalta-se ainda, que os objetivos da Empresa Junior alinham-se perfeitamente aos 

objetivos do projeto pedagógico do curso, servindo como elemento impar de sustentação do 

mesmo. A vivência de situações reais de gestão através do envolvimento dos projetos da 

empresa permitirá a instrumentalização do conhecimento teórico-prático que levará ao aluno à 

construção da competência essencial para resolver problemas complexos de gestão. 

 

17.2 ESTATUTO DA EMPRESA JÚNIOR 

 

O estatuto da Empresa Junior, como uma proposta que deverá ser ajustada e 

aprovada democraticamente pelos acadêmicos em Assembleia Geral, inclusive quanto ao 

nome da empresa e ajustes eventuais para adequação à realidade acadêmica, está mostrado a 

seguir. 

 

Capítulo I 

Denominação, Sede, Finalidade e Duração 

 

Art. 1º - A Empresa Júnior é uma associação civil sem fins lucrativos, com fins 

educativos, e com prazo de duração indeterminado, com sede na Rua Itacolomi 450 Curitiba – 

PR, com foro nesta cidade de Curitiba, Estado do PR, que se regerá pelo presente estatuto e 

pelas disposições legais aplicáveis. 

 

Art. 2º - A Empresa Júnior da Faculdade tem por finalidade: 

 

I – Proporcionar aos seus membros efetivos as condições necessárias à aplicação 

prática de seus conhecimentos teóricos relativos à sua área de formação 

profissional; 

 

II – Dar à sociedade um retorno dos investimentos que ela realiza na Faculdade 

através de serviços de alta qualidade, realizados por futuros profissionais da área 

de administração de empresas do Curso de Graduação em Administração, da 

Faculdade à qual está ligado à Empresa Júnior.  
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III – Incentivar a capacidade empreendedora do aluno, dando a ele uma visão 

profissional já no âmbito acadêmico; 

 

IV – Realizar estudos e elaborarem diagnósticos e relatórios sobre assuntos 

específicos inseridos em sua área de atuação; 

 

V – Assessorar a implantação de soluções indicadas para problemas diagnosticados; 

 

VI – Valorizar alunos e professores da Faculdade à qual está ligada a Empresa 

Júnior no mercado de trabalho e no âmbito acadêmico, bem como a referida 

instituição; 

 

Capítulo II 

Quadro Social, Direitos e Deveres 

 

Art. 3º - Os membros da Empresa Júnior serão admitidos uma vez estarem 

matriculados e estarem frequentando regularmente as atividades curriculares do Curso de 

Administração, bem como manifestarem formalmente interesse em nela participarem, 

segundo os dispositivos de seu Estatuto. 

§ 1º - os membros da Empresa Júnior podem se dividir conforme as seguintes 

categorias: 

 

I – MEMBRO HONORÁRIO: toda pessoa física ou jurídica que tenha prestado ou 

venha a prestar serviços relevantes para o desenvolvimento dos objetivos da 

Empresa Júnior sendo dispensada do pagamento de contribuição social; 

 

II – MEMBRO EFETIVO: estudantes do curso de graduação em Administração da 

Faculdade que tenha realizado um projeto ou desenvolvido algum trabalho na 

Empresa Júnior, com desempenho satisfatório, salvo disposição em contrário 

neste estatuto; 

 

III – MEMBRO ASSOCIADO: estudantes do curso de graduação em Administração 

da Faculdade à qual está ligada a Empresa Júnior membro efetivo ou não, que 

trabalha na administração da Empresa Júnior. 

 

§ 2º - Os membros da Empresa Júnior não respondem, mesmo que 

subsidiariamente, pelas obrigações sociais. 

 

§ 3º O ingresso de um membro de qualquer categoria na Empresa Júnior se 

caracteriza pela sua aceitação via Conselho Administrativo, através do voto favorável de 

determinada por maioria absoluta dos membros do Conselho, após os serviços prestados junto 

à mesma por pelo menos 1 (um) semestre.  

 

Art. 4º - São direitos dos membros efetivos: 

I – Comparecer e votar nas Assembleias Gerais; 

 

II – Solicitar a qualquer tempo, através de requerimento fundamentado, informações 

relativas às atividades da Empresa Júnior.  

 

III – Utilizar todos os serviços colocados a sua disposição pela Empresa Júnior; 
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IV – Ser eleito membro do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; 

 

Art. 5º - Perde-se a condição de membro da Empresa Júnior: 

 

I – Pela sua renúncia; 

 

II – Pela conclusão, abandono ou jubilamento do curso na Faculdade a qual está 

ligada a Empresa Júnior, em se tratando de membro efetivo; 

 

III – Pela morte, no caso de pessoas físicas ou pela cessação de suas atividades, no 

caso de pessoas jurídicas; 

 

IV – Por decisão da maioria absoluta dos membros do Conselho de Administração, 

fundada na violação de qualquer das disposições do presente Estatuto. 

 

Parágrafo Único - Caso um membro efetivo gradue-se no meio de um projeto, ele 

continuará como membro efetivo até a conclusão do mesmo. 

 

Capítulo III 

Do Patrimônio 

 

Art. 6º - O patrimônio da Empresa Júnior é formado: 

 

I – Pelas contribuições regulares dos membros efetivos, a serem fixadas pela 

Diretoria Executiva e encaminhadas ao Conselho de Administração; 

 

II – Pelas contribuições de membros associados; 

 

III – Pelo produto de contribuições recebidas por serviços prestados a terceiros; 

 

IV – Pelas contribuições voluntárias e doações recebidas; 

 

V – Por subvenções e legados oferecidos à Empresa Júnior e aceitos pelo Conselho 

de Administração. 

 

Art. 7º – Em caso de extinção da Empresa Júnior o seu patrimônio será destinado a 

Faculdade. 

 

Capítulo IV 

Assembleia Geral 

 

Art. 8º - A Assembleia Geral é o órgão de deliberação soberano da Empresa Júnior 

que poderá ser Ordinária ou Extraordinária. 

 

Art. 9º - Somente os membros efetivos e os membros do Conselho Administrativo 

terão direito a voto nas Assembleias Gerais, correspondendo 1 (um) voto a cada membro, 

vedada a representação, nas Assembleias Gerais, por procuração. 

 

Art. 10 – As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Presidente do Conselho de 
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Administração, com 10 (dez) dias de antecedência a sua realização, mediante divulgação 

dirigida a todos os membros.  

 

Parágrafo Único - As Assembleias Gerais serão ainda convocadas pela Diretoria 

Executiva, a requerimento de membros efetivos representando, no mínimo 51% (cinquenta e 

um por cento) dos membros efetivos da Empresa Júnior. 

 

Art. 11 – A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á 2 (duas) vezes ao ano, sendo 

uma 3 (três) meses após o início do ano civil e outra no prazo de 3 (três) meses antes do 

término do mesmo. 

 

Art. 12 – A Assembleia Geral Ordinária destina-se a analisar os parecer do Conselho 

de Administração a respeito das demonstrações financeiras, do relatório de atividades 

elaborado pela Diretoria Executiva e eleger os membros do Conselho de Administração e da 

Diretoria Executiva. 

 

Art. 13 – Serão nulas as decisões da Assembleia Geral sobre assuntos não incluídos 

na Ordem do Dia, a não ser que na Assembleia Geral se encontrem todos os membros efetivos 

e não haja oposição de qualquer deles. 

 

Art. 14 – A instauração da Assembleia Geral requer um quórum de maioria absoluta 

dos membros efetivos e suas decisões serão sempre tomadas por maioria simples de votos dos 

presentes, a não ser que disposto de forma distinta neste Estatuto. 

 

§ 1º - Se à hora marcada para a Assembleia Geral não houver quórum de 2/3 (dois 

terços) dos membros efetivos, será dado um prazo de 30 (trinta) minutos para que seja 

atingido este quórum. 

 

§ 2º - Caso não seja atingido o quórum de realização da Assembleia Geral após 

decorridos 30 (trinta) minutos da primeira convocação, a Assembleia Geral se realizará se 

estiverem presentes pelo menos 1/3 (um terço) dos membros efetivos. 

 

§ 3º - Se na segunda convocação não houver este novo quórum, a Assembleia Geral 

não se realizará e a decisão sobre os assuntos em pauta será tomada pela Diretoria e aprovada 

pelo Conselho de Administração. 

 

Art. 15 – A Assembleia Geral será presidida por Diretor Presidente da Empresa 

Júnior e as funções de secretário da Assembleia Geral serão desempenhadas por um dos 

membros efetivos, escolhido em Assembleia Geral, por aclamação. 

 

Capítulo V 

Conselho de Administração 

 

Art. 16 – O Conselho de Administração é o órgão de deliberação da Empresa 

Júnior, composto por 7 (sete) membros, eleitos por membros efetivos da Empresa Júnior 

para mandato de 1 (um) ano. 

 

Art. 17 - As reuniões do Conselho de Administração somente serão instauradas com 

a presença de quórum dos componentes do Conselho de Administração e as decisões serão 

tomadas por maioria. 
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Art. 18 - O Conselho de Administração reunir-se-á, pelo menos, 4 (quatro) vezes 

durante o ano civil, mediante convocação do Presidente do Conselho de Administração, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias. 

