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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO - ANÁPOLIS 
 
 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL 
 

1.1 Contexto socioeconômico e político da sociedade contemporânea 
 

 

As mudanças provocadas pelo avanço do conhecimento, da 

tecnologia e da comunicação apresentam novos rumos e desafios, não 

somente em setores produtivos, mas nas mais diversas áreas de 

relacionamento do homem. 

Os reflexos dessa revolução sobre a cultura e sobre a educação são 

imensos. De um lado, tem-se a universalização da informação, libertando os 

indivíduos das limitações das culturas nacionais e abrindo possibilidades para a 

internacionalização da cidadania. Por outro lado, passa a exigir que esse 

cidadão seja instruído, receba adequada preparação para que possa participar 

e usufruir dos avanços que a nova ordem oferece. A educação, assim, coloca-

se como ponto central dessa mudança que se opera no mundo. Ela se torna o 

passaporte para a entrada de inovações tecnológicas e para quebrar as 

limitações que as distâncias científicas tem imposto aos cidadãos que residem 

fora do eixo econômico das principais economias globais. 

Os desafios educacionais, produtivos e sociais e as diversas 

estruturas de tomadas de decisões pedagógicas, políticas e técnicas da 

atualidade exigem novas dinâmicas, atribuições e expectativas de 

funcionamento das instituições universitárias. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais ressaltam aspectos importantes 

que precisam ser considerados nas políticas e práticas de Ensino Superior, 

dentre eles: 

 Consideração das mudanças que estão ocorrendo na produção e na 

transmissão do conhecimento. 

 O aprendiz precisa ser considerado em sua individualidade biológica, 

com diferentes estilos de aprendizagem, cuja ênfase deverá estar na 

construção do conhecimento, e não na instrução. 

 O currículo deve ser algo construído com critérios que considerem 

uma nova cosmovisão e promoção de diálogo permanente entre o 
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indivíduo e o seu meio ambiente, entre o professor e aluno, e que 

seja flexível e baseado nas peculiaridades do contexto local. 

 Adoção de estratégias metodológicas e processo de avaliação que 

assegurem que os alunos ajam com responsabilidade, capacidade 

crítica e com autonomia e que sejam apropriadas às particularidades 

da competência a ser desenvolvida e às características dos alunos. 

 Necessidade de maior estreitamento do vínculo entre pesquisa-

ensino-extensão. 

Esta Instituição colabora com a universalização do acesso ao 

conhecimento científico, técnico, ético e cultural. A formação proposta nos 

documentos institucionais visa ao desenvolvimento de competências e 

habilidades que permitam ao acadêmico atuar em campos profissionais 

específicos, contribuindo para a melhoria das condições de vida e o 

desenvolvimento cultural e socioeconômico da região. 

O Centro Universitário de Anápolis objetiva ampliar sua prestação de 

serviços por meio de modalidades de ensino diversificadas, em nível presencial 

e a distância, articuladas à pesquisa e à extensão, com base na qualidade 

social e na excelência acadêmica e pedagógica.  

Essa visão apoia-se nas demandas por ensino superior, necessário 

à formação do cidadão, como resposta à premência do desenvolvimento 

regional, nacional e mundial, buscando a inserção sociocultural e produtiva, de 

modo a contribuir para a elevação dos níveis de qualidade de vida e dignidade 

da coletividade. 

É neste cenário que se situa o Projeto Pedagógico do curso 

Administração, o qual se propõe a oferecer formação humana, técnico-

científica, ética e profissional que atenda às demandas sociais, econômicas e 

políticas da sociedade contemporânea, com especial atenção para as 

especificidades das realidades regional e local. 

 

Nesta sociedade de desafios constantes onde as mudanças são 

rápidas e transformam o novo em antigo, do dia para a noite, o papel do 

administrador se faz presente em toda e qualquer organização. As 

transformações tecnológicas, as decisões políticas internacionais, países 

desenvolvidos a beira da falência, países em desenvolvimento que chamam a 
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atenção da comunidade econômica e política internacional, a conquista por 

melhores condições de trabalho e qualidade de vida, as oscilações das bolsas 

de valores, a corrida desenfreada pelo consumo, a comunicação instantânea 

são alguns exemplos que movem o estudo permanente da administração nesta 

sociedade globalizada e em mutação permanente. 

 Com tantas decisões a serem tomadas, a valorização do 

conhecimento se faz presente. Segundo dados do Conselho Federal de 

Administração (2010), a profissão de Administrador é a que mais cresce no 

mundo, tal a quantidade de problemas a ser solucionada nas organizações, 

públicas, privadas e/ou que não visam ao lucro (constituindo o primeiro, 

segundo e terceiro setores, respectivamente. 

Assim, com estes problemas e os desafios de solucioná-los faz-se 

premente a necessidade do profissional Administrador, preparado e engajado, 

nas organizações. Desafio este que esta IES terá nesta formação. 

    

1.2   Contexto educacional local e regional 
 
 

Na região Centro-Oeste, na área que abrange todo o Estado de 

Goiás e o Distrito Federal, há uma concentração urbana mais densa, onde se 

localizam duas regiões metropolitanas: Goiânia/GO e Brasília/DF; a 

microrregião do Entorno de Brasília/DF e a cidade de Anápolis/GO.  

A cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, conta atualmente 

com 1.333.767 habitantes, segundo dados da Secretaria de Planejamento do 

Estado de Goiás (GOIÁS, SEPLAN, 2012). Se considerarmos a região 

metropolitana, essa população atinge cerca de 2 milhões de habitantes. Já a 

cidade de Brasília tem uma população de 2.570.160 habitantes (IBGE, 2010), 

porém, na região metropolitana, ultrapassa 3 milhões.  

No caminho da BR 060, entre Brasília/DF e Goiânia/GO, está a 

cidade de Anápolis/GO, com um quantitativo populacional de 342.347 

habitantes, segundo o Censo do IBGE/2012. Essa cidade de porte médio é 

considerada um ponto estratégico de contato entre a microrregião Centro-Sul e 

o Norte do Estado, sendo também um importante entreposto, ligando as 

regiões Sudeste e Norte do país. Para além da posição geográfica, a cidade 
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tem sido alvo de políticas federais que desencadearam e vêm consolidando o 

processo de expansão econômica.  

Numa análise histórica, é possível observar que, ao longo dos 107 

anos da emancipação de Anápolis, a posição geográfica estratégica e a 

dinâmica urbana local a credenciam como um centro regional. Não por acaso, 

entre os anos 1930 e 1950, Anápolis foi o maior centro comercial da região 

Centro-Oeste.  

Um fator fundamental nesse processo foi a chegada da ferrovia, em 

1935. Alguns fatos evidenciam essa tese: em 1942, foi instalado o primeiro 

banco goiano, cujo nome era Banco Comercial do Estado de Goiás, tendo este 

14 filiais no Estado, inclusive em Goiânia; o segundo banco goiano, o Banco 

Imobiliário do Oeste Brasileiro S/A, inaugurado em 1945, também era 

anapolino. 

Em 1932, foi inaugurado o Colégio Couto Magalhães, embrião da 

Associação Educativa Evangélica, fundada em 1947, que, posteriormente, 

seria a mantenedora das Faculdades Integradas da AEE, transformadas, em 

2004, no Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. 

Em alguma medida, Anápolis se beneficiou da política de 

interiorização do Brasil, desenvolvida por Getúlio Vargas, com o nome de 

Marcha para o Oeste. Foi assim que, em 1941, foi fundada a Colônia Agrícola 

Nacional de Goiás, no Vale do São Patrício, hoje cidade de Ceres. Nessa 

cidade, a Associação Educativa Evangélica criou novas Unidades: o Colégio 

Álvaro de Melo e a Faculdade de Filosofia do Vale do São Patrício. 

A construção de Goiânia, nas décadas de 1930 e 1940, bem como a 

edificação da nova capital federal – Brasília, inaugurada em 1961 – e a rede de 

rodovias que lhe dariam suporte, impactaram Anápolis, pois o município 

passou à condição de entroncamento de importantes estradas de rodagem 

federais e estaduais. Tudo isso fez aumentar a população do Estado e a 

demanda pelo ensino em Goiás. Mais uma vez, Anápolis dava resposta a esse 

desenvolvimento, com a criação dos primeiros cursos de ensino superior fora 

da capital, por meio da Associação Educativa Evangélica, em 1960, com a 

oferta das licenciaturas em História, Letras, Geografia e Pedagogia. 
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Nos anos 1970, Anápolis passou a ser uma referência no projeto de 

desenvolvimento industrial, com a criação do DAIA (Distrito Agroindustrial de 

Anápolis), inaugurado em 1976. Este Distrito serviria de modelo para que 

outros do gênero fossem instalados no interior do Estado.  

O DAIA abriga, atualmente, o maior número de empresas do Estado. 

Enquanto tal, promove a interligação da cidade a grandes metrópoles e outros 

países, dinamizando a economia local.  

Outra ação que influenciou diretamente a dinâmica urbana local foi a 

efetivação da Estação Aduaneira do Interior, conhecida como Porto Seco. O 

Porto Seco propicia a distribuição de mercadorias e facilita as exportações. 

A construção do Aeroporto de Cargas de Anápolis, considerada obra 

estratégica para a consolidação da plataforma multimodal no município, irá 

fazer da cidade um centro de logística, garantindo atração de mais 

investimentos e o escoamento de produtos, podendo ser em breve um dos 

principais centros de distribuição da produção no Brasil. 

Na década de 1990, a abertura e/ou ampliação de Instituições de 

Ensino Superior têm orientado discursos locais que asseguram ser a cidade de 

Anápolis um verdadeiro “polo de educação”.  

As Instituições de Ensino Superior são também representativas da 

dinâmica urbana desse município. A oferta de educação superior promove a 

circulação de pessoas, dinamizada pela instalação de muitos jovens que se 

mudam ou vêm diariamente de cidades circunvizinhas para Anápolis. 

Em face do quadro sociopolítico, econômico e cultural de Anápolis e 

região, a UniEVANGÉLICA contribui positivamente com a comunidade, tanto 

no atendimento às demandas de ensino de graduação e pós-graduação, como 

na pesquisa científica e em atividades de extensão (PDI 2014-2018).  

A história desta Instituição de Ensino Superior revela que sua 

inserção regional, iniciada há mais de 60 anos, vem acompanhando o 

desenvolvimento do país. A ampliação das instalações físicas e de laboratórios, 

o aumento da oferta de cursos e vagas e as ações de pesquisa e extensão têm 

sido realizados de acordo com o cenário socioeconômico e as demandas 

regionais.  
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Nesse sentido, o credenciamento institucional para a modalidade a 

distância amplia as possibilidades para o cumprimento de sua missão 

institucional.  

A perspectiva regional ganha novo escopo, agora em nível nacional, 

por meio de educação a distância mediada via novas tecnologias de 

informação e comunicação.  

Assim como as demais ações institucionais, em seu projeto 

educacional, as ações de planejamento da estrutura inicial para a modalidade a 

distância também foram desenhadas utilizando conceitos inovadores de gestão 

e adotando políticas institucionais modernas e eficazes.  

Dessa forma, a EAD nasce com as mesmas características 

institucionais de busca pela qualidade que permeiam seu trabalho desde o ano 

de 1961, quando da criação de seu primeiro curso superior. Para tanto, 

investimentos específicos inerentes a um projeto de EAD - em recursos 

educacionais, humanos, tecnológicos e financeiros já se fazem presentes, 

criando as possibilidades e os caminhos para que a missão institucional seja 

cumprida, agora, no cenário educacional brasileiro.  

Os valores, os objetivos e as metas institucionais serão trabalhados 

no sentido de atender às necessidades dos alunos em cada um dos Polos de 

Apoio Presencial, propondo atuações pedagógicas que possam responder de 

maneira adequada a essas necessidades (PPI/PDI 2014-2018). 

 

Aliado à perspectiva do crescimento e inovação, o curso de 

Administração do Centro Universitário de Anápolis trabalha de modo a oferecer 

formação sólida em atendimento às orientações do Ministério da Educação e 

Cultura – MEC e das diretrizes da Associação Nacional dos Cursos de 

Graduação em Administração – ANGRAD. 

Ademais as potencialidades destacadas anteriormente fazem de 

Anápolis uma cidade pujante, sendo a terceira mais importante do Estado de 

Goiás, grande geradora de receita para o Estado, em razão de sua força 

econômica. 

Assim, a cidade oportuniza atividades diversas para 

administradores, cuja função social está relacionada às áreas de gestão de 
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pessoas, vendas, marketing, logística, finanças, gestão pública, de serviços e 

ambiental na área privada, pública e também do terceiro setor. 

Infelizmente se a vontade política deixar de executar alguns dos 

projetos planejados para a cidade nos próximos anos, o município poderá 

enfrentar situações de caos, principalmente no: trânsito (faltam viadutos, 

ciclovias, etc); espaços urbanos para construção de novos empreendimentos 

imobiliários; inchaço e aparecimento de bolsões de miséria nas periferias com 

a vinda de migrantes não qualificados; falta de terrenos para a construção de 

novas indústrias; escassez dos parcos recursos naturais (bioma cerrado); 

poluição do ar e sonora.  

 Porém para cada uma destas ameaças pode-se planejar 

oportunidades. Nesse sentido a formação de administradores, bem preparados, 

pode ser um diferencial significativo tanto para a prevenção como para a 

solução de possíveis problemas. 

  
 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

2.1    Características da Instituição Mantenedora 
 

 A Associação Educativa Evangélica – AEE, fundada em 31 de março 

1947, pelo Reverendo Arthur Wesley Archibald, tem como tarefa fundamental 

contribuir para a educação e a formação de crianças, jovens e adultos da 

região Centro-Oeste.  

 Criada como mantenedora de escolas, em diversos níveis, a AEE é 

uma instituição confessional, de caráter interdenominacional e marca presença 

com a fundação de escolas em diversas cidades do Estado de Goiás.  

 No nível básico, fundou o Colégio Couto Magalhães, em Anápolis; o 

Colégio Álvaro de Melo, em Ceres; o Educandário Nilzo Risso, a Escola Luiz 

Fernandes Braga Júnior, o Normal Regional e o Sítio de Orientação Agrícola, 

em Cristianópolis; tendo estes últimos sido desativados, ao longo do tempo. 

 Durante a década de 1960, no contexto da interiorização do 

desenvolvimento provocado pela transferência da capital federal para a Região 

Centro-Oeste, e a partir da abertura propiciada pelo governo federal para o 
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credenciamento de novas Instituições de Ensino Superior, a AEE criou sua 

primeira faculdade.  