 

§ 1º - As reuniões do Conselho de Administração deverão ser ainda convocadas pelo 

seu presidente, a requerimento de, no mínimo, 51% (cinquenta e um por cento) de seus 

membros ou a requerimento da Diretoria Executiva. 

 

§ 2º - As reuniões serão realizadas no mínimo uma vez por trimestre civil, mediante 

convocação do Presidente do Conselho com antecedência mínima de 10 (dez) dias, ou então 

por no mínimo 3/5 (três quintos) dos membros efetivos. 

 

Art. 19 - Compete ao Conselho de Administração: 

 

I – Regulamentar as deliberações da Assembleia Geral; 

 

II – Examinar e emitir parecer sobre as demonstrações financeiras, relatórios de 

atividades e orçamentos apresentados pela Diretoria Executiva, a cada reunião 

ordinária do Conselho de Administração; 

 

III – Estabelecer diretrizes fundamentais da Empresa Júnior  

 

IV – Manifestar-se sobre propostas e matérias que lhe sejam submetidas pela 

Diretoria Executiva; 

 

V – Aprovar a admissão de membros da Empresa Júnior e a perda da condição de 

membro da Empresa Júnior em caso de violação das disposições do presente 

Estatuto; 

 

VI – Aceitar subvenções e legados; 

 

VII – aprovar as contribuições regulares fixadas pela Diretoria Executiva e por esta 

encaminhadas ao Conselho de Administração; 

 

VIII – Em caso de ocorrer vacância na Diretoria Executiva ou no Conselho de 

Administração, indicar o nome de substituto; 

 

IX – Deliberar sobre casos omissos neste Estatuto, por solicitação encaminhada pela 

Diretoria Executiva. 

 

Capítulo VI 

Das Eleições 

 

Art. 20 – Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração são 

eleitos por membros efetivos da Empresa Júnior em eleições realizadas em Assembleia 

Geral convocada para este fim. 

 

Art. 21 – O Edital de Convocação da Assembleia Geral de Eleições deve ser 

publicado com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência à data da eleição. 
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Art. 22 – Todo o membro efetivo pode candidatar-se a um cargo na Diretoria 

Executiva ou no Conselho de Administração sendo a eleição realizada por voto secreto. 

 

Parágrafo Único - A reeleição para um mesmo cargo da Diretoria Executiva ou 

Conselho de Administração é permitida uma única vez. 

 

Capítulo VII 

Diretoria Executiva 

 

Art. 23 – A Diretoria Executiva é investida dos poderes de administração e 

representação da Empresa Júnior de forma a assegurar a consecução de seus objetivos, 

observando e fazendo observar o presente Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral. 

 

Art. 24 - A Diretoria Executiva será composta por 5 (cinco) membros, eleitos entre 

os membros efetivos da Empresa Júnior para mandato de 1 (um) ano. 

 

Art. 25 - A Diretoria Executiva será composta da seguinte forma: 

 

I – 1 (um) Diretor Presidente; 

 

II – 1 (um) Diretor de Projetos; 

 

III – 1 (um) Diretor Financeiro; 

 

IV - 1 (um) Diretor de Marketing e Relações Públicas 

 

V - 1 (um) Diretor Administrativo. 

 

Parágrafo Único – As funções de cada Diretoria serão definidas pelos respectivos 

regimentos. 

 

Art. 26 - Compete à Diretoria Executiva: 

 

I – Executar as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração; 

 

II – Fixar as contribuições regulares dos membros efetivos bem como sua 

periodicidade e encaminhá-las ao Conselho de Administração para aprovação; 

 

III – Elaborar as demonstrações financeiras, relatórios de atividades e orçamento 

anula, apresentando-os ao Conselho de Administração para exame e emissão de 

parecer; 

 

IV – Receber os pedidos de prestação de serviços a terceiros, sempre levando em 

conta a capacidade da Empresa Júnior para assumi-los, bem como seus 

interesses e objetivos fundamentais; 

 

V – Elaborar e aprovar as propostas de prestação de serviços e respectivos contratos; 

 

VI – Requer e providenciar todas as formalidades necessárias a obtenção de 
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imunidade e isenções fiscais; 

 

VII – indicar os substitutos de Diretores no caso de impedimentos temporários dos 

mesmos, sendo que, no caso do Diretor Presidente, seu substituto temporário 

será necessariamente um outro Diretor Executivo. 

 

Art. 27 – Em quaisquer atos que envolvam obrigações sociais, inclusive assinatura de 

contratos, emissão de cheques, ordens de pagamento, a Empresa Júnior será representada 

por 2 (dois) Diretores em conjuntos ou por um diretor e por um procurador. 

 

Parágrafo Único - A Empresa Júnior é representada por procurador desde que a 

procuração especifique os poderes e tenha prazo de validade limitado ao ano civil, excetuadas 

as procurações ad juditia. 

 

Capítulo VIII 

Disposições Gerais 

 

Art. 28 – O exercício social coincidirá com o ano civil. 

 

Art. 29 – Os resultados da Empresa Júnior que se verificarem ao final de cada 

exercício social serão compulsoriamente reinvestidos na empresa. 

 

Art. 30 – É vedada a remuneração aos integrantes do Conselho de Administração e 

da Diretoria Executiva pelo exercício de tais funções, bem como a distribuição de 

bonificações ou vantagens a dirigentes, membros associados ou efetivos da Empresa Júnior. 

 

Parágrafo Único - Os participantes de todos os projetos receberão da Empresa 

Júnior reembolso referente aos custos incorridos nos mesmos. 

 

Art. 31 – Os membros efetivos que se formarem no exercício de seus mandatos, se 

manterão nas funções até o fim do mandato. 

 

Art. 32 – A Empresa Júnior poderá extinta a qualquer tempo, através de deliberação 

da maioria absoluta dos membros efetivos em Assembleia Geral. 

 

Art. 33 – O presente Estatuto somente poderá ser modificado em Assembleia Geral, a 

qualquer tempo, pelo voto da maioria absoluta dos membros efetivos da Empresa Júnior. 

 

Capítulo IX 

Disposições Transitórias 

 

Art. 34 – A primeira Assembleia Geral da Empresa Júnior dar-se-á por convocação 

da Diretoria Geral da Faculdade, quando do início das atividades do quarto semestre do Curso 

de Administração, para apresentação, discussão e aprovação do Estatuto e do respectivo 

Regimento Interno e definição do vigor do mandato da Diretoria provisória. 

 

18 COORDENAÇÃO E COLEGIADO DE CURSO 

 

A administração acadêmica do Curso de Administração é responsabilidade do seu 

Coordenador, cuja designação é feita por Ato Executivo da Diretoria Geral para um mandato 
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de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzido. 

 

A Coordenação de Curso tem um papel central no desenvolvimento de todas as 

atividades ligadas ao Curso de graduação. Entre as atribuições da Coordenação encontram-se 

atividades administrativo-pedagógicas que devem oferecer suporte ao Curso visando o seu 

pleno funcionamento com qualidade e dinâmica transformadora. 

 

Também compete à Coordenação de Curso acompanhar todos os processos que 

envolvem o Curso de Graduação, por isso é de fundamental importância a sua participação na 

elaboração e no acompanhamento do desenvolvimento de todas as atividades relacionadas ao 

mesmo, descritas no Projeto Político Pedagógico do Curso. Por esta razão, professores, alunos 

e funcionários do Curso de Administração devem conhecer e estar em contato com a 

Coordenação do Curso com frequência. Todas as orientações referentes à vida acadêmica 

devem partir da Coordenação de Curso, conforme previsto no Regimento Geral da IES. 

 

 

[...] 

DA COORDENAÇÃO DE CURSOS 

 

Artigo 20 – O Curso é dirigido por um Coordenador, substituído em suas faltas e 

impedimentos por um Coordenador-Adjunto, ambos nomeados pelo Diretor, por um mandato 

de 2 anos, podendo haver reconduções. 

 

Artigo 21 – Compete ao Coordenador do Curso: 

 

I – Representar o Curso junto às autoridades e órgãos da Faculdade; 

 

II – Promover a integração do ensino, da pesquisa e da extensão, entre as várias 

disciplinas do Curso; 

 

III – Aprovar o planejamento pedagógico das disciplinas do curso; 

 

IV – Comunicar aos professores as cargas horárias de cada disciplina, orientando-os 

na elaboração e adequação dos respectivos conteúdos à missão da instituição e 

seus princípios;  

 

V – Elaborar o Projeto Pedagógico do curso e executá-lo, depois de aprovado pelo 

Conselho Acadêmico; 

 

VI – Convocar e presidir as reuniões do Colegiado do Curso; 

 

VII – Pronunciar-se sobre aproveitamento de estudos de estudos e adaptações de 

alunos transferidos e diplomados; 

 

VIII – Sugerir e indicar à Diretoria a contratação, promoção ou dispensa de pessoal 

docente e do pessoal técnico-administrativo vinculados ao Curso; 

 

IX – Elaborar o calendário anual de atividades, bem como a proposta orçamentária 

do Curso, submetendo-os à direção. 
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X – Supervisionar e fiscalizar a execução das atividades didático-pedagógicas 

atribuídas aos professores, inclusive o cumprimento de horários, jornada de 

trabalho e andamento do planejamento pedagógico; 

 

XI – Aplicar de acordo com os critérios aprovados pelo Conselho Acadêmico, a 

avaliação periódica do desempenho dos professores;  

 

XII – Promover e estimular a prestação de serviços à comunidade; 

 

XIII – Indicar ao Conselho Acadêmico nomes para representar a Faculdade em 

Congressos, Seminários, Simpósios, bem como para frequentar cursos de pós-

graduação; 

 

XIV – Executar e fazer executar, no âmbito de suas atribuições, as decisões do 

Conselho Acadêmico e da Diretoria; 

 

XV – Apresentar ao Conselho Acadêmico o Relatório das atividades desenvolvidas 

no período letivo; 

 

XVI – Participar das aulas probatórias que integram o processo de seleção dos 

docentes do curso; 

 

XVII – Acompanhar o perfil dos egressos do curso, emitindo os relatórios 

demonstrativos;  

 

XVIII – Executar e responder pela qualidade no funcionamento geral do curso, bem 

como das atividades complementares. 

 

XIX – Acompanhar e controlar a execução dos estágios curriculares; 

 

XX – Exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei e neste 

Regimento. 

 

19 PESSOAL DE APOIO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

No Curso de Administração da Faculdade, alunos, professores e funcionários 

participarão de forma efetiva buscando um ensino de qualidade.  

 

Dentro dessa filosofia de trabalho coletivo, a Coordenação do Curso contará com um 

grupo de alunos, representantes de suas respectivas séries, e professores, além dos que 

compõem o Colegiado de Curso. Os alunos, como representantes de classe e eleitos pelos 

próprios colegas, atuarão de forma a apresentar à Coordenação do Curso propostas e 

reivindicações. Os professores, trabalhando e auxiliando a Coordenação do Curso no 

desenvolvimento de atividades de ensino, extensão, serão os maiores incentivadores do corpo 

discente. 

A Coordenação do Curso receberá o auxilio da Coordenação de Estágio 

Supervisionado, bem como a apoiará, a quem compete organizar, manter e supervisionar os 

trabalhos dos acadêmicos formandos no que tange ao estágio supervisionado dos mesmos. 

Como pessoal de apoio para o bom funcionamento o Curso ainda dispõe: 

› Pessoal da Secretaria Acadêmica, Protocolo e Recepção; 
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› Pessoal da Biblioteca; 

› Pessoal do núcleo de recursos materiais e patrimoniais (para materiais e 

equipamentos Audiovisuais e de Laboratório de Informática); 

› Pessoal da Tesouraria; 

› Pessoal da Reprografia. 

 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL 

 

19.1 CORPO DOCENTE 

 

19.1.1 Plano de Carreira 

 

A Faculdade oferecerá aos docentes, Plano de Carreira do Magistério Superior, 

homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Este plano privilegia a titulação, a 

capacitação e a experiência profissional e acadêmica do docente, conforme a seguir. 

 

RESOLUÇÃO Nº  018/2008 – CAS : REGULAMENTO DO PLANO DE CARREIRA 

DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

 

O Conselho de Administração Superior da FACULDADE DE TECNOLOGIA DE 

CURITIBA (FATEC-PR), Instituição de Ensino Superior, mantida pela ESCOLA 

TECNOLÓGICA DE CURITIBA LTDA. (CNPJ: 04.972.854/0001-90), no uso de suas 

atribuições e observando o disposto no Regimento Geral, tendo como objetivo atender ao 

disposto no art. 53, parágrafo único, inciso VI, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação), bem como ao previsto no parágrafo 2º, do art. 461, do Decreto-Lei nº 

5.452/1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), ), regulamentado pelas Portarias No. 02, de 

25 de Maio de 2006 e Portaria 05, de 20 de novembro de 2008, disciplinando a admissão, 

progressão e promoção dos docentes de nível superior, fixa as condições para implementação 

do Plano de Carreira Docente da FATEC-PR e aprova a regulamentação a seguir. 

 

PLANO DE CARREIRA DOCENTE DA FATEC-PR 

 

CAPÍTULO I 

DAS FINALIDADES 

 

Art. 1º -  O presente Regulamento do Quadro de Carreira Docente é o instrumento que 

regulamenta os procedimentos operacionais e disciplinares da política de pessoal 

docente da Faculdade de Tecnologia de Curitiba. 

 

Art. 2º - Os fins deste Regulamento são: 

I -     Orientar o ingresso, a promoção e o regime de trabalho do corpo docente do 

quadro de carreira; 

II -    Contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional dos professores do 

quadro de carreira de modo a assegurar um quadro de pessoal bem 

qualificado para a Faculdade de Tecnologia de Curitiba; 

III -   Estimular o professor para o exercício eficaz das funções 

docentes; 

IV -   Promover o crescimento funcional do docente; 

V -    Possibilitar o recrutamento de profissionais de reconhecida competência. 
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CAPÍTULO II 

DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO 

 

Art. 3º - São consideradas atividades acadêmicas do magistério, próprias do corpo docente no 

ensino superior, aquelas descritas no Regimento da Faculdade de Tecnologia de 

Curitiba, operacionalizadas através de: 

I -  horas-aula ministradas no ensino de graduação ou de pós-graduação; 

II - horas-atividade desenvolvidas na área da pesquisa ou concernentes à 

produção, ampliando revisão ou aprofundamento do conhecimento; 

III - horas-atividade desenvolvidas para o atendimento à comunidade, sob a forma 

de cursos e serviços especiais; 

IV - horas-atividade inerentes à administração escolar, acadêmica, direção, 

coordenação e assessoramento. 

 

CAPÍTULO III 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 4º - O corpo docente, cujos membros são recrutados dentre profissionais das várias áreas 

do saber, é constituído por: 

I - Professores integrantes do Quadro de Carreira Docente; 

II - Professores Visitantes ou Substitutos. 

Parágrafo Único: Podem ser contratados Professores Visitantes ou Substitutos, em caráter de 

substituição eventual ou para o desenvolvimento de programas especiais de 

ensino, pesquisas ou extensão. 

 

Art. 5º -  A contratação de Professor Visitante ou Substituto será feita nos termos das normas 

específicas aprovadas pelo Conselho de Administração Superior, por proposta da 

Diretoria Geral, por período determinado. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS CATEGORIAS E DO INGRESSO NA CARREIRA 

 

Art. 6º - O Quadro de Carreira Docente está hierarquizado em 04 (quatro) categorias 

funcionais e respectivas referências, assim designadas: 

a)  Professor Assistente - Referências: A, B, C, D, E. 

b)  Professor Adjunto -  Referências: A, B, C, D, E. 

c)  Professor Titular  -  Referências: A, B, C, D, E. 

 

Art. 7º  - Para as categorias de Professor Assistente, Professor Adjunto e Professor Titular, 

são exigidos, além do diploma de curso superior na área de conhecimento, os 

seguintes requisitos: 

a) Professor Titular: 

     Possuir o título de Doutor na área que irá atuar, obtido nos termos da lei ou 

título de Mestre na área de atuação, acrescido de 10 (dez) anos de experiência 

comprovada no magistério superior. 

b) Professor Adjunto: 

     Possuir o título de Mestre na área em que irá atuar, obtido nos termos da lei. 

c) Professor Assistente: 

     Possuir o título de Mestre em área distinta da que irá atuar ou o título de 
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Especialista na área que irá atuar, obtido nos termos da lei. 

d) Professor Auxiliar: 

     Possuir o título de Bacharel/Licenciado na área que irá atuar, obtido nos termos 

da lei. 

Parágrafo 1º Aos Professores Auxiliares é vedado o enquadramento no regime de dedicação 

TP20 (Tempo Parcial de 20 Horas) , TP30  (Tempo Parcial de 30 Horas) e TI40  

(Tempo Integral de 40 Horas). 

Parágrafo 2º Aos Professores Assistentes é vedado o enquadramento no regime de dedicação 

TP20 (Tempo Parcial de 20 Horas), TP30  (Tempo Parcial de 30 Horas). 

Parágrafo 3º Ficam limitadas à carga horária de 16 horas/aula por semana, as atividades 

docentes de sala de aula, aos Professores Assistentes, Adjuntos e Titulares. 

 

Art. 8º  -  A contratação ou dispensa do docente, nos termos da legislação em vigor, é de 

competência da Entidade Mantenedora, nos termos do seu Estatuto e do 

Regimento da Faculdade de Tecnologia de Curitiba, por proposta da Direção 

Geral. 

Parágrafo 1º A contratação ou promoção para as diversas categorias funcionais e respectivas 

referências, deverão ser solicitados pelo docente interessado, mediante protocolo 

de requerimento pessoal a Direção Geral. 

Parágrafo 2º A partir do primeiro dia do mês subsequente à aprovação do enquadramento ou 

da promoção pela Entidade Mantenedora, o docente fará jus ao recebimento dos 

novos valores referentes à sua categoria funcional, nos termos do despacho de 

deferimento da solicitação pela Direção Geral, por delegação de competência. 

Parágrafo 3º  A constatação de qualquer irregularidade no enquadramento ou na 

comprovação da documentação apresentada implica no cancelamento do 

enquadramento aprovado, independente de outras sanções legais. 

 

Art. 9º - A promoção de uma categoria funcional para outra exige o preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no Artigo 7º, em cada caso. 