 Assim, em 27 de fevereiro de 1961, o Conselho Federal de 

Educação autorizou o funcionamento da Faculdade de Filosofia Bernardo 

Sayão – FFBS, com a oferta dos cursos de Letras, História, Geografia e 

Pedagogia. Em 18 de março de 1969, a Faculdade de Direito de Anápolis – 

FADA – foi autorizada a funcionar e, em 23 de novembro de 1971, foi 

igualmente autorizada a Faculdade de Odontologia. A Faculdade de Filosofia 

do Vale do São Patrício, situada em Ceres, no Estado de Goiás, foi autorizada 

a funcionar pelo Decreto nº. 76.994, de 7 de janeiro de 1976, tendo esta os 

cursos de Letras e Pedagogia. Em 1993, as faculdades criadas até então foram 

transformadas em Faculdades Integradas, por força de seu Regimento 

Unificado. 

 Mais recentemente, ao final da década de 1990, as Faculdades 

Integradas da Associação Educativa Evangélica ampliaram suas instalações e 

a oferta de novos cursos, incluindo Ciências Contábeis, em Ceres, e 

Administração, Educação Física e Enfermagem, em Anápolis. Em 2002, deu-se 

a oferta do curso de Fisioterapia, sendo também ampliado o número de vagas 

para Educação Física e Direito.  

 Convicta da relevância de sua proposta educacional, fundamentada 

em valores cristãos, éticos e democráticos, as Faculdades Integradas da 

Associação Educativa Evangélica foram credenciadas como Centro 

Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, em março de 2004. 

 

2.2    Missão 
 

A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios 

cristãos, tem como missão: promover, com excelência, o conhecimento por 

meio do ensino nos diferentes níveis da pesquisa e da extensão, buscando a 

formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento sustentável. 

Imbuída de sua missão, a Instituição tem, enquanto valores, a 

competência, o profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas 

ações por princípios éticos, morais e cristãos. 
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A Instituição nutre, ainda, a expectativa de que, nos próximos 5 

anos, será consolidada como instituição cristã de educação e centro de 

excelência em ensino, pesquisa e extensão, utilizando conceitos inovadores de 

gestão e adotando políticas institucionais modernas e eficazes na condução de 

seu projeto educacional, tais como: 

 Exercício de sua função social, evidenciando as áreas de atuação 

educacional, assistencial, política, social e cultural. 

 Desenvolvimento de um Projeto Institucional de qualidade, que 

valorize as potencialidades e individualidades do ser humano. 

 Valorização profissional, investindo em projetos de capacitação 

que visem ao aprimoramento e ao crescimento intelectual. 

 Desenvolvimento de programas institucionais que possibilitem a 

consolidação do Projeto Pedagógico do Centro Universitário, garantindo a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão universitária. 

 Estímulo a projetos de pesquisa, iniciação científica e programas 

de prestação de serviços.  

(PDI 2014-2018) 

2.3    Características da Mantida 
 

 

O Centro Universitário de Anápolis foi criado a partir das Faculdades 

Integradas da Associação Educativa Evangélica, tendo sido credenciado em 15 

de março de 2004, por meio da Portaria Ministerial nº. 628, publicada no 

D.O.U. nº. 52, de 16 de março de 2004.  

Em decorrência de seu credenciamento, a Instituição criou, então, 

em 2004, o curso de Sistemas de Informação, no turno noturno, e em 2005, o 

curso de Ciência da Computação, no turno matutino, e os cursos de Farmácia 

e Biologia/Licenciatura, no período noturno. Em 2008, novos cursos foram 

criados – Medicina, no turno diurno e Engenharia Civil, no turno noturno, além 

dos seguintes cursos superiores de tecnologia: Gastronomia, Gestão 

Financeira, Produção Sucroalcooleira, Radiologia e Redes de Computadores, 

todos no período noturno. 

No que se refere à educação a distância, em 2005, dando início a 

essa modalidade, o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, cria o 
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Núcleo de Educação a Distância – NEAD com a oferta de curso de extensão e 

seminários. Em continuidade à oferta desta modalidade, em 2009, de acordo 

com a Portaria 4.059 de 2004, que prevê que as instituições de ensino superior 

possam introduzir na organização pedagógica curricular de cursos superiores a 

oferta de disciplinas integrantes do currículo na modalidade semipresencial, 

inicia-se a oferta dos 20% da carga horária dos cursos reconhecidos, nessa 

modalidade. Cria-se, em junho de 2012, a Coordenação de Educação a 

Distância. 

 Atualmente, o Centro Universitário de Anápolis, com o olhar 

voltado para a realidade presente e visão de futuro, atua estrategicamente, por 

meio de uma gestão inovadora e compartilhada. Assim, redefine prioridades, a 

fim de viabilizar sua missão e, desse modo, participar efetivamente do 

processo de desenvolvimento socioeconômico e cultural da região.  

 
2.4   Áreas de Atuação Acadêmica 

 
Considerando sua missão, a UniEVANGÉLICA concretiza sua 

proposta educativa por meio dos cursos de graduação – licenciatura e 

bacharelado, cursos superiores de tecnologia, cursos de pós-graduação lato e 

stricto sensu, dos programas e linhas de pesquisa e, ainda, dos cursos de 

extensão.  

Essa prerrogativa da Instituição em ofertar cursos nos diferentes 

níveis de ensino superior favorece a articulação entre as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. A dinâmica da integração dessas atividades mobiliza o 

processo educativo.  

Nesse sentido, a UniEVANGÉLICA incorpora às suas atividades 

acadêmicas programas de iniciação científica, além de projetos de extensão e 

ação comunitária, que proporcionam outros espaços de construção, 

contextualização e divulgação do conhecimento. 

 Do mesmo modo, a utilização de novas tecnologias da informação, 

baseadas na comunicação e na interação, contribuem para o desenvolvimento 

das habilidades cognitivas do acadêmico, tais como busca, análise crítica, 

julgamento, síntese e produção do conhecimento, com maior autonomia. 

 (PDI 2014-2018) 
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3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

 
3.1   Identificação do curso    
 
 

O curso de Administração está presente na Mantida - 

UniEVANGÉLICA – Centro Universitário – que se localiza na Avenida 

Universitária Km 3,5, no bairro Cidade Universitária, em Anápolis, no Estado de 

Goiás, CEP 75070-290, fone 0xx62 3310-6600 e cuja página na internet é 

http://www.unievangelica.edu.br/curso.administracao/. 

A mantenedora da Instituição é a Associação Educativa Evangélica 

presente no mesmo endereço da mantida.  A Secretaria do Curso de 

Administração e suas instalações estão no Bloco B, quarto piso, fone 0xx62 

3310-6702, também no endereço principal da mantida.  

O curso de Administração é reconhecido pela Portaria n° 46 de 2013 

e funciona em horário noturno, possui carga horária total de 3.600 horas-aulas. 

O tempo mínimo para integralização do curso é de oito (8) oito períodos, ou 

seja, quatro (4) anos e tempo máximo de sete (7) anos.  

O curso de Administração atende as Diretrizes Nacionais do MEC em 

todas as suas resoluções e pareceres. 

A mantida possui capacidade para entrada anual de 120 (cento e 

vinte) alunos, sendo turmas de no máximo 60 (sessenta) alunos, dada a 

necessidade da região (empregos e ações empreendedoras) e também a 

tradição e respeito que a sociedade tem em relação a Instituição, que realiza 

dois vestibulares por ano, sendo o curso possuidor de concorrência e 

demanda.  

Atualmente estão matriculados no curso de Administração da 

UniEVANGÉLICA aproximadamente 350 alunos. 

Em atendimento a política confessional cristã da mantida e a garantia 

da qualidade de atendimento ao público, o curso de Administração trabalha 

numa perspectiva de inclusão social, com atenção voltada ao combate a 

qualquer forma de discriminação, seja ela de gênero, raça, violência contra a 

mulher e a qualquer outro critério que possa ferir o direito do ser humano, de 

forma mais específica os garantidos pela Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006. 

http://www.unievangelica.edu.br/curso.administracao/
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Nesse sentido o curso promove palestras, seminários, semanas culturais e 

científicas, workshops, projetos de extensão e pesquisa e outras atividades 

interdisciplinares para conscientização da comunidade acadêmica.  

 
3.2   Formas de ingresso  
(processo seletivo, vagas remanescentes - portadores de diplomas, 
transferências) 

 
  A forma de acesso ao curso de Administração obedece aos 

princípios legais e institucionais. De forma mais específica ele se dá por meio 

de processo seletivo unificado, que ocorre a cada semestre.   

  No caso de vagas remanescentes, são abertas vagas para 

portadores de diplomas e também análise de pedidos de transferências de 

discentes de outras IES. Esta análise ocorre verificando a compatibilidade 

entre as disciplinas, suas respectivas ementas e carga horária, de acordo com 

a legislação pertinente a este critério no ensino superior. O docente titular ou 

adjunto da disciplina é quem realiza esta análise, deferindo, indeferindo ou 

deferindo o processo com ressalvas (o aluno deve se adequar a carga horária 

ou revisão de conteúdo). 

 
3.3   Justificativa do curso 

 
 

A sociedade contemporânea complexa e incerta trás muitos 

desafios. Alguns deles estão relacionados às atividades de formação 

profissional do ser humano que necessita estar preparado não só para o 

mercado de trabalho, mas precisa de sujeitos com valores éticos e cristãos, 

que valorizem a responsabilidade social, ambiental, o respeito ao próximo e por 

isso entendam verdadeiramente o conceito de cidadania. 

As mudanças são rápidas, os avanços são positivos, mas trazem 

consigo uma série de fatores e consequências. Muitas decisões precisam ser 

tomadas no menor tempo possível o que provoca a valorização do 

conhecimento; essa é uma realidade em todo o mundo.  

No Brasil esta situação não é diferente. O país está com sua 

economia em crescimento e mesmo os economistas mais pessimistas 

acreditam na possibilidade do país crescer uma média de um e meio por cento 
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ao ano, desde que suas contas estejam equilibradas nos próximos dois anos. 

Isto significa que novas organizações surgirão e com elas mais empregos 

diretos e indiretos; obras diversas serão edificadas, bem como outras serão 

reparadas; projetos se tornarão uma realidade tangível, como o desafio de 

construir e reformar, renovar e ampliar, por exemplo, a capacidade dos portos e 

aeroportos, entre outros.  

O poder de compra do consumidor será garantido com a valorização 

dos salários. E o aumento da poupança interna garantirá investimentos 

públicos na educação, saúde, segurança e na infraestrutura do país. Todas 

estas oportunidades vislumbram a presença de um administrador.  

No Estado de Goiás as oportunidades também são vastas, a começar 

pelo número de municípios que apresentam economia crescente que vai desde 

o extrativismo as práticas da pecuária e de plantio, a industrialização, o 

comércio forte, o turismo, a prestação de serviços em geral.  

Os 246 municípios que pertencem ao Estado de Goiás ocupam uma 

área de 340.086 km², o que corresponde a 3,99% da superfície territorial 

brasileira. A população de Goiás, segundo informações do IBGE (2010) era de 

6.003.788 milhões de habitantes, o que corresponde a 2,95% da população 

nacional.  

O crescimento de Goiás está acima da média brasileira. Estudos 

organizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, janeiro a 

maio/2010) para o setor industrial no Brasil, revelam que na primeira metade do 

ano, o estado de Goiás cresceu economicamente 27,9%. O setor primário da 

economia, a logística propícia da região, o aumento significativo no número de 

indústrias são causas deste desenvolvimento, que geram oportunidades 

diversas. 

A cidade de Anápolis, localizada privilegiadamente a 54 quilômetros da 

capital do Estado, Goiânia e a 171 quilômetros da capital Federal, Brasília, está 

inserida neste contexto de desenvolvimento. A Região Centro Goiano, a que 

pertence Anápolis, tem 33 municípios, correspondendo a 5,51% da superfície 

do Estado de Goiás.       

 A área do município de Anápolis é de 1.263 km2, e a população 

estimada pelo IBGE (2010) foi de aproximadamente 335.032 habitantes, dos 
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quais 92,3% residem na zona urbana e 7,7% na zona rural. Sua região de 

influência direta envolve, entretanto, cerca de 600.000 habitantes. Suas 

principais atividades econômicas são: a indústria de transformação e o 

comércio de mercadorias, no varejo e atacado. 

Destaca-se o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), inaugurado 

em 1976, que tem 216 empresas e hospeda o segundo pólo farmacêutico do 

País e o IGTF - Instituto de Gestão Tecnológica Farmacêutica. No pólo 

industrial são empregadas aproximadamente 20 mil pessoas (O POPULAR, 

2016).  

Nele há indústrias de beneficiamento de grãos, cerâmicas, 

metalurgia, farmoquímica, gráfica, entre outros. Atualmente há oito 

empreendimentos em implantação, e outros 135 novos projetos foram 

aprovados no Produzir, programa de incentivos fiscais do governo estadual 

(SEPLAN-GO, 2010). 

A cidade ainda conta com grandes empresas tais como a AmBev 

(Brahma), Granol, Hyundai, Hypermarcas (Neoquímica e Brainfarma), 

Laboratório Teuto (fusão com a empresa Pfizer), DHL Solutions (empresa de 

logística do Centro de Distribuição da Roche) e a Gabardo Logística (Centro de 

Distribuição da Hyundai). Ao todo o município tem aproximadamente 779 

indústrias (SEPLAN-GO, 2016). 

Com três rodovias federais que cruzam o seu município, as BR’s 

060,153, 414,  e as GO’s 222 e 330 que interligam a cidade, Anápolis é sede 

também da Plataforma Logística Multimodal de Goiás, um projeto que está se 

transformando em realidade e abarcará os transportes aéreos (Aeroporto de 

Cargas de Anápolis),  o Porto Seco Centro-Oeste S/A (terminal alfandegado 

privado de uso público, inaugurado em 1999, destinado à armazenagem e à 

movimentação de mercadorias importadas, ou destinadas à exportação, 

utilizado como facilitador das Operações de Comércio Exterior, a primeira 

Estação Aduaneira Interior da região Centro-Oeste), as rodovias já citadas e a 

Ferrovia Norte-Sul que tem seu marco zero na cidade e é de grande 

importância para o desenvolvimento dos estados também do Tocantins, Pará e 

Maranhão.  
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Marca também a cidade de Anápolis, a presença de inúmeras 

escolas da rede estadual e municipal de ensino, bem como as da rede 

particular. Presença fundamental são as Instituições de Ensino Superior que 

oferecem centenas de cursos de graduação na modalidade de bacharelados, 

tecnológicos e licenciaturas, o que torna a cidade em próspera no 

desenvolvimento de pesquisas. Reportagem da Revista Veja (Ago/2010) 

aponta a cidade como uma das 20 metrópoles do futuro do Brasil, que teve em 

2009 um crescimento médio de 8%.  