 

CAPÍTULO V 

DO REGIME DE TRABALHO 

 

Art. 10 -  O docente integrante do Quadro de Carreira fica sujeito a um dos seguintes regimes 

de trabalho, definidos pelo número de horas contratadas, sejam horas-aula ou 

horas-atividade ou ambas: 

I -    Tempo Integral (TI) com obrigação de prestar 40 (quarenta) horas semanais 

de trabalho; 

II -  Tempo Parcial (TP) com obrigação de prestar no mínimo 12 (doze) horas 

semanais de trabalho; 

III - Regime Horista (RH) para os que cumprem menos de 12 (doze) horas 

semanais de trabalho e percebem seus vencimentos exclusivamente em 

função das horas-aula ou horas-atividade contratadas. 

Parágrafo Único: A distribuição do número de horas-atividade destinadas ao ensino, 

pesquisa, extensão e à administração acadêmica, será definida pela Diretoria 

Geral após aprovação do respectivo plano orçamentário pela Entidade 

Mantenedora, por proposta da Direção Geral, nos termos da legislação. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS VALORES E VANTAGENS 
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Art. 11 - Os integrantes do Quadro de Carreira Docente são remunerados segundo a categoria 

funcional de enquadramento, respectivas referências e o regime de trabalho, 

conforme os valores expressos na tabela salarial específica, aprovada e atualizada 

periodicamente de acordo com a legislação, pela Entidade Mantenedora. 

Parágrafo 1º  O valor total dos salários será calculado em função do valor pecuniário da 

hora-aula ou hora-atividade da respectiva categoria funcional em que o docente 

estiver enquadrado nas suas funções de magistério da área e cursos de graduação. 

Parágrafo 2º  A remuneração das horas-aula ou horas-atividade, nos cursos ou programas de 

Pós – graduação e Extensão, quando ministrados em módulos ou em caráter 

eventual, será fixada em cada caso, em função das características do programa. 

I - A Diretoria Administrativa publicará, em ato próprio, o valor da remuneração 

aludida, em cada caso, fixada pela Entidade Mantenedora. 

II -   A remuneração em questão cessará quando terminarem as atividades do 

evento, segundo a sua programação, e não gerará direitos de continuidade 

por ser atividade eventual, temporária e por obra certa. 

Art. 12 - A hora-aula compreende, para efeitos de remuneração, a aula efetivamente 

ministrada, seu planejamento e preparação, avaliação dos alunos e registro de 

notas e frequências. 

Parágrafo Único: O professor poderá ser convocado a estar presente em reuniões de 

coordenação, seminários, congressos, encontros diversos, semanas de estudos ou 

programas congêneres, no período que coincide com seu horário de trabalho, 

quando solicitado pelos seus coordenadores ou diretores ou quando seus alunos 

participam do mesmo evento. 

 

Art. 13 - A remuneração do Professor Substituto é fixada tendo em vista a qualificação do 

contratado, observada, sempre que possível, a correspondência com os valores 

estabelecidos para Professor do Quadro de Carreira Docente e o regime de 

trabalho que lhe for definido, nos termos do contrato. 

 

Capítulo VII 

DA PROMOÇÃO 

 

Art. 14 – A promoção do pessoal docente ocorrerá, exclusivamente, dentro de cada referência 

de cada categoria funcional, conforme previsto no artigo 6º e obedecerá às 

disposições seguintes e dar-se-á: 

 

I – Por critérios objetivos e automáticos, por antiguidade e merecimento, onde; 

 

a) a promoção automática por antiguidade – todo professor terá direito a um 

adicional por tempo de serviço equivalente a 5% (cinco por cento) do seu 

salário-base mensal para cada cinco (5) anos trabalhados na FATEC-PR, 

independentemente do número de quinquênios. 

 

b) a promoção automática por merecimento – todo professor terá direito a 

um adicional por titulação, incidente sobre o valor da hora aula básica 

contratada, acrescida do repouso semanal remunerado e consideradas as 

4,5 semanas a que alude o § 1º, do art. 320, da CLT, de 10% (dez por 

cento) para Mestres e de 15% (quinze por cento) para Doutores. 
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II – as promoções não automáticas observarão sempre os critérios de alternância 

entre antiguidade e merecimento. 

 

a) A promoção por antiguidade dar-se-á por tempo de serviço na referência 

da categoria funcional, na instituição e do professor; 

b) a promoção não automática, por merecimento, dar-se-á entre os 

candidatos habilitados, por decisão do CAS – Conselho de 

Administração Superior da FATEC-PR segundo critérios, meramente 

indicativos, de acordo com Regimento Geral, aprovado pelo MEC. 

 

Artigo 15 – Será utilizada como critério de desempate a existência de maior tempo de serviço 

na categoria, ou maior tempo como docente na FATEC-PR, ou, por fim, maior 

tempo de docência no ensino superior. 

 

Artigo 16 - As Promoções automáticas por merecimento e antiguidade, na forma prevista no 

inciso I, do artigo 14, serão efetivadas pelo órgão de administração de pessoal da 

FATEC-PR. 

 

Artigo 17 - A promoção de uma categoria funcional para outra exige o preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no Artigo 7º, em cada caso. 

Parágrafo 1º - A ascensão no sistema de referências, definido pelas letras A, B, C e D e E no 

Artigo 6º, será feita exclusivamente pela pontuação obtida nos termos das 

exigências das Tabelas I e II em anexo, em função da produção científica e 

intelectual do docente e significará um acréscimo no valor hora-aula ou hora-

atividade de 3% (três por cento) a cada letra conquistada. 

Parágrafo 2º - Para o primeiro enquadramento, o professor poderá apresentar toda a sua 

produção científica ou intelectual e, após este ato, só será aceita a produção 

nova, a partir da data desse enquadramento. 

Parágrafo 3º - A ascensão no sistema de referências deverá ser requerida no mês de 

dezembro de cada ano, para que haja tempo hábil para apreciação e aprovação 

para o período letivo seguinte. 

Parágrafo 4º  Para ascensão à referência “E”, em qualquer categoria funcional, exige-se 

como condição mínima necessária, a publicação de pelo menos um livro didático, 

técnico, científico ou relacionado à área de atuação do docente, segundo as normas 

em vigor. 

 

Art. 18 - O docente que pleitear a promoção para a categoria funcional desejada, deve 

observar o seguinte: 

a)  Como primeira providência, encaminhar uma solicitação formal ao 

coordenador do seu curso, juntando os comprovantes necessários para o 

enquadramento; 

b) Por sua vez, o coordenador após analisar o caso em particular, formalizará seu 

parecer, a partir do qual, se favorável, o docente deverá dar entrada a um 

requerimento protocolado ao Diretor Geral, juntando os documentos e o 

parecer do(a) coordenador(a) do curso; 

c) Após análise final pela Direção Geral e pela Mantenedora, se for aprovada, a 

promoção passará a vigorar no início do próximo semestre letivo, quando 

então, o docente fará jus ao recebimento dos novos valores referentes à sua 

categoria funcional. 
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Artigo 19 - A constatação de qualquer irregularidade no enquadramento ou na comprovação 

da documentação apresentada implica o cancelamento do enquadramento 

aprovado, independente de outras sanções legais. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 20  -  A instituição desenvolverá um Programa de Capacitação Docente – PCD, com o 

fim de promover a melhoria da titulação do seu corpo docente e sua respectiva 

promoção no Quadro de Carreira Docente. 

Parágrafo 1º - Os auxílios financeiros ou de afastamento das atividades para ingresso e 

desenvolvimento de cursos de pós-graduação de interesse institucional serão 

definidos pela Diretoria Geral, após aprovação de plano orçamentário próprio pela 

Entidade Mantenedora. 

Parágrafo 2º - O docente a quem for concedida licença remunerada, bolsa ou qualquer outra 

ajuda financeira para estudos, obriga-se a servir a Faculdade de Tecnologia de 

Curitiba, após seu regresso ou término do benefício, por período equivalente, nos 

termos fixados no respectivo contrato. 

Parágrafo 3º - A Faculdade de Tecnologia de Curitiba incentivará, dentro dos seus limites 

orçamentários, a participação docente em congressos, seminários e eventos 

congêneres, para publicação de trabalhos científicos ou intelectuais, de interesse 

institucional, na forma aprovada pela Direção Geral. 

  

Art. 21 - Os afastamentos para realizar curso de pós-graduação, participar de congressos ou 

seminários e outros eventos são objetos de regulamentação específica pelo 

Conselho de Administração Superior, nos termos propostos pela Direção Geral. 

 

Art. 22 - Para o enquadramento neste Quadro de Carreira Docente, é exigida uma das 

seguintes condições do professor: 

I - Estar contratado como Professor no Quadro atual e no exercício de suas 

funções; 

II - Vir a ser contratado, não em caráter temporário, em qualquer regime de 

trabalho em vigor na Faculdade de Tecnologia de Curitiba. 

Parágrafo Único Estende-se o enquadramento ao professor que, estando afastado da 

Instituição, devidamente autorizado pela Direção Geral, atenda aos incisos deste 

artigo. 

 

Art. 23 - Cabe a Direção Geral constituir Comissão Especial constituída de Coordenadores de 

Cursos e Docentes, com respectivas atribuições, para implementar todo o processo 

de enquadramento dos professores. 

Parágrafo Único: Preside as reuniões da Comissão citada neste artigo, o Diretor-Geral e, 

no impedimento deste, o coordenador do curso com maior número de docentes. 

 

Art. 24 - Este regulamento pode ser reformado ou alterado mediante proposta da Direção 

Geral e aprovação da Entidade Mantenedora. 