Outro grande potencial de Anápolis é a presença da Base Aérea, 

base militar das Forças Aéreas do Brasil que tem por objetivo primeiro proteger 

o espaço aéreo de Brasília. Inaugurada em 1972, atualmente também passou a 

abrigar o 2º e o 6º GAE - Esquadrão Guardião que operam na defesa do 

espaço aéreo da região amazônica.  

Todas estas potencialidades fazem de Anápolis uma cidade pujante, 

sendo a terceira mais importante do Estado de Goiás, grande geradora de 

receita para o Estado, em razão de sua força econômica.  

 Diante do exposto, o oferecimento do curso de Administração pelo 

Centro Universitário UniEVANGÉLICA poderá contribuir sensivelmente não só 

para a formação de administradores mas principalmente por profissionais 

críticos, qualificados e comprometidos com as questões econômicas,  

financeiras, sociais e de modo particular com a sustentabilidade; uma vez que 

o curso prioriza o desenvolvimento de habilidades para formação profissional, 

pessoal e cristã do alunado. 

   

3.4   Objetivos do curso 
 

 

Objetivo Geral 

 

Formar bacharéis em Administração com perfil de liderança, visão 

generalista das organizações e senso prático para solucionar problemas 

empresariais, tendo os valores éticos, cristãos e de cidadania como princípios 

norteadores de suas atividades profissionais, na busca do equilíbrio 

permanente entre o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida, tanto 
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nas organizações, como na sociedade como um todo, traçando concernência 

com os princípios da Mantenedora. O atendimento às demandas local e 

regional também fazem parte dos objetivos do curso, e, nesta direção estão 

incluídos conteúdos, competências e habilidades na operacionalização da sua 

matriz curricular. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Propiciar formação de base humanística, que possibilite uma atuação 

profissional orientada por princípios éticos, comprometida com o 

desenvolvimento sustentável do país e, que, ao mesmo tempo, contribua 

para a formação do cidadão. 

 Garantir uma formação profissional (teórica e prática) sólida, nas 

diversas áreas que compõem a administração, que possibilite o 

exercício competente da atividade de administração de organizações 

complexas. 

 Formar administradores capazes de participar de forma ativa e reflexiva 

de processos de tomada de decisões em organizações e de liderar tais 

processos. 

 Formar profissionais capazes de administrar os diversos tipos de 

empresas, em seus distintos graus de complexidade, assim como 

participar da gestão de redes de organizações. 

 

Para garantir que os objetivo geral e específicos do Curso de 

Graduação em Administração sejam alcançados, conta-se com: 

 

a) Uma matriz curricular que contempla conteúdos relacionados às 

habilidades e competências previstas no item “perfil do egresso”. 

b) Procedimentos didático-pedagógicos que procuram estimular tais 

habilidades e competências. 

c) Estágio curricular supervisionado e outras formas de integração 

teoria/prática. 

d) Atividades complementares, que contribuem para que se alcancem os 

objetivos da formação dos alunos. 
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e) Incentivo à pesquisa. 

f) Trabalho de conclusão de curso. 

g) Cursos de Nivelamento para disciplinas de Português e Matemática; 

h) Infraestrutura de apoio à aprendizagem (biblioteca e recursos de 

tecnologia de informação). 

i) Apoio ao discente oferecido pela assessoria pedagógica e direção do 

curso. 

j) Apoio didático-pedagógico ao docente oferecido pela direção do curso, 

assessoria pedagógica e pró-reitoria acadêmica; 

k) Apoio em caráter integral oferecido pelo UniATENDER; 

l) Oferecimento de bolsas de incentivo à pesquisa (Programa PBIC 

institucional). 

m) Monitorias disponibilizadas principalmente pelos professores das 

disciplinas básicas dos semestres iniciais, como matemática. 

n) Projeto interdisciplinar que contempla o diálogo vertical e horizontal dos 

diversos conteúdos dentro de cada semestre e ao longo do curso. 

o) Atividades de extensão, como semana cultural, que permite a formação 

em nível integral do discente do curso de administração.  

p) Atividades de formação profissional específica, como visitas técnicas e 

jornadas de administração. 

q) Oportunidade de práticas administrativas, elaboração e realização de 

projetos e consultorias na Empresa Júnior. 

r) Divulgação de resultados de pesquisas e dos artigos científicos 

elaborados e apresentados no TCC na Revista Científica do Curso 

(Revista Gestão, Inovação e Negócios – ISSN 2447-8520). 

 
 

3.5   Perfil profissional do egresso 
 
 

O perfil do egresso para o curso de Administração do Centro 

Universitário de Anápolis utilizou três pilares para a sua construção: 1) Marco 

Legal – que se refere às DCNs para Curso de Graduação em Administração, 

conforme resolução no. 4 de 13 de julho de 2005 do CNE/CES; 2) Portaria 

INEP no. 122 de 24 de junho de 2009, que estabelece, além dos conteúdos 
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exigidos pelas DCNs, conteúdos específicos exigidos na avaliação do ENADE; 

e, 3) Demandas dos diversos stakeholders presentes no micro e 

macroambiente da atuação do profissional do campo da administração (como 

por exemplo: entidades de classe, empresários, docentes, discentes , entre 

outros).  

No processo de construção do perfil do egresso para o primeiro e 

segundo pilares (também chamados de eixos estruturantes pela equipe que 

concebeu o projeto) uma avaliação criteriosa da literatura disponível de cada 

habilidade/competência foi realizada, em seguida feita a compilação de todas 

as informações, utilizando uma metodologia que considerou todos os itens 

listados em cada eixo.  

Com relação às demandas dos stakeholders foi aplicado instrumento 

de pesquisa semiestruturado, onde cada componente da cadeia pertencente ao 

curso teve oportunidade de avaliar as competências e habilidades mínimas 

exigidas pelos eixos 1 e 2 (DCNs e ENADE) e sugerir outras 

habilidades/competências. De maneira geral as habilidades e competências 

foram consolidadas em duas grandes dimensões: Habilidades e Competências 

Conceituais e Habilidades e Competências Profissionais.  

As conceituais contemplam de maneira sintética: saber construir 

sínteses contextualizadas sobre perspectivas críticas e integradoras; ler e 

interpretar textos; extrair conclusões por indução ou dedução; argumentar 

coerentemente; ter domínio das correntes teóricas e das linhas de pensamento 

da área da administração; interpretar textos, imagens, gráficos e tabelas; e, ter 

capacidade de utilizar vocabulário adequado e estratégias argumentativas. 

Em relação às habilidades e competências profissionais, podem ser 

assim sintetizadas:  

 Reconhecer e definir problemas.  

 Equacionar soluções.  

 Pensar estrategicamente. 

 Introduzir modificações no processo produtivo.  

 Atuar preventivamente. 
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 Transferir e gerenciar conhecimento. 

 Exercer em diferentes graus de complexidade o processo de tomada de 

decisão.  

 Desenvolver comunicação nos processos de negociação e nas 

comunicações interpessoais e intergrupais. 

 Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção. 

 Compreender sua posição e função na estrutura produtiva sob seu 

controle e gerenciamento.  

 Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico. 

 Operar com valores e formulações matemáticas quali-quantitativas 

presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos e 

administrativos.  

 Expressar-se de modo crítico e criativo em diferentes contextos 

organizacionais e sociais;  

 Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e 

administrativa, vontade de aprender.  

 Ser aberto às mudanças.  

 Ter consciência da qualidade e das implicações éticas do seu exercício 

profissional.  

 Desenvolver capacidade de transferir da vida e das experiências 

cotidianas para o ambiente de trabalho e para o campo profissional em 

diferentes organizações.  

 Revelar-se um profissional adaptável.  

 Desenvolver capacidade para elaborar projetos. 

 Desenvolver capacidade para elaborar pareceres, perícias 

administrativas, gerenciais, organizacionais, estratégicas e operacionais. 

 Ser ético e comprometido com a sociedade.  
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 Estabelecer relações, comparações e contrastes em diferentes 

situações. 

 Fazer escolhas valorativas avaliando consequências. 

 Resolver problemas com base em parâmetros relevantes para a 

promoção da qualidade de vida na sociedade. 

 Propor ações de intervenção.  

 Elaborar perspectivas integradoras.  

 Administrar conflitos.  

 Antecipar e promover transformações com adaptabilidade e 

contextualização;  

 Atuar em equipes de modo interdisciplinar e multiprofissional.  

 Atuar de forma inovadora, criativa, sistêmica, flexível e dinâmica. 

 

 
3.6   Políticas institucionais no âmbito do curso 

 
 

A política de ensino, pesquisa e extensão da UniEVANGÉLICA 

prevê a articulação entre os saberes no sentido de promover o respeito entre a 

comunidade acadêmica e a  formação sólida e integral do aluno.  

No mundo atual o conhecimento não pode ser entendido de forma 

dissociada do respeito ao meio ambiente, às pessoas e a tecnologia. A 

instituição acredita que somente o conhecimento produzido de forma 

compartilhado, pensado levando em consideração todas as expectativas dos 

seus pares poderá garantir o desenvolvimento da educação, do estado e de 

uma nação soberana e igualitária.  

Por isso, é preciso educar e formar pessoas de modo integral, que 

dominem o conhecimento e as tecnologias, mas que ao mesmo tempo saibam 

aplicá-los em favor de si e do meio, pensando no hoje e nas gerações futuras. 

Nessa perspectiva de formação, o curso de Administração de 

Anápolis, prevê que o ensino, a extensão e a pesquisa forme um tripé 
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indissociável, onde a interdisciplinaridade seja articulada para que os saberes 

produzidos atendam às necessidades da dinâmica do mundo moderno.   

 

3.6.1   Políticas institucionais de ensino no âmbito do curso 
  
  O curso de Administração entende que o ensino deve ser baseado 

na interação do educando com as modernidades do mundo contemporâneo e 

o conhecimento produzido, ao mesmo tempo em que seja capaz de refletir, 

reformular e ressignificar conceitos de forma dinâmica.  

  O conhecimento não pode ser mais entendido de forma pronto e 

acabado, nem tão pouco estático, é preciso formar homens sensíveis às 

constantes mutações do mundo moderno e, para tanto, o ensino deve ser 

promovido de forma contextualizado, a partir da análise e interpretação dos 

fenômenos ambientais abordados com rigor científico tendo como pano de 

fundo um caráter investigativo e interdisciplinar.  

  É a partir da produção de conhecimentos sólidos e da interação 

mútua entre os pares que é possível formar cidadãos críticos e reflexivos, 

capazes de transformar o meio onde atuam, fazendo-o melhor para si e para 

outros.    

O administrador formado nessa concepção de ensino interativo, de 

saber compartilhado, de responsabilidade e criticidade de mundo compreende 

melhor a responsabilidade social de sua profissão e, é capaz de gerir soluções 

tão necessárias para esse país ainda tão carente de profissionais com visão de 

futuro, sensíveis aos problemas enfrentados por toda sociedade. 

Para atender aos anseios da IES e ao mesmo tempo aos objetivos 

traçados para o perfil do egresso, o curso de administração prioriza o 

estabelecimento de uma matriz curricular dinâmica e articulada no sentido de 

solidificar o conhecimento  a partir do ensino, pesquisa e extensão. 

 

3.6.2   Políticas institucionais de pesquisa no âmbito do curso 
 
 

A atividade de pesquisa busca a análise e interpretação de fenômenos 

sociais e naturais. Exige adequação metodológica constante, uma vez que as 

relações na sociedade são móveis e flexíveis.  
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Na UniEVANGÉLICA, a pesquisa se relaciona com a comunidade 

acadêmica de duas formas: a primeira se volta para a autonomia docente, uma 

vez que o ato de pesquisar conduz à revisão de conceitos, aplicação de 

métodos de investigação, análise e busca de explicação de fenômenos e à 

publicação de resultados que possibilitem a identificação de respostas para os 

problemas específicos da vida cotidiana do ser humano; a segunda é a 

compreensão da lógica da ciência, colocando-se à disposição dos alunos, 

professores e pesquisadores a prática da pesquisa científica, no sentido de 

incentivar a investigação científica em sua relação com a coletividade. 

A UniEVANGÉLICA considera a pesquisa como elemento catalisador do 

conhecimento científico, técnico, humanístico e ético que, articulada ao ensino 

e à extensão, exerce relevante papel na produção do conhecimento, 

propiciando o envolvimento teórico-empírico e a formação profissional pelo 

exercício da reflexão, prova disso, são: 

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) - criado em 2004 e credenciado 

pela CONEP (processo 40.3451/2004-3), de caráter multidisciplinar, com 

membros representantes das diversas áreas.  

CONSELHO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO - órgão 

colegiado deliberativo, composto por professores pesquisadores (doutores e 

mestres) representantes dos cursos de graduação da UniEVANGÉLICA.  

PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PBIC) - modalidade 

de ensino-aprendizagem que visa oportunizar a alunos de graduação a 

experiência de questionamento, sistematização e organização do saber, 

elevando-os da condição de receptores de informações para a de atores da 

produção de seu próprio conhecimento. Trata-se de um programa voltado para 

o incentivo ao desenvolvimento de pesquisa pelos docentes, com o objetivo de 

contribuir para a produção intelectual, estimulando pesquisadores produtivos a 

desenvolverem atividades científica, tecnológica e artístico-cultural no âmbito 

institucional. 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA (PVIC) – a iniciação 

voluntária à pesquisa de alunos de graduação, através do estímulo a 
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pesquisadores produtivos no sentido de envolver estudantes de graduação nas 

atividades científica, tecnológica e artístico-cultural. 

PROGRAMA DE AUXÍLIO À PESQUISA E EXTENSÃO (PAPE) – apoio ao 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e/ou extensão desenvolvidos pelos 

docentes, com cessão de recurso financeiro para aquisição de material 

permanente ou de consumo necessário. 

PROGRAMA DE AUXÍLIO À PUBLICAÇÃO (PAP) – estímulo à divulgação e 

comunicação de pesquisas desenvolvidas por professores, favorecendo o 

aumento da produção intelectual na Instituição. Trata-se de recurso em 

dinheiro para viabilização de publicações de livros ou artigos em periódicos de 

qualidade. 

PROGRAMA DE INCENTIVO À PUBLICAÇÃO (PIP) – estímulo à divulgação 

e comunicação de pesquisas desenvolvidas pelos docentes, para aumento da 

produção intelectual na Instituição. Trata-se de prêmio em dinheiro para 

publicações de livros, capítulos ou artigos em periódicos de qualidade. 

PROGRAMA DE INCENTIVO À COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA (PICC) – 

estímulo à divulgação e comunicação dos resultados dos projetos de pesquisa 

e/ou extensão desenvolvidos por docentes, com recurso financeiro para custeio 

de viagens para apresentação dos resultados dos projetos institucionais de 

pesquisa e/ou extensão em eventos acadêmicos relevantes.  

NÚCLEO DE APOIO À PESQUISA E À INOVAÇÃO TECNOLOGICA 

(NUPTEC) – órgão de assessoria aos docentes e discentes na elaboração de 

projetos de pesquisa de inovação e na abertura de contatos para viabilizar 

relações de fomento e de pesquisa. 

UnINCUBADORA - Sistema de incubação de empresas da UniEVANGÉLICA. 

 

 
3.6.3   Políticas institucionais de extensão no âmbito do curso 

 

 A concepção de extensão, proposta pela UniEVANGÉLICA, está 

alicerçada no ideário de transformação da sociedade a partir da prática 

extensionista, vista como mecanismo de articulação do tripé ensino, pesquisa e 

extensão. 
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A indissociabilidade entre as atividades de extensão, ensino e 

pesquisa é fundamental no fazer acadêmico. A relação entre o ensino e a 

extensão supõe transformações no processo pedagógico, pois professores e 

alunos constituem-se como sujeitos do ato de ensinar e aprender, levando à 

socialização do saber acadêmico. Já na relação com a pesquisa, a extensão se 

encontra firmada na investigação e na produção de conhecimentos advindos 

da realização das ações de extensão. 

 São Atividades de Extensão praticadas pelos discentes do Curso de 

Administração da UniEVANGÉLICA Centro Universitário de Anápolis: 

 Gincana do Curso de Administração: os discentes arrecadam junto à 

comunidade alimentos, roupas e calçados que são doados para 

entidades filantrópicas do município; 

 Atividades de extensão na disciplina Gerenciamento de Projetos: os 

discentes são estimulados a gerenciar um projeto de responsabilidade 

social junto à uma entidade filantrópica do município; 

 Atividades de extensão promovidas pela Empresa Júnior: cursos, 

seminários, palestras. 

          São ainda atividades de Extensão da IES que a gestão do Curso de 

Administração incentiva os discentes a participar: 

 Programa Permanente para a Proteção dos Direitos Humanos; 

 Programa Permanente de Educação Continuada; 

 Programa Permanente Visitando a UniEVANGÉLICA; 

 Programa Permanente de Apoio e Desenvolvimento de Ações para a 

Promoção Social; 

 Projeto Ciranda. 

 
3.6.4   Atividades de ensino e sua articulação com a pesquisa e a 
extensão 

 
O ensino, na UniEVANGÉLICA, tem como pressuposto a relação 

dialógica, que se apresenta como promotora da relação horizontal de respeito 

mútuo entre professor e aluno. Não se permite mais o ensino enciclopedista, 

onde o professor aparece como o único doador de conhecimento ao estudante. 
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Sendo assim, o ensino na UniEVANGÉLICA é baseado no contato 

do estudante com o mundo, com o conhecimento, refletindo sobre ele, 

reformulando-o, ressignificando-o, pois o mundo e o conhecimento são 

dinâmicos e mutáveis, não estão prontos e requerem a reconstrução diuturna 

da sociedade.  

O curso busca, deste modo, a integração entre as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, tendo em vista promover a formação acadêmica 

de forma contextualizada, a partir de análise e interpretação de fenômenos 

sociais e naturais, abordados com adequação científica e incorporando o hábito 

de investigação com rigor metodológico. 

A IES entende que a capacidade de criar e trabalhar com o 

conhecimento pode garantir o desenvolvimento de uma instituição educativa, 

como também de um país de forma sustentável e soberana. Por isso, educar 

pessoas que saibam criar e trabalhar o conhecimento é fundamental para uma 

nação.  

É dessa relação com o saber que se formam cidadãos críticos, 

autores, reflexivos, criativos. Um saber que é assim construído percebe melhor 

a necessidade de transformar o mundo para que ele seja melhor para um maior 

número de pessoas. O profissional formado nessa concepção de mundo, de 

homem, de educação e de ensino compreende melhor a responsabilidade 

social de sua profissão num país ainda tão carente de formados em nível 

superior. Enfim, é um profissional que é sensível aos problemas que a 

sociedade enfrenta.  

Nessa perspectiva o curso de Administração trabalha de modo a 

priorizar o ensino integral, com ações efetivas embasadas em princípios 

interdisciplinares de sustentabilidade que sejam capazes de promover ao aluno 

a articulação de contato com o meio ambiente, via projetos de extensão e 

pesquisa em consonância com os conteúdos trabalhados em sala de aula.  

 

 
3.7   Metodologias de ensino 

 
 O curso de Administração do Centro Universitário de Anápolis busca 

promover o conhecimento na área do saber da administração. Neste sentido, 
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é importante ressaltar a preocupação com uma formação sólida. A construção 

do Projeto Político-Pedagógico do Curso (PPC) se dá utilizando processo 

metodológico com rigor científico exigido para esta fase. 

O projeto do curso foi construído a partir de uma discussão 

compartilhada entre todos os stakeholders pertencentes ou ligados ao curso e 

após a discussão, com a aplicação de um questionário de pesquisa para 

levantamento das habilidades e competências necessárias ao Administrador no 

mercado de trabalho.  

Foram entrevistados presidentes, diretores ou representantes da 

Associação Comercial e Industrial de Anápolis, Câmara dos Dirigentes Lojistas 

de Anápolis, SEBRAE Anápolis, CIEE, IEL, representantes da 

confessionalidade institucional, mantenedora, empresários do comércio e da 

indústria. A pesquisa foi tabulada e analisada de modo quantitativo e 

qualitativo. 

O curso de Administração da UniEVANGÉLICA preza pela formação 

teórico consistente nas diversas sub-áreas da administração, com ênfase nas 

áreas de maior atuação na região, onde o Centro Universitário está inserido. 

Podem ser destacadas as áreas de logística (o uso dela nas 

empresas do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA), serviços (área da 

saúde), marketing, administração financeira, administração de recursos 

humanos, agronegócios entre outros.  

Na construção do PPC foram enfatizadas as demandas dos 

stakeholders, desde a abrangência local e também regional. As diversas 

camadas consideradas desde os empresários, prestadores de serviços, 

comunidade local e região, entidades de classe, entre outras foram ouvidas e 

atendidos os conteúdos específicos sugeridos por cada stakeholder. 

Dentro do Plano de Ensino a construção dos objetivos do curso será 

realizada por meio de duas grandes dimensões, a saber: 

1. Dimensão Teórica: 

a. Conceitual (todos os conteúdos relacionados à área básica, 

quantitativa e tecnológica); e, 

b. Científica. 

2. Dimensão Profissional: 
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a. Prática do exercício profissional; 

b. Ética e Responsabilidade Socio-ambiental (Sustentabilidade); e, 

c. Cultural (complementar). 

Faz parte da Dimensão Téorica (referenciais, conceitos do campo do 

saber) o item conceitual que traduz-se em uma formação consistente 

contemplando as áreas do conhecimento preconizada pelo marco legal que 

será norteado pelas diretrizes apontadas pelo MEC, como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Cursos de Administração (DCNs) e as habilidades 

e competências apontadas pelo Exame Nacional de Desempenho de 

Estudante (ENADE). 

No item que trata da parte científica dentro da dimensão teórica a 

preocupação é a introdução da ciência em todos os conteúdos (habilidades e 

competências) oferecidos no curso. Também, destacam-se os projetos de 

Iniciação Científica oferecidos em nível institucional e incentivados pelo curso.  

Na Dimensão Profissional o item da prática do exercício profissional 

fará a construção do arcabouço necessário para a atuação profissional do 

aluno, por meio de um corpo docente com experiência no seu campo de 

atuação; atividades inter e multidisciplinares; contato com o mercado 

profissional; seminários; aprimoramento dos processos éticos; entre outras 

atividades com o fim da prática profissional.  

O item ética e sustentabilidade também é uma preocupação do 

curso promovendo para o cumprimento deste item atividades relacionadas com 

o exercício ético da profissão (aqui existe uma ligação significativa com o item 

anterior) e também ações que sensibilizem o aluno e toda a comunidade 

acadêmica na direção de se ter uma sociedade mais responsável social e 

ambientalmente.  

O último item trata da cultura. Este vetor promoverá ações para uma 

formação integral do futuro administrador, trazendo atividades que reflitam a 

respeito dos valores ético-cristãos entre outras. 

Todos objetivos registrados nas duas grandes dimensões e nos seus 

subitens contam com uma estrutura organizacional do curso de Administração 

para a sua consecução, como: corpo docente e o núcleo docente estruturante 

(NDE), coordenação pedagógica, coordenação de estágio, coordenação de 
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trabalho de conclusão do curso, coordenação da Empresa Júnior e também a 

secretaria do curso, além dos discentes e sua representação. 

A gestão do curso de Administração procura seguir as metas e 

objetivos estipulados para instituição no PDI. Sendo que o seu projeto político-

pedagógico (PPC) é baseado nas diretrizes constantes no PDI. 

Com relação à implementação das políticas institucionais do PDI, 

relacionadas ao curso de administração destacam-se: 

 A Instituição tem se preocupado com a adequação e capacitação 

dos docentes do curso de Administração, e para isto incentiva 

constantemente que os mesmos participem de programas de 

capacitação (mestrado e doutorado), além de participarem dos 

programas de extensão existentes na IES. 

 Semestralmente, é realizada a revisão do acervo da biblioteca, a 

fim de mantê-lo atualizado e completo. 

 O curso dispõe de um regulamento para estágio supervisionado 

que visa orientar os alunos e docentes para a sua realização. 

 Os professores do curso de Administração têm à sua disposição o 

Apoio Didático-Pedagógico, por meio da Pró-Reitoria Acadêmica, 

que além das suas atividades e programações, dispõe-se a 

atender os professores em seus desafios. 

 Anualmente são realizados diversos eventos e atividades de 

extensão, tais como a Semana Acadêmica e Cultural do Curso 

de Administração, Seminários Avançados em Administração, 

Semana do Emprego e Estágio, e também a JOAD – Jornada de 

Administração da UniEVANGÉLICA, onde os alunos têm a 

possibilidade de se atualizar profissionalmente e debater 

assuntos inerentes à prática da Administração. 

 Os alunos também realizam Atividades Complementares que 

visam a integralização da matriz curricular complementando o 

currículo do curso, e enriquecendo-o com práticas independentes 

e com estudos que incluem uma imensa variedade de opções. 
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 O curso de Administração constantemente promove a integração 

com os outros cursos de extensão institucionais; e, 

 O curso preocupa-se com a formação integral do aluno, por meio 

da participação em diversos programas institucionais de 

promoção da cidadania. 

 
 
3.7.1   Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo de 
ensino e aprendizagem 
 

 
 As Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC´s estão 

presentes em diversos momentos no processo de ensino-aprendizagem do 

Curso de Administração, bem como na própria estrutura da IES, por considerar 

que estas tecnologias agilizam a troca de informações entre usuários de 

diversos níveis, facilitando a comunicação e consequentemente auxiliando no 

processo de ensino-aprendizagem. As TICs mais utilizadas pelo Curso são as 

seguintes:  

 

a) Diretoria de EAD - Departamento Institucional responsável pela 

coordenação de todas as atividades de educação a distância e 

semipresencial, por meio da plataforma Moodle, atuando desde 2010 na 

oferta de disciplinas semipresenciais de Língua Portuguesa, Metodologia 

do Trabalho Científico e Cultura Religiosa, com a utilização e-books, 

vídeos, chats, fóruns de discussão, com a interação de alunos, professores, 

tutores, direção, UniLINGUAGEM e Direção dos Cursos;  

b) Sistema Acadêmico Lyceum - uma plataforma de gestão e controle 

acadêmico, que possibilita aos professores anexarem materiais virtuais, tais 

como planilhas, arquivos de texto, mensagens, imagens, links, etc., para 

acesso direto pelo aluno. Além disso, o sistema lyceum permite a 

comunicação entre professores e alunos, a visualização de histogramas de 

notas, lançamento de notas, geração de boletos, consultas sobre dados 

financeiros, dentre outros.  

c) CDs, DVDs e Softwares disponibilizados na Biblioteca Central como 

suporte as aulas dos professores;  
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d) Canais de comunicação entre aluno x IES, por meio de links na página 

principal da IES (www.unievangelica.edu.br), intitulados como: Fale com o 

Reitor, Fale com o Presidente e Ouvidoria;  

e) Comunicação entre aluno x IES e comunidade x IES, por meio das redes 

sociais, Twitter , Facebook e outros; 

f) Softwares e tecnologias computacionais disponibilizadas pelos Laboratórios 

institucionais tais como, navegadores, aplicativos, etc. 

 
3.8   Avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 
 

 A avaliação do desempenho acadêmico é feito por disciplina, 

incidindo sobre a frequência e o aproveitamento dos conteúdos ministrados em 

cada uma delas.  

 Independente os demais resultados obtidos é considerado 

reprovado na disciplina o aluno que não obtenha frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco) das aulas e demais atividades programadas.  

 Compete ao professor da disciplina elaborar exercícios e 

atividades escolares sobre a forma de leituras, relatórios, consultas, pesquisa e 

demais trabalhos, bem como julgar e registrar os resultados.  

  As verificações de aprendizagem da disciplina, em numero de 3 

(três) por período letivo, visam à avaliação progressiva do aproveitamento do 

aluno e constam de, no mínimo, 3 (três) provas escritas, sobre formas de 

questões objetivas e/ou dissertativas, previstas no calendário escolar, e/ou 

outras formas de verificação, podendo ser atribuídos pesos, pelo professor, às 

diferentes atividades, desde que constem no plano de curso aprovado 

previamente pelo colegiado.  

Para a composição da segunda nota, os alunos de todos os 

períodos realizam um simulado com questões de conhecimentos gerais e 

específicos.  Esse simulado tem o objetivo de avaliar de forma contínua os 

alunos e verificar o aprofundamento nos conceitos gerais da administração, 

leituras e atualidades.   

O simulado contribui em 40% para composição da nota de 2ª VA 

e, os 60% restantes são alcançados através a aplicação de outros instrumentos 

avaliativos. 
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Em qualquer disciplina, é considerado aprovado o aluno cuja 

media final seja igual ou superior a 60 (sessenta), obtida do aproveitamento 

nas 3 (três) verificações de aprendizagem, observada a frequência mínima 

obrigatória de setenta e cinco por cento. 

É importante destacar também que desde o início das primeiras 

atividades no cursos os alunos são avaliados e caso seja necessário são 

encaminhados para projetos de nivelamento e acompanhamento especial por 

meio de metodologias ativas de aprendizagem. O projeto de nivelamento 

acontece de forma mais específica dentro das disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática e conta com o apoio de monitorias e material on line; 

canal de vídeos no youtub e outros que são disponibilizados no ambiente 

Modlle, pela própria instituição. 

Na perspectiva de formação integral do aluno, a avaliação se dá de 

maneira processual; são priorizados diferentes instrumentos avaliativos para 

composição de cada uma das três  notas destacadas anteriormente. 