3.  

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
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Art. 25 -  Os docentes em exercício na da Faculdade de Tecnologia de Curitiba, na data de 

aprovação do presente Regulamento permanecem, pelo princípio do direito 

adquirido, no mínimo, na categoria funcional em que estavam enquadrados. 

Parágrafo Único: Se desejarem, os aludidos docentes poderão solicitar novo enquadramento 

neste Regulamento, dentro do prazo de 02 (dois) anos, findo o qual, serão 

considerados num quadro fixo e em extinção. 

 

Art. 26 – Este regulamento, que contem o quadro de carreira, entrará em vigor no primeiro 

dia do mês seguinte ao que for publicada a decisão homologatória pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego. 

 

Dê-se Ciência e Cumpra-se. 

 

ANEXO ÚNICO 

 

Tabelas de Enquadramento Funcional 

 

TABELA I 
Nº DE 

ORDEM 
4. PRODUÇÃO CIENTÍFICA E INTELECTUAL 

Nº DE 

PONTOS 

01 Livro editado, como autor ou coautor. 50 

02 Monografia de conclusão de projeto de pesquisa. 20 

03 Monografia de conclusão de projeto de extensão. 20 

04 Orientação comprovada de tese de Doutorado. 20 

05 Artigo publicado em periódico especializado. 10 

06 Trabalho apresentado em congressos/seminários. 10 

07 Autor de capítulo ou parte de livro publicado. 10 

08 Orientação comprovada de dissertação de Mestrado. 10 

09 Livro publicado em outra área, de cunho geral. 10 

10 Apostila publicada, em uso na instituição. 5 

11 Orientação comprovada de monografia de Especialização. 5 

12 Artigo publicado em revista de caráter geral. 2 

13 Tradução de artigo ou capítulo de livro publicado. 2 

14 Conferência proferida, com resumo publicado (cada). 2 

 

TABELA II 

5. NÚMERO DE PONTOS EXIGIDOS PARA ASCENSÃO NAS REFERÊNCIAS 

 
CATEGORIAS – REFERÊNCIAS A B C D E 

Assistente - 40 80 120 160 

Adjunto - 70 140 210 280 

Titular - 100 200 300 400 

 

TABELA III 

QUADRO DE REMUNERAÇÃO – 2010 

 

 

CATEGORIAS – REFERÊNCIAS 
Hora/ 

Aula 

TP 

20 horas 

TI 

40 horas 

    

Assistente 19,00 1.710,00 3.420,00 

Adjunto 20,00 1.800,00 3.600,00 

Titular 25,00 2.250,00 4.500,00 
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19.1.2. Políticas de Qualificação 

 

 

TÍTULO I 

DA QUALIFICAÇÃO DOCENTE 

 

CAPÍTULO I 

DOS CURSOS, PROGRAMAS E ATIVIDADES 

 

Art. 1º. A Faculdade oferece aos seus docentes o Plano de Qualificação de aperfeiçoamento 

acadêmico-profissional, nas seguintes modalidades: 

a) cursos de aperfeiçoamento e especialização; 

b) cursos de pós-graduação “stricto sensu”, compreendendo mestrado e doutorado; 

c) programas de pós-doutorado; 

d) outras formas de qualificação docente, não enquadradas nas categorias anteriores. 

§ 1º. A participação de que trata este artigo pode ensejar o afastamento integral ou parcial do 

docente, no que se refere às suas obrigações. 

§ 2º. Os afastamentos de que trata o § 1º. , quando remunerados, não podem exceder o teto 

financeiro anual fixado pela Mantenedora. 

 

CAPÍTULO II 

DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO 

 

Art. 2º. A qualificação, através dos cursos, programas e atividades de que trata o art. 1.º pode 

se desenvolver na IES, ou em outras instituições do País e do Exterior.  

 

CAPÍTULO III 

DO AFASTAMENTO 

 

Art. 3º. O afastamento previsto no § 1.º do art. 1.º tem duração variável, a depender da 

natureza da qualificação, conforme os seguintes prazos: 

a) até 06 (seis) meses, para cursos de aperfeiçoamento e especialização; 

b) até 30 (trinta) meses, para cursos de mestrado; 

c) até 48 (quarenta e oito) meses, para cursos de doutorado; 

d) até 12 (doze) meses, para programas de pós-doutorado. 

 

Art. 4º. Os prazos estabelecidos no art. 3.º podem ser prorrogados com a aprovação do 

Conselho Acadêmico da Faculdade, devendo ser ouvidos a Coordenação do Curso a que 

estiver vinculado o docente. 

Parágrafo Único: Será exclusiva do Conselho Acadêmico da Faculdade a competência para o 

estabelecimento do prazo prorrogado. 

 

CAPÍTULO IV 

DA COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO 

 

Art. 5º. Compete ao Conselho Acadêmico da Faculdade a supervisão do Programa de 

Qualificação Docente, nas modalidades compreendidas nas alíneas a, b, e c do art. 1.º, da 

presente norma. 
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Art. 6º. Compete à Coordenação de Curso a que estiver vinculado o docente a supervisão do 

Programa de Qualificação Docente, nas modalidades compreendidas na alínea d do art. 1.º, da 

presente norma. 

 

TÍTULO II 

DOS PLANOS ANUAL E PLURIANUAL DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE 

 

CAPÍTULO I 

DA ELABORAÇÃO 

 

Art. 7º. Compete ao Conselho Acadêmico da Faculdade, a elaboração dos Planos Anual e 

Plurianual de Qualificação Docente. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CRITÉRIOS PARA PRIORIZAÇÃO E SELEÇÃO DOS POSTULANTES 

 

Art. 8º Para elaborar os Planos, o Conselho Acadêmico da Faculdade deve considerar: 

a) o mínimo de 02 (dois) anos de serviço do docente na Instituição; 

b) o desempenho acadêmico do docente; 

c) o plano de estudo do docente; 

d) o impacto da realização dos estudos a serem realizados pelo docente, no Departamento a 

que estiver vinculado o docente e na Instituição; 

e) a compatibilização do plano de estudos do docente com os interesses institucionais; 

f) a elevação dos Índices de Qualificação do Corpo Docente; 

g) o credenciamento e/ou recomendação, pela CAPES, dos cursos de mestrado ou doutorado. 

§ 1º. O Conselho Acadêmico da Faculdade deve observar as determinações da CAPES, 

quanto ao tempo de serviço, no caso de candidatos à bolsa. 

§ 2º. Os critérios fixados no caput deste artigo não se encontram hierarquizados, apresentando 

todos o mesmo nível de importância. 

§ 3º. Para indicação de recém-formados, o Conselho Acadêmico da Faculdade deve 

considerar o desempenho escolar do postulante, bem como os requisitos previstos nas alíneas 

b a g do caput deste artigo. 

 

CAPÍTULO III 

DA TRAMITAÇÃO DOS PLANOS 

 

Art. 9º. Até o dia 1.º de março de cada ano, o Conselho Acadêmico da Faculdade deve 

disponibilizar o teto financeiro anual para operacionalização do Plano de Qualificação 

Docente e a previsão para o triênio subsequente. 

 

Art. 10º. Até o dia 30 (trinta) de junho de cada ano, as Coordenações de Curso devem 

apresentar ao Conselho Acadêmico da Faculdade, visando a compatibilização prevista no art. 

7.º, os seus Planos Anual e Plurianual. 

 

Art. 11. O Conselho Acadêmico da Faculdade deverá compatibilizar os Planos Anual e 

Plurianual de Qualificação Docente até 30 (trinta) de setembro de cada ano.  

 

TÍTULO III 

DA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PLANOS ANUAL E PLURIANUAL DE 

QUALIFICAÇÃO 
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CAPÍTULO I 

DA PREPARAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS POSTULANTES 

 

Art. 12. Cada Coordenação de Curso estimulará seus respectivos docentes a se engajar em 

atividades de pesquisa e de qualificação voltadas para as linhas básicas de pesquisa da 

Faculdade. 

 

Art. 13. Para consecução das finalidades previstas no art. 12, se necessário, pode ser 

concedida carga horária destinada à preparação do postulante ao ingresso em programa de 

pós-graduação. 

Parágrafo Único: A preparação a que se refere o caput deste artigo deve ter como finalidade: 

a) habilitá-lo na proficiência em leitura técnica e científica em idiomas estrangeiros; 

b) atualizá-lo sobre conhecimentos fundamentais na área de interesse;  

c) liberá-lo para frequentar, como aluno especial, disciplinas oferecidas por programas de pós-

graduação. 

 

CAPÍTULO II 

DA CONCESSÃO DO AFASTAMENTO 

 

Art. 14. O docente indicado, na forma e para os efeitos destas Normas, somente tem 

viabilizado o seu afastamento pelo Conselho Acadêmico da Faculdade após apresentar: 

a) documento comprobatório de sua aceitação por parte da Faculdade responsável pelo curso 

ou programa; 

b) escala de férias, relativa ao período de afastamento, aprovada pela Coordenação do Curso a 

que estiver vinculado; 

c) plano de estudos, com cronograma de execução. 

Parágrafo Único: O afastamento é considerado autorizado e efetivado depois de apresentados 

os documentos exigidos, assinado o Contrato da Faculdade. 