 

 

3.9   Estágio curricular supervisionado  
 

   O Estágio Curricular Supervisionado concebe-se, nesse curso, 

como um componente curricular implementador do perfil do formando, 

consistindo numa atividade obrigatória, mas diversificada, tendo em vista a 

consolidação prévia dos desempenhos profissionais desejados, segundo as 

peculiaridades de cada área da administração escolhida pelo aluno. 

   Quanto às atividades acadêmicas à formação prática profissional 

e/ ou estágio do Curso, ele adota a prática do Estágio Curricular 

Supervisionado com uma carga horária total de 80h. É componente direcionado 

à consolidação dos desempenhos profissionais desejados ao perfil do 

formando. Pode ser realizado tanto na própria Instituição de Ensino por meio 

da Consultoria Empresa Júnior, como em instituições públicas, privadas e do 

terceiro setor. 

  Pelo seu caráter implementador de desempenhos profissionais 

antes mesmo de se considerar concluído o curso, é necessário que, à 

proporção que os resultados do estágio forem sendo verificados, interpretados 
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e avaliados. Para tanto, espera-se que o estagiário esteja consciente do seu 

atual perfil, naquela fase, para que ele próprio reconheça a necessidade da 

retificação da aprendizagem nos conteúdos em que revelar equívocos ou 

insegurança de domínio e da própria reprogramação da prática, assegurando, 

nessa reorientação e reprogramação teórico-prática, que se revelará no 

exercício profissional, já no âmbito das instituições organizacionais. 

   As regras a serem estabelecidas para o Estágio Curricular 

Supervisionado estão contidas no Regulamento da atividade, elaborado 

internamente pelos docentes do curso e aprovado colegiadamente. 

O estágio extracurricular é uma atividade inserida no processo de 

aprendizagem, com a finalidade de complementar a formação profissional do 

aluno, visando o aprimoramento de conhecimentos. 

De maneira geral, trata-se de uma atividade de importância 

primordial na complementação da formação profissional do Administrador, na 

medida em que busca consolidar aspectos como:  

a) proporcionar ao estudante o desenvolvimento de suas 

habilidades; 

 b) analisar situações e propor mudanças no ambiente 

organizacional;  

c) complementar o processo ensino-aprendizagem, através da 

conscientização das deficiências individuais e incentivar a busca do 

aprimoramento pessoal e profissional;  

d) atenuar o impacto da passagem da vida de estudante para a vida 

profissional, abrindo ao estagiário mais oportunidades de conhecimento da 

filosofia, diretrizes, organização e funcionamento das empresas e da sociedade 

em geral, dentre outros aspectos relevantes. 

O estágio extracurricular é uma atividade com as mesmas 

características do estágio curricular, diferenciando-se apenas por não ser 

considerado uma disciplina obrigatória do Curso de Graduação em 

Administração. 

 Deste modo, o estágio extracurricular caracteriza-se pelo 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, metodologias de trabalho e/ou 

aprendizagem de técnicas, projetos e extensão de serviços à comunidade. 
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O estudante do Curso de Administração da UniEVANGÉLICA 

poderá participar de atividades de estágio extracurricular a partir do 1º período 

do curso e no máximo até o final do 8º período.  

A empresa concedente do estágio deverá entrar em contato com a 

direção do curso, elaborar o Termo de Compromisso de Estágio e o Plano de 

Atividades que será analisado minuciosamente pela Coordenação de Estágio à 

luz da legislação em vigor. Caso a documentação, as condições de estágio e 

as atividades a serem desenvolvidas estiverem de acordo com a proposta 

pedagógica o curso, a direção indicará um professor supervisor para orientar o 

estagiário. 

 

 

3.10    Atividades práticas de ensino 
 
 

O conhecimento teórico é que sustenta a prática efetiva de ações 

que são capazes de produzir conhecimentos e saberes dinâmicos e 

transformadores.  

A carga horária do curso de Administração prevê a destinação de 

seiscentos e sessenta (660) horas de atividades práticas que são distribuídas 

ao longo de todo o curso.   

Conforme já destacado a política de ensino da IES prioriza o 

conhecimento produzido a partir da interação entre os saberes e entre os 

pares, dessa forma as atividades práticas são trabalhadas de maneira 

articulada e interdisciplinar. São desenvolvidas atividades de: 

 Workshop; 

 Oficinas de atendimento ao público; 

 Oficinas de suporte para micro e pequenas empresas; 

 Aplicação de exercícios em sala e extra sala; 

 Elaboração de Planos de negócios; 

 Oficinas nos laboratórios de informática, 

 Oficinas e atendimentos na empresa junior; 

 Participação em jogos e eventos de empreendedorismos, entre 

outros. 
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Todas essas atividade aplicadas na prática oportunizam ao 

educando a experimentação e reflexão sobre a ação. 

  

3.11   Atividades Complementares  
 
 

As atividades complementares no curso de Administração 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação de habilidades e competências do 

aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, hipóteses em que o aluno 

poderá ampliar, enriquecer e incrementar o seu currículo com experimentos e 

vivências acadêmicas, internos ou externos ao curso, não sendo confundido 

com o estágio curricular supervisionado, dada a amplitude e a rica dinâmica 

das Atividades Complementares. 

  As atividades complementares, assim, se destinam a estimular a 

prática de estudos independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, permanente e contextualizadas atualização profissional 

específica, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao 

longo do curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades 

regionais e culturais. 

São Atividades Complementares oferecidas pelo Curso de 

Administração da UniEVANGÉLICA Centro Universitário, conforme descreve 

seu Regulamento de Atividades Complementares: 

 Atividades de Formação Social, Humana e Profissional: 

Cursos de extensão; conferências/congressos, palestras/simpósios e 

seminários (como ouvinte); atividades culturais; cursos em áreas 

afins; curso de língua estrangeira e informática; estágio extra-

curricular; visitas técnicas, com supervisão dos professores; 

disciplinas realizadas em outras IES e que não puderam ser 

aproveitadas na UniEVANGÉLICA. 

 Atividades de Cunho Comunitário e de Interesse Coletivo: 

Participação na Empresa Júnior; Apoio na organização de eventos 

do curso; Auxílio no desenvolvimento de programas e projetos do 

curso; participação em Tribunal de Juri. 
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 Atividades de Assistência Acadêmica e de Iniciação Científica 

e Tecnológica: Artigos Científicos ou livros publicados; Participação 

em Núcleo de Estudos, Projetos de Iniciação Científica e Pesquisas 

vinculadas às áreas estratégicas do curso de Administração; Cursos 

Extraordinários e eventos técnicos-científicos (como apresentador); 

Exercícios de Monitoria. 

  
Além das Atividades Complementares que o próprio aluno pode 

realizar fora do âmbito da IES, o Curso de Administração também realiza as 

seguintes atividades acadêmicas também válidas como complementares:  

 Promoção (anualmente) da Semana Acadêmica e Cultural de 

Administração, onde há participação dos alunos tanto na 

organização, na escolha de palestrantes e temas como na 

operacionalização do evento. 

 Promoção (anualmente) da JOAD – Jornada de Administração, 

evento que também envolve a Empresa Júnior, professores e alunos 

do curso no planejamento, organização e realização, no intuito de 

discutir temas emergentes da administração com a presença de 

palestrantes de renome nacional. 

 Promoção (anualmente) do Fórum Regional de Ensino, Pesquisa 

e Extensão em Administração, que busca discutir o ensino da 

administração nos diversos níveis, por meio de debates, mesas 

redondas, e a apresentação de resumos expandidos. 

 Promoção contínua de atividades de extensão voltadas ao 

atendimento das necessidades dos alunos e suas demandas, tais 

como cursos de extensão, palestras, miniconferências, cursos 

especiais, cursos de verão, gincanas beneficentes, análise de filmes 

– cine clube, visitas técnicas, etc. 

 Divulgação de eventos da área da Administração e afins aos 

acadêmicos com o objetivo de estimulá-los a participarem de 

eventos complementares, tanto realizados pela IES como externos, 
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como palestras, seminários, congressos, viagens para visitas 

técnicas, etc. 

 Estímulo a participação das apresentações dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso a fim de promover uma troca de experiências 

entre a comunidade acadêmica. 

 Estímulo a participação do Programa Institucional de Iniciação 

Científica (PBIC); e 

 Estimulo a participação pela comunidade acadêmica das reuniões 

dos órgãos colegiados do curso, como o NDE. 

 
 

3.12   Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)  
 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) insere-se no eixo dos 

conteúdos curriculares obrigatórios para a conclusão do curso. Assim, o 

Trabalho de Conclusão de Curso, pelas suas peculiaridades, tem 

regulamentação própria, com critérios, procedimentos e mecanismos de 

avaliação bastante explícitos, bem como diretrizes técnicas relacionadas com a 

sua elaboração, conforme Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Poderão ser realizados como Trabalho de Conclusão de Curso: a 

Monografia, o Artigo Científico (segundo as normas da ANPAD) e o Plano de 

Negócios. 

O TCC é realizado pelo aluno no 8º período do curso, logo após ter 

integralizado a disciplina que Elaboração de Projetos é que ofertada no 7º 

período. 

 

 
 

3.13   Apoio ao discente 
 

A UniEVANGÉLICA é uma instituição filantrópica e sem fins 

lucrativos, e possui dentre suas metas o objetivo de promover a formação integral 

do aluno numa perspectiva ética e igualitária, dessa forma implementa projetos de 

assistência e apoio ao discente para que o mesmo consiga concluir com sucesso 

seu curso de graduação e, ou pós-graduação. 
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No que se refere ao aluno de baixa renda, a IES disponibiliza bolsas 

filantrópicas através de um departamento criado especificamente para avaliar, 

acompanhar e implementar a concessão de bolsas de estudo; trata-se do 

UniSOCIAL. Esse departamento foi criado para atender às necessidades dos 

discentes quanto à assistência social, propiciando a comunidade carente o 

acesso ao ensino superior.  

 Além do programa de bolsas próprias, o UniSOCIAL organiza a 

disponibilização das bolsas do  ProUni  –  Programa Universidade  para  Todos,  

Bolsa  Universitária  –  OVG, Bolsa Licenciatura e  todo  processo  de  gestão  

relacionado  a manutenção  do  caráter    filantrópico    da  AEE, entre outras 

ações. (PDI da Instituição). 

 Aliado ao apoio do UniSOCIAL, o  curso de Administração 

acompanha os alunos, observando o seu desempenho em todos os aspectos. 

Como suporte pedagógico são disponibilizado aos alunos, além de todas as 

atividades descritas na matriz curricular, suporte via monitorias, atividades 

extraclasse; oficinas, palestras, semana cultural e científica, entre outros,  além de 

acompanhamento pedagógico individual, quando necessário.  

 Também são realizadas parcerias com diversas empresas e 

segmentos da sociedade, por meio da Empresa Junior para a triagem de estágios 

e empregos remunerados para alunos que necessitam trabalhar. Essa é uma 

ação que ajuda o aluno financeiramente e ao mesmo tempo oportuniza ao mesmo 

o desenvolvimento prático dos conceitos aprendidos ao longo da graduação.  

 
 

3.14   Atividades de tutoria  
(cursos em EAD e presenciais que ofertam até 20% da carga horária total 
na modalidade a distância, conforme Portaria nº 4.059, de 10/12/2004) 

 
  No intuito de preparar o discente para atuar em contextos modernos e 

diversos, o curso de Administração oferece duas disciplinas de sua matriz 

curricular no modelo semipresencial.  

  As disciplinas são oferecidas via ambiente virtual de aprendizagem 

(Moodle) e são acompanhadas pelo professor regente da disciplina e por tutores 

devidamente preparados para atender aos alunos em suas necessidades. A 

atuação dos tutores se dá de forma presencial, e também via ambiente virtual.  
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  Para integralizar as disciplinas os alunos desenvolvem atividades via 

ambiente de aprendizagem de forma síncrona e assíncrona, de forma interativa 

entre aluno/aluno, aluno/tutor e aluno/professor, além disso desenvolvem 

atividades avaliativas  a distância e  presencial. 

  Todo o suporte necessário para integralizar as disciplinas são 

disponibilizados para o aluno; material pedagógico, laboratório de informática para 

alunos que não possuem acesso em casa, rede wi-fi e outros que se fizerem 

necessários. 

 
 

3.15   Responsabilidade social 
 
   

A UniEVANGÉLICA traz em sua missão, além do compromisso com 

princípios cristãos e a promoção do ensino de excelência, o compromisso com o 

desenvolvimento sustentável. As ações propostas no PDI da instituição são 

também referências para o planejamento pedagógico em cada curso de 

graduação. 

  No curso de Administração a responsabilidade social é tratada de forma 

interdisciplinar, faz parto do eixo Ética e Sustentabilidade, que perpassa todos as 

disciplinas trabalhadas ao longo do curso. 

  Para efetivar as ações de responsabilidade social são desenvolvidos 

diversos projetos e oficinas e estabelecido parcerias com segmentos diversos da 

sociedade, especialmente o terceiro setor; creches, asilos, casas de recuperação, 

e outros. Nesses momentos a teoria se alia a prática e os estudantes podem 

realizar ações voltadas para o zelo, proteção e cuidado da pessoa humana. 

   

 
3.16   Processos de avaliação do curso 
 
 

   O processo de elaboração e implementação dos projetos 

pedagógicos da UniEVANGÉLICA é de responsabilidade de cada curso, 

contando com a colaboração e acompanhamento do Núcleo de Apoio Didático-

Pedagógico. Este Núcleo integra a Pró-Reitoria Acadêmica e é composto pelas 
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Coordenadorias de Planejamento, Apoio ao Docente e Avaliação e 

Qualificação Pedagógica.  

   Para sua elaboração, são considerados: referencial teórico, 

legislação vigente, diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC, referenciais 

para elaboração de projetos pedagógicos da UniEVANGÉLICA e os critérios do 

ForGRAD. Outro aspecto a ser implementado que se constitui objetivo na 

melhoria dos projetos pedagógicos é a utilização dos recursos de educação à 

distância e uso de novas tecnologias de informação e comunicação. Para 

cumprir essa finalidade, a instituição criou o Núcleo de Educação à Distância - 

UniVIRTUAL, que coordena e oferece suporte aos docentes e discentes, nos 

diferentes cursos e programas. 

A avaliação de cada projeto é responsabilidade da Comissão Própria 

de Avaliação (CPA) e de cada curso, que preconiza um processo contínuo de 

avaliação. Este processo visa à flexibilidade para que possíveis equívocos 

sejam dirimidos durante o processo ou para a validação do trabalho realizado. 

A avaliação interna do curso consiste no processo de autoavaliação, 

que é contínuo, participativo, inovador e contextualizado, tendo um caráter 

diagnóstico e formativo para o autoconhecimento e a análise das prioridades e 

propostas estabelecidas em seu projeto político pedagógico. 

A autoavaliação do curso de Administração é realizada anualmente 

pela CPA, levando em consideração a articulação entre Projeto Pedagógico do 

Curso e PDI (articulação do projeto com a visão e missão institucional); a 

coerência entre o Projeto Pedagógico do Curso, as Diretrizes Curriculares e os 

Padrões de Qualidade; a articulação entre o PPC e as Diretrizes para 

Avaliação da Educação Superior. 

  A CPA possui regulamento próprio e conta com os seguintes órgãos de 

apoio: 

 SUBCOMISSÃO INTERNA DE AVALIAÇÃO (SIA): o objetivo da SIA é 

avaliar o projeto pedagógico do curso, da concepção à 

operacionalização efetiva; planejar e operacionalizar os processos 

avaliativos no curso; coletar dados e disponibilizar informações do curso 

à CPA; elaborar relatórios sobre as avaliações realizadas no curso com 

pareceres e recomendações enviando-os a CPA; auxiliar nos processos 
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de avaliação do curso desenvolvidos pelo Ministério da Educação; 

articular a avaliação interna do curso com as prioridades da CPA.  A SIA 

é presidida pelo diretor do curso, tendo a composição mínima de: I – um 

representante docente, integrante do NDE, eleito pelos pares; II um 

representante discente; III - um representante do pessoal técnico-

administrativo. 

 SUBCOMISSÃO DE ESPECIALISTAS EM AVALIAÇÃO (SEA): A SEA 

tem por finalidade proceder à avaliação dos projetos pedagógicos e das 

condições de funcionamento dos cursos. A SEA é composta 

paritariamente por docentes e representantes dos órgãos de gestão dos 

seguintes segmentos: I - Ensino de graduação, nas seguintes áreas: 

Licenciaturas; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Biológicas e da 

Saúde; Ciências Exatas e da Terra; Tecnologias; II - Ensino de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão; e III – Gestão. 

 

A partir da análise dos relatórios emitidos pela CPA são tomadas 

ações corretivas visando à melhoria do curso. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Administração será avaliado 

continuamente pelo Núcleo Docente Estruturante, Colegiado do Curso de 

Administração, Discentes, Pró-Reitora Acadêmica, Núcleo de Avaliação 

Institucional, Stakeholders (por meio de pesquisas) e ainda pelos resultados do 

ENADE e pelas recomendações dos avaliadores externos do Ministério da 

Educação. 

 

 

 

 

DISPOSITIVO LEGAL EXPLICITAÇÃO DO DISPOSITIVO 

Diretrizes Curriculares Nacionais  O currículo proposto para o curso tem plena 
coerência com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Estágio supervisionado Está na matriz curricular e o estágio supervisionado 
tem carga horária adequada e respectivo 
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regulamento. 

Disciplina Libras – Dec. Nº 5.626/2005 O PPC prevê a disciplina LIBRAS na estrutura 
curricular do curso como disciplina optativa. 

Carga horária mínima e tempo de 
integralização -  Bacharelado: Res 
CNE/CES Nº 02/2007; Licenciaturas: 
Res CNE/CES Nº 01/2006; Pedagogia: 
Res CNE/CES 01/2006. 

O curo tem carga horária prevista na legislação. 

Acesso a portadores de necessidades 
especiais: Dec. 5.296/2004, a vigorar a 
partir de 2009 

A instituição apresenta condições de acesso para 
portadores de necessidades especiais. 

Trabalho de Conclusão de Curso O curso tem em sua Matriz o Trabalho de conclusão 
de curso, desenvolvido individualmente, com 
conteúdo fixado e regulamentação contendo 
critérios, procedimentos, mecanismos de avaliação e 
diretrizes técnicas relacionadas à sua elaboração. 

 

 
3.17   Articulação entre a graduação e a pós-graduação 

 

Os discentes a partir do terceiro período do curso até o sexto 

período são estimulados a participarem do programa de iniciação científica da 

IES. O interessado pode procurar um professor com titulação mínima de 

mestre ou ser convidado por um docente que coordenará um projeto de 

pesquisa que será desenvolvido no prazo de um ano. Tanto o professor como o 

aluno recebe uma bolsa de incentivo à iniciação científica. São duas 

modalidades de bolsa: a bolsa institucional e bolsa iniciação científica CNPq, 

para alunos de pós-graduação Stricto sensu.  

No sétimo período dentro da disciplina Elaboração de Projetos de 

Pesquisa em Administração, os discentes elaboram um projeto de pesquisa 

que resultará em artigo científico ou monografia ou num plano de negócios. 

Eles tem a oportunidade de apresentarem os resultados de seus pesquisas 

durante a Jornada de Administração no espaço reservado da Semana 

Científica e Cultural, também no CIPPEX (Congresso Internacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação e Extensão da UniEVANGÉLICA), além da 

possibilidade de participação em simpósios ou congressos externos.  

Os artigos podem ser encaminhados à coordenação da Revista 

Científica do curso (Revista Gestão, Inovação e Negócios), ou ser publicados 
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em Anais de eventos científicos. A maioria dos estudantes que optam por 

apresentar seus artigos em eventos científicos, antes mesmo de se graduarem 

se submetem as seleções de programa de Mestrado Acadêmico. 

 A UniEVANGÉLICA oferece Mestrado em Sociedade, Tecnologia 

e Meio Ambiente e dezenas de cursos Lato sensu na área de gestão, sendo os 

de maiores demandas por bacharéis em Administração: Gestão Estratégica de 

Pessoas e Coach; Marketing Estratégico; Gestão de Negócios; MBA em 

Finanças, Controladoria e Tributação Empresarial, dentre outros.   

 Sendo assim, os discentes de Administração da UniEVANGÉLICA 

são incentivados a participar de programas de iniciação científica, a fazer 

artigos científicos que são apresentados em eventos científicos, estimulados a 

se ingressarem em programas de Mestrado Acadêmico, inclusive institucional e 

ainda com a possibilidade de se especializarem em cursos de Pós-graduação 

Lato senso, na própria IES.      

 
 

 4.  ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 
 

4.1   Direção do curso (Coordenação) 
 
 

Conforme o Regimento Geral do Centro Universitário, o Diretor do 

Curso de Administração (Coordenador), o Prof. Ieso Costa Marques 

desenvolve suas atividades no endereço da mantida: Av. Universitária Km 3,5 

Bairro Cidade Universitária, Anápolis-GO, CEP 75.083-515, telefone (62) 3310-

6702. O mesmo foi designado pela Mantenedora e possui titulação adequada 

às suas funções. 

O Diretor possui formação em Administração pela UniFAN-GO e 

também graduação em Ciências Contábeis pela PUC-GO. Possui 

especialização Lato sensu em Gerência Empresarial pela UNIVERSO-RJ e 

formação Stricto sensu em nível de mestrado em Agronegócio pela 

Universidade Federal de Goiás – UFG. 

Atuou como professor em diversos cursos da IES, como: Cursos 

Superiores de Tecnologia, Engenharia Civil, além de ministrar módulos em 

cursos de Especialização Lato sensu da UniEVANGÉLICA. Atuou como 
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Coordenador da Consultoria Empresa Júnior e também como Coordenador de 

Estágio Supervisionado na mesma instituição.  

Disciplinas já ministradas na UniEVANGÉLICA e demais IES: 

Gestão da Qualidade e Produtividade, Teoria Geral da Administração, 

Contabilidade Geral, Planejamento Financeiro e Tributário, Controladoria, 

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais, Administração Geral e 

Planejamento, Gestão de Cooperativas, Negociação e Processo Decisório e 

Ética e Responsabilidade Social.  

Tem experiência profissional em empresas de Grande Porte na área 

de Administração, com ênfase em Qualidade, Controladoria Empresarial, 

Treinamento e Desenvolvimento, Controles Internos e Melhorias de Processos, 

etc. 

A carga horária do Diretor do Curso é de 40 (quarenta) horas 

semanais, e destas, 20 (vinte) horas semanais são dedicadas ao atendimento 

de alunos, docentes e comunidade acadêmica em geral. O Diretor do Curso 

também ministra estrategicamente uma disciplina de 04 horas/aula no primeiro 

período do Curso, normalmente Teoria Geral da Administração, no intuito de 

promover a adaptação dos discentes às diretrizes institucionais e também ao 

campo de estudo da administração.  

 As demais horas restantes são destinadas ao cumprimento das 

atividades preconizadas pelo Regimento Interno do Centro Universitário. 

 Institucionalmente, são atribuições do Diretor do Curso de 

Administração: 

 

 Convocar e presidir as reuniões do Colegiado de Curso; 

 Representar a Coordenadoria de Curso perante as autoridades e órgãos 

da IES; 

 Elaborar o horário escolar do curso e fornecer à PROACAD os subsídios 

para a organização do calendário acadêmico; 

 Orientar, coordenar e supervisionar as atividades do curso; 

 Encaminhar, ao setor responsável pelo controle acadêmico, nos prazos 

fixados pelo Diretor Geral, os relatórios e informações sobre avaliações 

e frequência de alunos; 
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 Promover, periodicamente, a avaliação das atividades e programas do 

Curso, assim como dos alunos e do pessoal docente e não-docente nele 

lotado; 

 Propor ou encaminhar proposta, na forma deste Regimento, para a 

criação de cursos sequenciais, de tecnologia, de pós-graduação e o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa e programas de extensão ou 

eventos extracurriculares, culturais ou desportivos; 

 Fiscalizar a observância do regime escolar e o cumprimento dos 

programas e planos de ensino, bem como a execução dos demais 

projetos da Coordenadoria; 

 Acompanhar e autorizar estágios curriculares e extracurriculares no 

âmbito de seu curso; 

 Homologar aproveitamento de estudos e propostas de adaptações de 

curso; 

 Exercer o poder disciplinar no âmbito do curso; 

 Executar e fazer cumprir as decisões do Colegiado de Curso e as 

normas dos demais órgãos da Instituição; 

 Exercer as demais atribuições previstas neste Regimento e aquelas que 

lhe forem atribuídas pela Reitoria e demais órgãos da Instituição. 

 

Além dessas atribuições, o Diretor do curso de Administração 

também é responsável pelas seguintes atividades: 

 

 Gestão do corpo docente, discente e funcionários administrativos 

setoriais ao curso;  

 Coordenação de equipe de professores para revisão/atualização do 

Projeto Político Pedagógico do curso; 

 Interação direção-ensino pela equipe da Direção, com a participação 

efetiva dos membros da Direção nas disciplinas das áreas referentes às 

suas especialidades;  

 Representar o curso junto às autoridades e órgãos deste Centro 

Universitário;  
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 Deliberar sobre os procedimentos e relatórios oriundos da ouvidoria 

geral; 

 Dirigir, supervisionar e fiscalizar a execução das atividades 

programadas, bem como a assiduidade dos professores e demais 

funcionários administrativos;  

 Sugerir a contratação ou dispensa de pessoal docente e técnico-

administrativo;  

 Acatar e respeitar as decisões dos órgãos colegiados, superintendências 

e Reitoria, zelando pelo bom andamento das suas atividades. 

 Outro aspecto importante da atuação do Coordenador do Curso de 

Administração refere-se a gestão dos processos pedagógicos, como 

monitoramento da avaliação, principalmente cumprindo com as 

exigências do ENADE;  

 Acompanhamento do docente na sua didática e demais elementos 

pedagógicos, etc. 

 
 
4.2   Coordenação pedagógica  

 
 

A coordenação pedagógica do curso é responsável pelo 

atendimento pedagógico aos alunos, e professores e atua de forma integrada 

com a direção e NDE.  Possui o objetivo de acolher, integrar, atender e 

acompanhar os discentes em todas as suas necessidades, promovendo assim 

um espaço favorável para a inclusão, permanência e desenvolvimento 

acadêmico do discente. 

No que se refere ao apoio ao discente, a coordenação pedagógica 

procura atender as diretrizes institucionais e também as do Ministério da 

Educação no sentido de dar todo o suporte ao aluno, bem como promover as 

ações estabelecidas no PDI da instituição.  

A coordenação pedagógica orienta aos discentes em diversos 

aspectos, entre eles: 

 Quanto ao programa de bolsa filantropia da AEE (Portaria AEE nº 

018 de 08/06/2007). Trata-se de um programa próprio da mantenedora que 

atende às exigências legis do caráter Filantrópico e de Assistência social, e 
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disponibiliza recursos próprios para bolsa de estudos parciais a alunos 

oriundos de famílias de baixa renda, ProUni – Programa Universidade para 

Todos.  

 Programa de Integração Acadêmica – esse programa tem a 

finalidade de acolher novos alunos, informando quanto ao funcionamento dos 

diversos setores da instituição, orienta sobre a conduta acadêmica e as normas 

e ética acadêmica, favorecendo assim a integração dos alunos a instituição. 

  Programa de Prevenção das drogas – esse programa desenvolve 

palestras e seminários de conscientização dos alunos sobre o perigo de uso 

indevido de drogas; 

 Programa de apoio e atendimento aos alunos com deficiências. O 

objetivo deste programa é promover a integração do aluno com deficiência 

zelando para que o mesmo tenha todas as tecnologias assistivas necessárias à 

sua permanência e desenvolvimento na instituição.  

 Programa de Avaliação Psicopedagógica. Por meio deste 

programa são realizados diagnósticos do desempenho dos alunos ingressantes 

em Língua Portuguesa e Matemática e quando necessário são disponibilizados 

acompanhamento pedagógico individualizado, por meio de programas de 

nivelamento e monitorias. 

 Programa de concluintes e egressos. Esse programa realiza 

ações de orientação e encaminhamento, sempre que possível, dos alunos 

concluintes para o mercado de trabalho. 

No atendimento aos docentes, a coordenação pedagógica atua no 

sentido de orientar todo o processo pedagógico, a elaboração de planos de 

atividades de ensino e avaliação da aprendizagem. 

A coordenação pedagógica possui ainda a incumbência de avaliar 

de forma contínua o PPC do curso, e sempre que necessário, fazer juntamente 

com o NDE e direção às adequações necessárias para sua atualização. 

 

4.3   Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
 

O NDE é um grupo especial de estudo do Curso de Administração, 

formado por professores do curso de Administração que tem por objetivo 
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auxiliar a Direção do Curso de Administração em suas necessidades 

pedagógicas.  

Contribui com a análise e atualização constante de seus: Projeto 

Pedagógico do Curso, Projeto de Estágio, Projeto de Trabalho de Conclusão 

do Curso, Projeto da Empresa Júnior, bem como demais atividades 

extensionistas do curso. 

         A equipe é formada através de nomeação por Portaria 

assinada pelo Diretor do Curso de Administração. Ela se reúne periodicamente 

para a realização dos trabalhos e tem carga horária de atividade integralizada 

na remuneração. 