 

CAPÍTULO III 

DA PRORROGAÇÃO DO AFASTAMENTO 

 

Art. 15. A prorrogação do afastamento, prevista no art. 4.º, deve ser solicitada pelo 

interessado à Coordenação do Curso a que estiver vinculado, para fins de elaboração de 

parecer ao Conselho Acadêmico da Faculdade. 

Parágrafo Único: O pedido de prorrogação deverá estar instruído com a seguinte 

documentação: 

a) solicitação oficial, com as razões do pedido e antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do 

término do afastamento; 

b) apresentação do plano de estudos para o período de prorrogação.  

 

Art. 16. Satisfeitas as condições previstas no artigo anterior, caberá à Coordenação do Curso a 

que estiver vinculado o docente o encaminhamento do pedido ao Conselho Acadêmico da 

Faculdade, juntamente com o seu parecer, o qual deve conter a análise do mérito, 

conveniência, duração da prorrogação solicitada e compromisso de continuar assumindo as 

atividades do docente afastado. 

Parágrafo Único: A prorrogação do afastamento é considerada autorizada e efetivada somente 

após a assinatura do aditamento ao Contrato de Afastamento e a expedição do correspondente 

comunicado pelo Conselho Acadêmico da Faculdade. 
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CAPÍTULO IV 

DO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO 

 

Art. 17. Para fins de observância dos artigos 5.º e 6.º do presente Plano de Qualificação, 

caberá ao afastado a apresentação à Coordenação do Curso a que estiver vinculado, conforme 

a qualificação realizada, de relatórios trimestrais de atividades, com a documentação 

comprobatória de seu rendimento. 

Parágrafo Único: Os relatórios de que trata o presente artigo devem ser entregues até o dia 15 

(quinze) do mês subsequente ao fim do trimestre, exceto para o último relatório do ano, cujo 

prazo final de entrega é 10 (dez) de dezembro. 

 

Art. 18. Ao término do curso ou programa, o docente deve apresentar Relatório Final, 

acompanhado de cópia do certificado de conclusão do curso, cópia da Ata de Defesa de 

Dissertação ou Tese, juntamente com 03 (três) exemplares da Monografia, Dissertação ou 

Tese, conforme a natureza da qualificação realizada. 

Parágrafo Único: Aplica-se o mesmo dispositivo aos recém-formados que serão aproveitados 

para o quadro docente da Instituição, na forma deste Plano de Qualificação. 

 

Art. 19. O não-cumprimento do disposto nos artigos 17 e 18 ou a apresentação de rendimento 

insatisfatório no curso ou programa, pode implicar na suspensão dos benefícios previstos 

nestas Normas, inclusive do beneficio de concessão de afastamento. 

 

TÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 20. De acordo com o previsto nos termos do art. 14 do Plano de Carreira do Pessoal 

Docente, a concessão de qualquer afastamento para efeitos de qualificação previsto nestas 

normas importa no compromisso, por parte do docente ou do recém-graduado a ser integrado 

no quadro docente, de realizar atividades letivas na IES por tempo mínimo igual ao do 

afastamento concedido, sob pena de indenização à Instituição por todas as despesas 

proporcionadas, constantes no Contrato de Afastamento. 

Parágrafo Único: para efeitos de contagem de tempo de vínculo com a Instituição a que se 

refere o caput deste artigo, serão somados, se for o caso, o tempo das prorrogações concedidas 

durante o período de afastamento. 

 

Art. 21. Os recém-formados indicados para cursarem programas de pós-graduação, não têm 

direitos a qualquer forma de remuneração pela Instituição. 

 

Art. 22. Os casos omissos nesta norma serão resolvidos pelo Conselho Acadêmico da IES. 
 

 

21 CORPO DOCENTE ALOCADO E COMPROMETIDO COM AS DISCIPLINAS DO CURSO DE 

ADMINISTRAÇÃO DA FATEC-PR 
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CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

(DOCENTES ALOCADOS COMPROMETIDOS COM AS DISCIPLINAS) 

Disciplinas Sem Teórica 
Prátic

a 

Carga 

Horária 

Campos de 

Formação 

Docente Alocado Titulação 

 
CONTABILIDADE GERAL  1 80 0 80 Básica Lindomar Martins Paes Especialista 

FILOSOFIA E ÉTICA EMPRESARIAL 1 40 0 40 Básica Lindamar Zílio Mestre 

INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO 1 40 0 40 Profissionalizante Gaspar Collét Pereira Doutor 

MATEMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO 1 80 0 80 Estudos Quantitativos  Paulo Martinelli Mestre 

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 1 80 0 80 Básica Emília Laudicéia Moreira Mestre  

PROJETO INTEGRADOR – PLANO DE NEGÓCIO 1 40 0 40 Profissionalizante Orlando Frizanco Doutor 

TEORIA ECONÔMICA – ECONOMIA DE 

EMPRESAS 

1 40 0 40 Básica Gaspar Collét Pereira Doutor 

ECONOMIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA  2 80 0 80 Básica Lindamar Zilio Mestre 

EMPREENDEDORISMO (PROJETO INTEGRADOR 

– EMPREENDEDORISMO) 

2 40 0 40 Profissionalizante Lindomar Martins Paes Especialista 

ESTATÍSTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO 2 40 0 40 Estudos Quantitativos e 

suas Tecnologias 

Paulo Martinelli Mestre 

INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA 2 40 0 40 Estudos Quantitativos e 

suas Tecnologias 

Winston Sen Lun Fung Especialista 

SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES  2 40 0 40 Estudos Quantitativos e 

suas Tecnologias 

Lindamar Zílio Mestre 

TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO 2 80 0 80 Profissionalizante Marcos Antonio Tedeschi Doutor 

INFORMÁTICA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO 3 0 40 40 Estudos Quantitativos e 

suas Tecnologias 

Winston Sen Lun Fung Especialista 

INGLÊS INSTRUMENTAL 3 80 0 80 Complementar Emília Laudicéia Moreira Mestre 

INTRODUÇÃO AO DIREITO  3 80 0 80 Básica Orlando Frizanco Doutor 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA  3 80 0 80 Básica Paulo Martinelli Mestre 

ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS 3 80 0 80 Profissionalizante Lindomar Martins Paes Especialista 

PRÁTICA DE PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO  

(Projeto Integrador – Prática de Pesquisa) 

3 40 0 40 Estudos Quantitativos e 

suas Tecnologias 

Gaspar Collét Pereira Doutor 

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS  4 80 0 80 Profissionalizante Lindamar Zilio Mestre 

ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E 

PATRIMONIAIS 

4 80 0 80 Profissionalizante Marcos Antonio Tedeschi Doutor 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA  

4 80 0 80 Profissionalizante Lindomar Martins Paes Especialista 

ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA 4 80 0 80 Profissionalizante Orlando Frizanco Doutor 
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Disciplinas Sem Teórica 
Prátic

a 

Carga 

Horária 

Campos de 

Formação 

Docente Alocado Titulação 

 
ESPANHOL INSTRUMENTAL 4 40 0 40 Complementar Emília Laudicéia Moreira Mestre  

PROJETO INTEGRADOR – CONSULTORIA 4 40 0 40 Profissionalizante Orlando Frizanco Doutor 

PSICOLOGIA APLICADA A ADMINISTRAÇÃO 4 40 0 40 Básica Lindamar Zílio Mestre 

ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 5 80 0 80 Profissionalizante Orlando Frizanco  Doutor 

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 5 40 0 40 Básica Marcos Antonio Tedeschi Doutor 

CONTABILIDADE GERENCIAL 5 80 0 80 Profissionalizante Lindomar Martins Paes Especialista 

GESTÃO DE VENDAS E PESQUISA DE 

MARKETING 

5 80 0 80 Profissionalizante Gaspar Collét Pereira Doutor 

LEGISLAÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO  5 40 0 40 Profissionalizante Orlando Frizanco Doutor 

LIDERANÇA E NEGOCIAÇÃO (PROJETO 

INTEGRADOR – AUDITORIA) 

5 80 0 80 Profissionalizante Paulo Martinelli Mestre 

ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO 

6 40 40 80 Profissionalizante Winston Sen Lun Fung Especialista 

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES 

GERENCIAIS  

6 40 

 

0 40 Profissionalizante Gaspar Collet Pereira Doutor 

GESTÃO EMPRESARIAL 6 80 0 80 Profissionalizante Lindomar Martins Paes Especialista 

ORGANIZAÇÃO E GERÊNCIA DE PROJETOS E 

NEGÓCIOS 

6 80 0 80 Profissionalizante Orlando Frizanco  Doutor 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 6 80 0 80 Profissionalizante Winston Sen Lun Fung Especialista 

TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO I 6 40 0 40 Complementar Marcos Antonio Tedeschi Doutor 

ANÁLISE DE CUSTOS 7 40 0 40 Profissionalizante Paulo Martinelli Mestre 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 

ADMINISTRAÇÃO I 

7 0 80 80 Profissionalizante Winston Sen Lun Fung Especialista 

GESTÃO DA QUALIDADE   7 80 0 80 Profissionalizante Gaspar Collet Pereira Doutor 

JOGOS DE EMPRESAS 7 60 20 80 Profissionalizante Orlando Frizanco Doutor 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 7 80 0 80 Profissionalizante Lindomar Martins Paes Especialista 

TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO II 7 40 0 40 Complementar Marcos Antonio Tedeschi Doutor 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 

ADMINISTRAÇÃO II  

8 0 120 120 Profissionalizante Winston Sen Lung Fung Especialista 

MERCADO FINANCEIRO E DE CAPITAIS 8 80 0 80 Profissionalizante Gaspar Collet Pereira Doutor 

SEMINÁRIO DE VIVÊNCIAS EMPRESARIAIS 8 40 0 40 Profissionalizante  Doutor 

TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO III 8 40 0 40 Complementar Marcos Antonio Tedeschi Doutor 

TRABALHO CONCLUSÃO DE CURSO – TCC - 

PROJETO DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

DE EMPRESA 

8 80 0 80 Profissionalizante Orlando Frizanco  Doutor 
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22 REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

RESOLUÇÃO Nº 001/2012 – CAS : REGULAMENTO DO TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO DA FATEC-PR 

 

(Esta resolução revoga a antiga que tratava sobre o TCC, para melhor detalhamento) 

 

O Conselho de Administração Superior - CAS, órgão máximo, de natureza 

deliberativa, normativa, consultiva e recursal, no uso de suas atribuições conforme disposto 

no Regimento Interno da Faculdade de Tecnologia de Curitiba – FATEC-PR,  

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer sistemática para o TRABALHO DE 

CONCLUSÃO DE CURSO NA FATEC-PR, estabelece: 

 

CAPÍTULO I 

 

DA OBRIGATORIEDADE DO T.C.C. 