 
 

4.4   Colegiado do curso 
 

 O colegiado do curso é formado pelo Coordenador do curso, 

membros do NDE, professores, representantes discentes; sendo estes um 

aluno de cada período, eleito por seus pares e um representante do quadro 

técnico-administrativo. 

 O colegiado se reúne ordinariamente duas vezes por semestre ou 

de forma extraordinária sempre que houver necessidade. 

  

 

4.5   Corpo docente  
 
 

O Curso de Administração possui um total de 21 (vinte e um) 

professores, sendo 01 (um) especialista, 18 (dezoito) mestres e 02 (dois) 

doutores, totalizando um percentual de 86% de mestres, 10% de doutores e 

5% de especialistas, destes 95% possuem a titulação obtida em programas de 

pós-graduação Stricto sensu. 

 

 

 

DOCENTE TITULAÇÃO 

1. DÉBORA BATISTA DE OLIVEIRA COSTA 

MACHADO 

MESTRE 
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2. EDSON BENTO DOS SANTOS MESTRE 

3. EDUARDO VIEIRA MACHADO MESTRE 

4. ELIZABETH CRISTINA SOARES MESTRE 

5. JOSÉ FERNANDO MUNIZ BARBOSA MESTRE 

6. FRANCISLENE DE SOUZA CAMAROTTO MESTRE 

7. IESO COSTA MARQUES MESTRE 

8. JOSÉ ROBERTO BONOME DOUTOR 

9. JULIANA LUIZA MOREIRA DEL FIACO MESTRE 

10. MAGDA ALVES LEITE MESTRE 

11. MARIA CECÍLIA MARTINEZ AMARO FREITAS MESTRE 

12.  MÁRCIO DOURADO ROCHA MESTRE 

13. MARISA MOREIRA BARROS DE ARAÚJO MESTRE 

14. MURILO SÉRGIO VIEIRA SILVA MESTRE 

15. PAULO ROBERTO VIEIRA DE ALMEIDA MESTRE 

16. REGIANE JANAINA SILVA DE MENEZES ESPECIALISTA 

17. RICARDO LUIZ MACHADO DOUTOR 

18. ROSALINA MARIA LEITE DO NASCIMENTO MESTRE 

19. RHOGÉRIO CORREIA ARAÚJO MESTRE 

20. TIAGO MEIRELES DO CARMO MORAIS MESTRE 

21. TIAGO DE LIMA BENTO PEREIRA MESTRE 

 

 
Com relação ao regime de trabalho do Corpo Docente do Curso de 

Administração, os percentuais de professores horistas, carga parcial e carga 

integral são os seguintes:  

 

- Horistas - 10 docentes - 43,48%  

- Carga parcial - 8 docentes – 34,78%  

- Carga integral -   docentes – 21,74% 

 

 Destes, 56,52% trabalham com carga integral/parcial na IES. 
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Atualmente, mais de 80% (oitenta por cento) do quadro de docentes 

do Curso de Administração possui tempo de experiência profissional no 

magistério superior acima de 05 (cinco) anos.   

 
 
4.6   Corpo de tutores 
(cursos em EAD e presenciais com até 20% da carga horária na 
modalidade a distância, conforme Portaria nº 4.059/2004) 

 
 
 
 
 
 
4.7   Corpo técnico-administrativo 
 
 

O corpo técnico-administrativo é formado por uma equipe composta 

de dois auxiliares de secretaria setorial,  Coordenação da Empresa Júnior, do 

Estágio Supervisionado, do Trabalho de Conclusão de Curso, da Revista  

Científica e Coordenação Pedagógica.  

NOME FORMAÇÃO CH SETOR ONDE ATUA ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 

Adriana Joana da Silva 

(Secretária Setorial) 

Ensino Médio 44h Secretaria Setorial Atendimento de alunos no 

guichê da secretaria 

setorial. 

Montagem de horário. 

Encaminhamento de 

processos. 

Assessoria à Direção e 

Coordenações.  

Priscilla Rodrigues Mendes 

(Auxiliar de Secretaria) 

Ensino Médio 44h Secretaria Setorial Suporte à Secretaria 

Setorial 

Gustavo Martins Braúna 

(Coordenador da Empresa 

Jr) 

Especialista 44h Empresa Júnior Coordenação da Empresa 

Jr 

Rosalina Maria Lima Leite 

do Nascimento 

(Coordenação Pedagógica,  

NDE, Estágio e TCC) 

Mestre 30 h Coordenação Pedagógica, 

Estágio e de TCC 

-Apoio pedagógico aos 

professores; 

-Membro do NDE; 

-Supervisão e orientação 

dos planos de ensino e 

atividades avaliativas; 

-Avaliação das atividades 

pedagógicas do curso; 

-Participação na 

reestruturação 
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permanente do PPC. 

-Participação em reuniões 

do colegiado, NDE e 

ProAcad (quando 

convocada). 

-Orientação geral dos 

processos do TCC; 

-Coordenação das bancas 

de defesas de TCC; 

-Orientações dos 

processos de Estágio; 

-Recebimento e guarda de 

documentos de Estágio e 

TCC. 

 

 

Juliana Luiza Moreira Del 

Fiaco 

(Membro do NDE, 

Coordenadora da Revista 

Científica e Coordenadora 

do NIT) 

Mestre 36h Coordenação da Revista 

Científica  

- Membro do NDE; 

-Coordenação geral da 

Revista Científica 

-Recebimento de artigos 

para a revista; 

-Seleção juntamente com 

a comissão científica dos 

artigos a serem 

publicados; 

-Participação na 

reestruturação 

permanente do PPC; 

-Participação nas reuniões 

do colegiado, NDE e 

ProAcad, quando 

convocada 

 

Além da equipe técnica o Diretor do curso de Administração conta 

também com o apoio do Núcleo Docente Estruturante, o Colegiado do Curso, 

formado por seus docentes e representante estudantil e a SAI – Subcomissão 

Interna de Avaliação. 
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5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 
 

 

O planejamento curricular implica determinada concepção de 

conhecimento e aprendizagem, com abordagem metodológica específica, 

coerente com a opção político-filosófica institucional. 

Ao considerar a produção acelerada do conhecimento e as 

profundas mudanças científicas e tecnológicas, a organização curricular coloca 

importantes desafios aos professores e gestores.    

Segundo Silva1, a discussão sobre currículo coloca duas questões 

centrais ao processo educativo, ou seja, qual o conhecimento é considerado 

essencial a ser ensinado? E, que tipo de pessoa se pretende formar? De modo 

análogo afirma Berticelli2 ser o currículo “a questão central que diz respeito 

àquilo que a escola faz e para quem faz ou deixa de fazer”.  Existe, desse 

modo, na construção do currículo escolar uma relação de poder, na seleção de 

saberes que o outro deve aprender e na construção da identidade do aluno. 

Nessa perspectiva, a definição curricular, ao selecionar estes, e não 

aqueles saberes, e formar este perfil humano e profissional, e não outro, traduz 

opções socioculturais, ideológicas, epistemológicas e políticas que 

fundamentam a abordagem dos diferentes conteúdos cognitivos, 

procedimentais e atitudinais. Sendo assim, ao se definir o currículo, define-se, 

igualmente, uma concepção de espaço educativo, ou como espaço 

hegemônico, ou, como espaço da produção do conhecimento novo, da 

inovação tecnológica, da ratificação ou revisão dos valores, da crítica e da 

reconstrução permanente das relações sociais.  

A definição da natureza desse espaço, por envolver questões 

essenciais do processo educativo, não pode resultar de deliberações 

individuais. Ao contrário, se constitui num processo de reflexão do coletivo 

acadêmico, de forma crítica, de construção de consensos acerca do campo 

epistemológico, das práticas pedagógicas inseridas no contexto social. E, por 

tratar-se de um processo que está em permanente construção, supõe 

retomadas e retificações. Portanto, a elaboração de currículos pela 

                                            
1
 SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade – Uma introdução às teorias do currículo. 

2
 BERTICELLI, Ireno Antonio. “Currículo: tendências e filosofia”. In: COSTA, Marisa Vorraber 

(Org.) O currículo nos limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A, 1998, p. 8 
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comunidade acadêmica, que expressem essa intencionalidade, pressupõe o 

estabelecimento de “programas de formação global, com coerência didática e 

distribuição de tempo de forma sequencial, com situações e atividades 

ordenadas.”3  

Disto decorre que o planejamento curricular implica determinada 

concepção de conhecimento e aprendizagem, com abordagem metodológica 

específica, além do que já se afirmou em relação à opção político-filosófica 

institucional. Considerando-se, pois, a produção acelerada do conhecimento, 

desafios novos são trazidos aos que pensam e executam currículos, ou seja, 

aos gestores e professores. A renovação curricular e a flexibilidade dos 

projetos pedagógicos dos cursos levam em conta a dinâmica da sociedade da 

informação e mais do que se adequar a ela, os currículos dos cursos de 

graduação se caracterizam pela versatilidade em compreender as demandas 

sociais e interferir nelas, formando profissionais que sejam capazes de 

compreender e enfrentar os problemas cotidianos, com toda sua complexidade, 

celeridade de respostas compatíveis com uma sociedade que se deseja mais 

humana e inclusiva.  

Assim, a UniEVANGÉLICA entende o currículo como espaço 

educativo que compreende um conjunto de saberes e  atividades destinados à 

formação do profissional e do cidadão em sua integralidade. Incluídos nesses 

saberes e atividades estão as orientações das Diretrizes Curriculares para a 

Educação Ambiental (Resolução Nº 02/2012); Diretrizes Curriculares para a 

Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 01/2012) e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Resolução nº 01/2004). 

 (PDI 2014-2018) 

Nesse sentido, entende-se que o currículo deve assegurar, 

minimamente:    

 uma proposta formativa coerente com a visão e missão 

institucional, fundamentando-se nas políticas oficiais para a graduação;  

 uma formação com sólida base científica e tecnológica, com 

espaços de fundamentação teórica e práticas que assegurem a posterior 

                                            
3
 Idem, p. 11 
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inserção do egresso nessa realidade que nela deverá atuar, para oferecer 

respostas adequadas à sociedade que se deseja mais humana e inclusiva; 

 a compreensão da sociedade contemporânea, com suas 

potencialidades e desafios, e o julgamento crítico dessa realidade, que norteie 

a atuação para uma cidadania comprometida com a dignidade humana, a ética 

e os valores democráticos;  

 espaços de flexibilidade, que levem em conta a dinâmica da 

sociedade da informação;  

 a necessária contextualização, contemplando as demandas 

sociais; 

 a interdisciplinaridade – concepção e formas de implementação; 

 a articulação teórico-prática – como, quando, onde ocorrem as 

atividades que favorecem a articulação entre a teoria e a prática, ao longo do 

curso;  

 a compatibilidade e adequação da carga-horária para a realização 

das diferentes atividades. 

  Atentos a essas especificidades da formação sólida de um profissional 

ético, responsável e bem preparado tecnicamente, o curso de Administração 

está estruturado numa perspectiva curricular que prioriza a formação teórica, 

profissional e interdisciplinar. 

 

5.1   Estrutura curricular 
 
 

O curso de Administração da UniEVANGÉLICA concebe o currículo 

como  sendo um conjunto de saberes articulados e organizados numa 

perspectiva  teórica,  profissional, interdisciplinar, ética e sustentável. Assim o 

curso prioriza diferentes ações de formação que possam contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para atender ao 

perfil do egresso já estabelecido, ao mesmo tempo em que atenda a contento 

as diretrizes curriculares do MEC. 

 

 O Projeto Pedagógico do curso está elaborado numa visão 

integradora, e, embora o curso seja dividido em semestres, a estrutura 

curricular é desenhada para que a integração de todos os eixos estruturantes: 



 

CENTRO UNIVERSITÁRIO – UNIEVANGÉLICA 

ANÁPOLIS-GO 

57 

Formação Básica, Formação Profissional, Ética e Sustentabilidade sejam 

desenvolvidos de forma interdisciplinar, com a presença de atividades de 

ensino, pesquisa e extensão voltadas para a junção de todos os saberes.  

De acordo com Léa Anastasiou,4 

Os sabores e saberes do conhecimento específico da área de formação, 

da  atuação profissional e da pesquisa se revestem de novas 

perspectivas quando integrados com os dos demais saberes de outras 

disciplinas. Por isso, se faz necessário pensar as disciplinas no contexto 

de um quadro global, no que se refere ao campo a que pertence e 

enquanto um quadro teórico-prático parcial de um processo de 

formação profissional (2001, p. 3),  

 

Assim, reconhecendo necessária a interdisciplinaridade para o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas, e entendo a importância da 

flexibilização curricular, o curso de Administração propõe a articulação da 

matriz curricular, de maneira flexível e atenta aos eixos estruturantes, para 

garantir a aprendizagem e a formação integral do discente. 

 
 

5.1.1   Eixos estruturantes 
 
 

A matriz curricular será integrada pelas dimensões que definem os 

eixos de formação a saber: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Eixo de Formação Básica  
 

 

                                            

4 ANASTASIOU,L.G.C. Educação Superior e Preparação Pedagógica: elementos para um começo de 

conversa. Revista Saberes,  UNERJ. Ano 2, v. 2, maio/agosto 2001. (colocar nas referencias) 

 

Formação Básica 

 

Formação Profissional 

Ética e 
Sustentabilidade 

Interdisciplinarida
de 
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O Eixo de Formação Básica -  integrado por sólida base conceitual 

dos conhecimentos requeridos para a formação básica, das ciências exatas, as 

tecnologias e conhecimentos específicos da área da administração,  

preconizadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de 

Administração (DCNs) e as habilidades e competências apontadas pelo Exame 

Nacional de Desempenho de Estudante (ENADE). Esta dimensão teórica é 

fundamentada na construção da postura científica em todas disciplinas 

oferecidas no curso,  destacando-se os projetos de Iniciação Científica 

oferecidos em nível institucional e incentivados no âmbito do curso.  

Disciplinas que integram este eixo: Instituições de Direito Público 

e Privado; Estudos Filosóficos e Políticos; Língua Portuguesa; Contabilidade 

Geral; Psicologia Organizacional; Metodologia do Trabalho Científico; 

Comunicação Empresarial; Contabilidade de Custos; Introdução à Economia; 

Estudos Sócioantropológicos; Direito Empresarial; Informática Aplicada à 

Administração; Legislação Social e Trabalhista; Matemática; Matemática 

Financeira; Estatística Aplicada à Administração; Pesquisa Operacional; 

Tecnologia de Gestão e Jogos Empresariais. 