 

Art. 1º -  O presente regulamento baseia-se na obrigatoriedade do cumprimento da disciplina 

Trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C., a qual é parte integrante da grade 

curricular dos cursos da FATEC-PR, com carga horária definida em cada curso, a 

ser desenvolvida dentro do período de integralização curricular de cada curso. 

 

CAPÍTULO II 

 

DAS CARACTERÍSTICAS DO T.C.C. 

 

Art. 2º  -  O Trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C. é uma exigência curricular na 

formação acadêmica e profissional dos cursos superiores e consiste no 

desenvolvimento de trabalho escrito e oral sobre temas pertinentes ao respectivo 

curso (monografia), relacionados aos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos 

pelo acadêmico. 

 

§ 1º  -  O trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C. caracteriza-se por ser um exercício de 

reflexão, onde se garanta uma produção investigativa, seguindo as normas 

científicas. 

 

§ 2º  -   São também considerados Trabalhos de Conclusão de Curso - T.C.C.: Projetos de 

Implantação, Pesquisas Operacionais, Análise de Experiências Inovadoras, desde 

que aprovados pelo Professor da Disciplina e pelos respectivos orientadores. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DOS OBJETIVOS DO T.C.C. 

 

Art. 3º  -  O Trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C. tem como objetivos: 

 

I -    Orientar os estudantes para que a escolha do tema e a metodologia do seu 

desenvolvimento sejam caracterizadas pelo enfrentamento da realidade 

administrativa e pela preocupação de contribuir para o seu aperfeiçoamento. 
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II -  Capacitar o estudante na elaboração e exposição de trabalhos e pesquisas 

sistematizadas, através de metodologia adequada. 

 

III -  Analisar, explicar e avaliar o objeto de estudo, culminando com novas 

propostas. 

 

IV - Revisar conceitos e conhecimentos básicos ministrados no decorrer do 

respectivo Curso. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO T.C.C. 

 

Art. 4º -  A Coordenação Geral do Trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C. será feita pelo(s) 

professor(es) da Disciplina de T.C.C. e a ele(s) caberá: 

 

I -      Organizar o calendário da disciplina; 

II -     Organizar os grupos de orientandos; 

III -    Organizar os grupos de professores orientadores; 

IV -    Organizar a formação das Bancas para a arguição oral; 

V -     Elaborar o cronograma para a arguição oral; 

VI -  Organizar os critérios que nortearão as várias etapas da avaliação, decisões 

estas que poderão ser o resultado de um consenso com a equipe de 

orientadores. 

 

Art. 5º -  A orientação do Trabalho do estudante será feita pelo(s) Professor(es) da Disciplina 

de T.C.C. e pelos professores orientadores de cada Curso. 

 

Art. 6º -   A orientação do Trabalho do estudante será feita através de: 

 

I -    Aulas Teóricas e Práticas; 

II -   Plantão Informativo e de orientação; 

III -  Reuniões de Orientação; 

IV - Registros individualizados das entrevistas de orientação. 

 

CAPÍTULO V 

 

DAS FASES DO T.C.C. 

 

Art. 7º  -  A apresentação do T.C.C. aos estudantes obedecerá as seguintes fases: 

 

I -     Apresentação do regulamento do T.C.C. aos estudantes; 

II -    Apresentação do calendário que organizará a carga horária do T.C.C; 

III -  Orientação coletiva e, eventualmente, individual, para a elaboração do 

T.C.C, para a escrita do trabalho e para a exposição e arguição orais. 

 

CAPÍTULO VI 

 

DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO T.C.C. 
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Art. 8º -   Os Trabalhos são em grupos (*máximo de 2 acadêmicos*) ou individuais. 

 

§ Único - Excetuam-se casos especiais constantes do Capítulo II 

 

Art. 9º  - O Trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C. consiste em desenvolver por escrito um 

tema de escolha do estudante relacionado à área de Estágio, dentre as várias áreas 

dos cursos da FATEC-PR, devendo ser sistematizado e exposto com rigor 

científico, obedecendo às seguintes etapas: 

 

I -  1ª Etapa - Elaboração de um Projeto de Pesquisa (Proposta do T.C.C), onde o 

tema escolhido deverá estar definido e justificado, bem como deverão estar 

presentes todos os demais elementos exigidos pelas Normas e Metodologias 

específicas de um Projeto de Pesquisa. 

 

II -  2ª Etapa - Elaboração da Monografia obedecendo às normas e às 

Metodologias específicas deste tipo de produção do conhecimento. 

 

III -  3ª Etapa - Apresentação oral do tema desenvolvido, para ser motivo de 

arguição pela Banca Examinadora. 

 

CAPÍTULO VII 

 

DA APRESENTAÇÃO FINAL DO T.C.C. 

 

Art. 10 - A apresentação final do Trabalho de Conclusão de Curso constará de 2 (duas) 

partes: 

 

I - 1ª Parte - Apresentação Escrita, obedecendo às normas e à Metodologia que 

regem a produção escrita do conhecimento científico. 

A - Os trabalhos escritos deverão ser entregues, em 3 (três) cópias, 

encadernadas com espiral e capa transparente, em data a ser definida 

pela Coordenação do T.C.C, em calendário específico. 

 

II - 2ª Parte - Apresentação Oral (Arguição) 

A  - A Apresentação Oral do Trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C. 

(Arguição) será pública, mediante cronograma a ser definido pelo(s) 

professor(es) da Disciplina, perante Banca Examinadora composta de 

03 (Três) membros; sendo 2 professores do respectivo curso e o 

terceiro poderá ser escolhido entre um professor da instituição ou 

convidado externo. 

B - Cada acadêmico terá 30 (trinta) minutos para a exposição oral do 

trabalho e 10 (dez) minutos para a arguição pelos membros da Banca 

Examinadora. 

C -  Não haverá segunda chamada para a apresentação oral, salvo 

impedimento decorrente de força maior, devidamente comprovado a 

Coordenação e aos Orientadores. 

 

CAPÍTULO VIII 
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DA AVALIAÇÃO FINAL DO T.C.C. 

 

Art. 11 -  A Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso - T.C.C. será feita nas duas 

formas de apresentação dos trabalhos: 

 

I - 1ª - Nota do Trabalho Escrito - Valerá de 0 (zero) a 10 (dez) pontos estando 

inclusos neste item as notas atribuídas ao Projeto de Pesquisa e à Monografia, 

obedecendo a critérios previamente definidos pela Coordenação do Estágio e 

pela Equipe de Orientadores. 

 

II - 2ª - Nota da Apresentação Oral - valerá de 0(zero) a 10(dez) pontos, sendo o 

resultado da média aritmética das notas atribuídas pelos componentes da Banca 

Examinadora. Os critérios para a avaliação oral são elaborados pela 

Coordenação do T.C.C. e pela Equipe de Orientadores, sendo previamente 

dados a conhecer aos acadêmicos e examinadores. 

 

§ 1º     - As avaliações das Bancas são soberanas, não estando sujeitas a revisões quanto às 

notas atribuídas e nem avaliação final. 

 

§ 2º     -  Após a avaliação, a Banca Examinadora devolverá as cópias do trabalho ao 

acadêmico para que as alterações sugeridas sejam efetuadas em, no máximo, 30 

dias. 

 

§ 3º    -  Na apresentação final do trabalho escrito, o acadêmico deverá respeitar as normas 

técnicas da ABNT e o manual de Normalização de Trabalhos Acadêmicos da 

FATEC-PR. 

 

§ 4º  -  Ajustado o trabalho, cada acadêmico ou equipe deverá entregar, via protocolo na 

Secretaria Geral da FATEC-PR, 1 (um) CDROM com os arquivos magnéticos que 

compõem o trabalho e 2 (duas) cópias impressas, encadernadas em capa dura, na 

cor “verde bandeira” e letras em cor “prata”. 

 

§ 5º      -  As cópias em capa dura serão assim distribuídas: a primeira arquivada na Biblioteca 

da FATEC-PR e a segunda destinada ao orientador. 

 

Art. 12 - A nota final do Trabalho de Conclusão de Curso -T.C.C. será a resultante da média 

aritmética das notas da avaliação escrita e oral. 

 

Art. 13 - O acadêmico será aprovado quando obtiver a frequência mínima obrigatória de 75% 

às reuniões de Orientação e obtiver média igual ou superior a 7,0 (sete). 
 

§ Único – Em caso de reprovação (nota menor que 7,0) e tendo a frequência mínima de 75%, 

o acadêmico poderá fazer as correções indicadas pela banca e agendar nova 

reapresentação, junto à coordenação do curso, em até 30 (trinta) dias. Caso reprove 

novamente, deverá cursar a disciplina T.C.C novamente. 
 

CAPÍTULO IX 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 14 -  As eventuais omissões do presente regimento são dirimidas, inicialmente, pela 
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Coordenação do Curso e em última instância pelo Colegiado do Curso. 
 

Art. 15 - O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 

 

22.1 ROTEIRO DE PROJETO DE PESQUISA 

 

Segue um roteiro de Projeto de Pesquisa que poderá ser desenvolvido como TCC no 

curso de Administração. 

 

 

(Roteiro) 

 

› Identificação (aluno, curso, semestre). 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

É o que fazer e o por que fazer. 

 

1.1 Exposição do assunto 

 

Definição das finalidades do trabalho, suas razões de realização, enfoque dado ao 

assunto e sua relação com outros estudos. Contribuições esperadas.  

 

1.2 Problema de pesquisa 

 

› Definição do problema, tema, assunto ou oportunidade a investigar. O que? 

› Um problema consiste numa situação não resolvida, assim como a identificação de 

oportunidades não percebidas. Todo o processo de pesquisa irá girar em torno de 

sua solução. 

› As perguntas ajudam a levantar o problema. Como são as coisas? Quais são as 

suas causas? Quais as suas consequências?  

› Exemplo: Assunto: Organizações. Tema: Clima Organizacional. Problema: Qual é 

a relação entre o clima organizacional e o desempenho dos trabalhadores? 

 

1.3 Justificativa para escolha do tema 

  

› São as razões para a escolha do tema. É o por que. Deve expressar os interesses 

pessoais pelo tema, sua relevância para uma organização, contribuições para o aluno, 

organização e empregados, ou para a criação de conhecimento em administração. 

› As justificativas devem abranger a relevância do problema, oportunidade e 

viabilidade. 

 

1.4 Objetivos 

› Deve ser indicado claramente o que se pretende fazer e alcançar. 

› Objetivo Geral – Indica de forma genérica qual o objetivo a ser alcançado. 

› Objetivos específicos – É o detalhamento do objetivo geral. Indica o que será 

realizado na pesquisa.  

› Exemplo: Objetivo Geral: Elaborar um Plano de Cargos e Salários. Objetivos 
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específicos: a) Planejar os cargos da empresa; b) Especificar os requisitos dos 

ocupantes; c) Avaliar e classificar os cargos; d) Pesquisar o mercado; e) Definir a 

estrutura de cargos e salários. 

 

1.5 Delimitação do trabalho 

 

Na escolha do tema é necessário eleger uma parcela delimitada de um assunto, 

estabelecendo limites para o desenvolvimento da pesquisa pretendida. Ele deve ser 

suficientemente limitado para que seja realizável com os recursos disponíveis. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

› É o levantamento bibliográfico preliminar que dará suporte e fundamentação teórica 

ao estudo. Constitui-se na moldura conceitual sobre o tema a ser pesquisado. 

› É importante fazer uma análise comentada do que já foi escrito sobre o tema da 

pesquisa, mostrando os pontos de vistas convergentes ou divergentes dos autores. 

Devem-se estabelecer as ligações entre a bibliografia e a situação problema que se 

pretende solucionar; fazer citações e transcrições. 

› É interessante apresentar e comentar algum estudo que tenha relação com o tema que 

se pretende desenvolver. 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

› Definição sobre como será executada a pesquisa e o modelo metodológico a ser 

adotado. A pesquisa será do tipo quantitativa, qualitativa, descritiva, explicativa ou 

exploratória? Será um levantamento, um estudo de caso, pesquisa experimental? 

› Deve-se definir qual a população em que será aplicada a pesquisa. Como será 

selecionada a amostra e quanto corresponde percentualmente em relação à população? 

› Deve-se Indicar como serão coletados os dados e que instrumentos de pesquisa serão 

utilizados: observação, questionário, formulário, entrevistas; estabelecer como serão 

tabulados os dados e como serão analisados? 

 

4. CRONOGRAMA 

 

Detalhamento das etapas a serem realizadas. Envolve, principalmente, revisão 

bibliográfica, definição dos instrumentos de coleta de dados, execução da coleta de dados, 

análise dos dados, conclusão, recomendações e elaboração do texto final. 

 

Exemplo: 

Atividades / Tempo 1 2 3 4 5 ...  

Revisão da bibliografia      ...  

Pesquisa de campo        

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Contém a relação da literatura utilizada e citada no trabalho. 
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22.2 COMPONENTES DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

(Roteiro) 

 

Elementos pré-textuais 

 

Capa, folha de rosto, termo de aprovação, folhas de dedicatória, agradecimentos, 

sumário e resumo. 

› Lista de tabelas, quadros e figuras. 

› Resumo 

 

1. INTRODUÇÃO (vide Anexo I) 

 

1.1 Exposição do assunto 

1.2 Problema de pesquisa 

1.3 Justificativa para a escolha do tema 

1.4 Objetivos geral e específicos 

1.5 Delimitação do trabalho 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Com base na literatura levantada mostra o estágio de desenvolvimento do tema na 

atualidade. Estabelece o referencial teórico que dá suporte ao desenvolvimento do trabalho de 

pesquisa. Estabelece as ligações entre a bibliografia e a situação problema que se pretende 

solucionar. Devem-se fazer citações e transcrições. 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Deve fornecer o detalhamento da pesquisa; esclarecer sobre os caminhos que foram 

percorridos para se chegar aos resultados propostos; como foi selecionada a amostra, o 

percentual em relação à população estudada; instrumentos de pesquisa utilizados 

(questionários, entrevistas, observações diretas, FATEC-PR.); como os dados foram tratados e 

analisados. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO. 

 

Descreve o histórico da organização, constituição legal, estrutura organizacional 

geral e da área pesquisa, quantidade de empregados segmento do mercado em que atua, 

faturamentos, percentual de participação no mercado, entre outras informações. 

 

5. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Descreve analiticamente os dados levantados, analisando-se o que foi observado na 

pesquisa. Pode ter o apoio de recursos estatísticos. Utilizar tabelas e gráficos baseados na 

tabulação dos dados. Estabelecer relações entre os dados obtidos, o problema da pesquisa e a 

fundamentação teórica. 

O item pode ser dividido em subitens, os quais facilitam a apresentação e leitura. 

 

6. CONCLUSÕES 
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Apresenta de forma sintetizada os resultados obtidos com a pesquisa, se os objetivos 

estabelecidos foram atingidos. Deve ressaltar a contribuição da pesquisa para o meio 

acadêmico ou para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Apresenta as 

recomendações e sugestões dos pesquisadores. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Relação da literatura utilizada e citada no trabalho. 

 

ANEXOS 

 

22.3 RELATÓRIO DE ORIENTAÇÃO 

Segue modelo para relatório de orinetação. 

 

 

Orientador Data: 

Curso Turma 

 

Membros da equipe Assinaturas 

  

  

  

  

  

  

 

Orientações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas estipuladas e realizadas 

 

 

 

 

Observações 

 

 

 

 

Assinatura do orientador 
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Observações:  

1. Utilizar e preencher este formulário a cada reunião. 

2. Entregar cópias dos relatórios à Coordenação de TCC, mensalmente. 

22.4 ATA DE DEFESA DE TCC 

 

Segue modelo de ata de defesa deTCC. 

 

 

 

CURSO SUPERIOR DE  ________________________________ 

 

ATA DE DEFESA DE TCC – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

TITULO DO TRABALHO:  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

__________________________________________________ 
 

NOME DO ACADÊMICO: __________________________________________ 

 

PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): Prof. _______________________________. 

 

Aos ______________ dias do mês de ______________ do ano de 201__, foi realizada a 

sessão pública de apresentação e defesa do TCC, acima intitulado, apresentada pelo 

acadêmico nominado. Os trabalhos foram instalados pelo professor orientador às ____ horas, 

tendo a banca constituída pelos seguintes professores: 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Após a apresentação do TCC, a banca passou a arguição do acadêmico, sendo respondidas 

todas as questões colocadas e efetuadas as considerações pertinentes pelos membros da banca. 

Logo após, a Banca Examinadora reuniu-se em separado e ao retornar, o professor orientador 

deu o parecer final sobre o trabalho, tendo sido atribuídas as seguintes notas: 

Prof. Orientador __________________________________________ – Nota : ____ 

Prof. ___________________________________________________ – Nota : ____ 

Prof. ___________________________________________________ – Nota : ____ 

 

Média Final : ______                                Resultado:  [    ] Aprovado       [    ] Reprovado.  

 

Nada mais havendo a tratar, eu Prof. __________________________ (orientador) lavrei a 

presente ata que segue assinada pelos membros da Banca Examinadora. 

 

Curitiba/Pr, _____ de ______________ de 201__. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 