 

 Eixo Formação Profissional 
 
 

O Eixo de formação Profissional é orientado para a construção de 

conhecimentos, habilidades e competências necessárias à atuação profissional 

do aluno, por meio de diferentes atividades inter e multidisciplinares: as 

atividades específicas da prática profissional, o contato com o mercado 

profissional; a participação em seminários; o aprimoramento dos processos 

éticos,  com a orientação e apoio de um corpo docente com experiência no seu 

campo de atuação.   

Disciplinas que integram este eixo: Teoria Geral da Administração 

I; Teoria Geral da Administração II; Gestão de Pessoas I; Gestão de Pessoas 

II; Administração Financeira I; Administração Mercadológica I; Administração 

de Recursos Materiais e Patrimoniais; Administração Mercadológica II; 

Administração de Sistemas de Informação; Administração da Produção; 



 

CENTRO UNIVERSITÁRIO – UNIEVANGÉLICA 

ANÁPOLIS-GO 

59 

Administração Financeira II; Logística e Operações; Gestão Estratégica e 

Orçamento Empresarial. 

 

 Eixo Ética e Sustentabilidade 
 

O Eixo Ética e Sustentabilidade, promovendo atividades 

direcionadas ao conhecimento de si e ao desenvolvimento pessoal, ao 

exercício ético da profissão e às relações com a sociedade,  na direção da 

construção de uma sociedade mais responsável social e ambientalmente.  

 

Disciplinas que integram este eixo: Atividades Interdisciplinares I; 

Atividades Interdisciplinares II; Cultura Religiosa; Atividades Interdisciplinares 

III; Atividades Interdisciplinares IV; Atividades Interdisciplinares V; Gestão da 

Qualidade; Administração do Terceiro Setor e Responsabilidade Social; 

Atividades Interdisciplinares VI; Elaboração de Projetos de Pesquisa em 

Administração; Empreendedorismo; Gestão Ambiental; Estágio 

Supervisionado; Optativa I; Atividades Interdisciplinares VII; TCC- Trabalho de 

Conclusão de Curso; Comércio Exterior; Optativa II; Atividades 

Interdisciplinares VIII. Ética Profissional. 

 

 Disciplinas Optativas 
 

As disciplinas Optativas a serem oferecidas no curso de 

Administração permitem aos acadêmicos o aprofundamento em assuntos de 

interesse e integram os diferentes eixos de formação: LIBRAS, Gestão do 

Agronegócio; Inglês Instrumental; Espanhol Instrumental; Administração 

Pública; Marketing Internacional; OS&M; Raciocínio Lógico; Controladoria e 

Comportamento do Consumidor. 

 

Os eixos que estruturam a matriz curricular do curso de 

Administração, por meio dos saberes indicados, devem criar condições para: 

 Integração das disciplinas de formação geral e as de conteúdo 

específico que serão objeto da atuação administrativa do educando; 
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 Inserção do (a) acadêmico (a) no contexto organizacional através 

da iniciação à pesquisa junto às empresas públicas e privadas, visando a 

adquirir subsídios para as atividades práticas e estágio curricular; 

 Articulação teórica prática durante todo o curso para que o futuro 

profissional seja capaz de efetivar a vinculação “prática-teoria-prática” na qual a 

teoria seria revisitada pela prática e por ela enriquecida; 

 Realização de atividades acadêmicas interdisciplinares, bem 

como dos estudos independentes (atividades complementares); 

 Articulação das ações de sala de aula com atividades acadêmicas 

interdisciplinares como: dinamização de grupos, seminários, conferências, 

produção textual, iniciação científica, etc; 

 Realização de Trabalho de Conclusão do Curso como uma 

síntese da incorporação e produção de conhecimentos internalizados na 

articulação teoria-prática. 

 
 

5.1.2   Ementas e bibliografias 
 

        - 1º Período 
 

As atividades interdisciplinares devem priorizar a relação entre os contextos filosóficos e 

políticos criando assim uma relação com direito público e privado.  Os docentes das disciplinas 

(Instituições de Direito Publico e Privado e Estudos Filosóficos e Políticos) devem promover 

estudos de casos ou ciclos de palestras com temas pertinentes a estes contextos. 

 
Figura 2 – Articulação das disciplinas do primeiro período 

 
Nota: As atividades proposta para articulação entre as disciplinas, neste projeto,  são ilustrativas, devendo ser 

discutidas, a cada semestre, pelos professores, no âmbito do planejamento da aprendizagem. 

Atividades 
Interdisciplinares I 
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1º Período  
 

Atividades Interdisciplinares I – 20h 
Ementa: 
Competências, habilidades e atitudes necessárias ao administrador. Comunicação e linguagem nas 
práticas socioculturais. O pensamento matemático. A matemática como forma de comunicação e 
expressão. Ética, moral e valores no processo de gestão. Os elementos do Direito na estrutura e 
funcionamento da empresa. A responsabilidade social e a administração. 

Bibliografia 

Básica: 

1. BANOV, Marcia. Psicologia no gerenciamento de pessoas. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
2. NETO, João Augusto Mattar. Filosofia e Ética na Administração. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
3. SILVA, S. M. da; SILVA, E. M. da; SILVA, E. M. da.  Matemática para os cursos de economia, 

administração e ciências contábeis. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 

Complementar: 

 

1. BORBA, Odiones de Fátima; PIETRAFESA, José Paulo. Do Contexto ao Texto: Os Desafios da 
Linguagem Científica. 2. ed., Goiânia: Kelps, 2009. 

2. CHAGAS, Gilson. Contabilidade Geral Simplificada. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2009. 

3. FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: um projeto em parceria. São Paulo: 
Loyola, 1993.  119 p.   

4. JANTSCH, Ari Paulo. Interdisciplinaridade: para além da filosofia do sujeito. Organizador de Ari 
Paulo  JANTSCH, Lucídio BIANCHETTI. Vozes, 1995. 204 p. 

5. MEDEIROS, João Bosco de. Redação Científica. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

Instituições de Direito Público e Privado – 80h 

Ementa: 
Teoria geral do Direito. Direito Constitucional. Poder originário e poder derivado. Princípios e garantias 
fundamentais. Hierarquias das leis. Processo Legislativo. Direitos Humanos, Direito penal aplicado. 
Direito do Consumidor. Direito Civil. Parte Geral. Direito Contratual. Direito Empresarial. Títulos de 

crédito. Espécies de sociedades comerciais. Falência e  Direito do Trabalho. 
 

  Bibliografia 

Básica: 
1. MARTINS, Sérgio Pinto. Instituições de Direito Publico e Privado. 12.ed. São Paulo: Atlas, 2012.  
2. LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16.ed. Saraiva, 2012. 
3. BRASIL. Direito Constitucional esquematizado, 20th edição 2012. [Minha 

Biblioteca].https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547212087/ 
 

Complementar: 
 

1. TARTUCE, F., NEVES,D.A.A.   Manual de direito do consumidor: direito material e processual 5. 
ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense: São Paulo: MÉTODO,  2016  
[MinhaBiblioteca].https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530968946 

2. DOWER, N.G.B. et all.Instituições de direito público e privado/ 14.ed. São Paulo: Saraiva, 
2014. [Minha Biblioteca].https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502220690/ 

3. VENOSA,S.S., RODRIGUES,C.Direito civil: Direito Empresarial  6ª. ed. rev., atual. e ampliada. – São 
Paulo: Atlas, 2016. . [Minha 
Biblioteca].https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005110/ 

4. RODRIGUES, Silvio. Direito civil. Ed. Saraiva, 37 ed. São Paulo, 2003. [Minha 
Biblioteca].https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502140851/ 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547212087/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502220690/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005110/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502140851/
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5. BRANCATO, R. T. Instituições de direito Público e de Direito Privado, 14. ed. – São Paulo: Saraiva, 
2011. [Minha Biblioteca]. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502141988/ 

6.  

Estudos Filosóficos e Políticos – 80h 
Ementa: 
Conceitos básicos de Ciência Política e de Filosofia Política. O saber humano: a razão, a verdade, o 
conhecimento, as ciências, a ideologia, o sagrado, a estética, a política, a moral. Participação e Poder nas 
Organizações. A política no cotidiano do trabalho, das organizações e da sociedade. Burocracia e Poder. 
 

  Bibliografia 

Básica: 
1. JR. GHIRALDELLI JUNIOR.  Introdução à Filosofia. Barueri: Manole, 2003. 

2003. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520448168/ 
2. NETO, João Augusto Mattar. Filosofia e Ética na Administração. 2ª. Ed. Saraiva, 2010. 
3. QUIRINO, Célia Galvão; SADEK, Maria Tereza. O Pensamento Político Clássico. São Paulo: 

Martins Fontes, 2003.  
 

Complementar: 
1. BITTAR, Eduardo C. B. Teoria do estado: filosofia política e teoria da democracia / Eduardo C. B. 

Bittar. - 5. ed. rev. atual. e modificada. - São Paulo: Atlas, 2016. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597007947/ 

2. DIAS, Reinaldo. Ciência Política.–2.ed.–São Paulo: Atlas, 
2013.https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522476725/ 

3. BONJOUR, Laurence. Filosofia: textos fundamentais comentados; revisão técnica: Maria 
Carolina dos Santos Rocha, Roberto Hofmeister Pich. – 2. ed. – Dados eletrônicos. – Porto 
Alegre: Artmed, 2010. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323633/ 

4. RAMOS, Flamarion Caldeira, Rúrion Melo, Yara Frateschi. Manual de Filosofia Política: para os 
cursos de teoria do estado e ciência política, filosofia e ciências sociais – 2. ed. – São Paulo: 
Saraiva, 2015. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502622005/  

5. MONDIN, B. Introdução à filosofia: problemas, sistemas, autores e obras. 18.ed. São Paulo: 
Paulus, 2010. 
  

Matemática – 80h 

Ementa: 
Conjuntos numéricos; Expressões algébricas; Frações; Potenciação; Radiciação, Regra de Três simples e 
composta; produtos notáveis, fatoração e simplificação; Funções do 1º e 2º grau; Equações do 1º e 2º 
grau; Sistema de equações; Funções de uma variável; Noções básicas de Limite e Noções básicas de 
derivada. 

Bibliografia 

Básica:  
1. DANTE, L.R., Matemática contexto e aplicações. - São Paulo: Ática, 2008. 
2. LEITHOLD, L. O Cálculo  com Geometria Analítica. Harbra: São Paulo, 1994. 
3. MULHER.F.A.& GARCIA, A. M. Matemática Aplicada a Negócios, 1ª ed. Editora Saraiva, São Paulo-

SP, 2009. http:// integrada.minhabiblioteca.com.br/#books/9788502178939 
 

  

1. GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Matemática para Administração. LTC, São Paulo, 2002. VitalSource 
Bookshelf .  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2778-4/ 

 

2. GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo - Vol. 1, 5ª edição. LTC. São Paulo-SP, 
 https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2539-1/ 
 

3. LAPA, N. Matemática aplicada - 1ª Ed. Editora Saraiva, São Paulo-SP, 2012.. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502157118/ 

 

  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502141988/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597007947/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536323633/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2778-4/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2539-1/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502157118/
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4. VERAS, L. L. Matemática aplicada à economia: sínteses da teoria : mais de 300 exercícios 
resolvidos e propostos com respostas, 3ª edição. Atlas, 08/1999. VitalSource Bookshelf Online. 

        https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465828/ 
 

5. WALLE,J.A.V. Matemática no Ensino Fundamental,Formação de Professores e Aplicação em Sala 
de Aula, 6ª edição.ArtMed. São Paulo-SP. 2009 

          https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536320908/ 

 
 

Língua Portuguesa – 80h 
Ementa: 
Comunicação e lingua(gem) nas práticas socioculturais. Leitura, interpretação e produção de textos de 
diferentes gêneros. Desenvolvimento das habilidades de comunicação escrita em língua portuguesa 
padrão: condições de textualidade, argumentação, seleção e adequação vocabular. 

  Bibliografia 

BÁSICA 
 

1.CASSANY, Daniel. Oficina de textos: compreensão leitora e expressão escrita em todas as disciplinas 

e profissões. Trad. Valério Campos. Porto Alegre: Artmed, 2008.  

2.GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2010.  

3.MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua portuguesa: atividades de leitura e produção de texto. 4. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-
63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9. Acesso em: 20 mar. 2017. 
4.NADÓLSKIS, Hêndricas. Normas de comunicação em Língua Portuguesa. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 
2013. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502202122/cfi/2!/4/4@0.00:0.00. Acesso em: 
20 mar. 2017. 

 

COMPLEMENTAR 
 

1.AIUB, Tânia. Português, prática de leitura e escrita. Porto Alegre: Penso Editora LTDA, 2015. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0.00:10.5. Acesso em: 
20 mar. 2017. 
3.ALVES, Adriano. Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de textos. São Paulo: Método, 

2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5342-3/recent. 

Acesso em: 20 mar. 2017. 

4.ANDRADE, Maria Margarida de. Língua portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 9. ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0.00:21.5. Acesso em: 

20 mar. 2017. 

5.AZEVEDO, Roberta. Português básico. Porto Alegre: Penso, 2015. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0.00:0.00. Acesso em: 

20 mar. 2017. 

6.BEZERRA, Rodrigo. Nova gramática da Língua Portuguesa para concursos. 7. ed. São Paulo: Método, 

2015. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-

4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright]. Acesso em: 20 mar. 2017. 

7.TERCIOTTI, Sandra Helena. Português na prática: para cursos de graduação e concursos públicos. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-
85-472-0115-9/cfi/2!/4/4@0.00:16.2. Acesso em: 20 mar. 2017.SÓFOCLES. Antígona. São Paulo: 
L&PM.  

 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465828/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536320908/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-63403-9/cfi/0!/4/4@0.00:52.9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502202122/cfi/2!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290666/cfi/3!/4/4@0.00:10.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5342-3/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481576/cfi/4!/4/4@0.00:21.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788584290550/cfi/6/8!/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6108-4/cfi/6/10[;vnd.vst.idref=copyright
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-9/cfi/2!/4/4@0.00:16.2
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0115-9/cfi/2!/4/4@0.00:16.2
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Teoria Geral da Administração I – 80h 
Ementa: 

A história da Administração, seu objeto de estudo e ênfases. As competências, habilidades e atitudes 
necessárias ao administrador. A evolução do pensamento administrativo. Administração científica, 
teoria clássica, teoria das relações humanas, teoria neoclássica, teoria estruturalista, teoria 
comportamental, teoria do desenvolvimento organizacional, teoria matemática, teoria dos sistemas e 
teoria da contingência. Novas perspectivas da administração. 
 

 

  Bibliografia 

Básica: 
1. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração: Edição Compacta, 4th 

edição. Editora Manole. Barueri-SP, 2014. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520440452/ 

 
2. SILVA, Adelphino Teixeira da. Administração Básica. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
3. LACOMBE, Francisco. Teoria Geral da Administração. São Paulo, Saraiva, 2009. 

2.  

Complementar: 
1. BERNANDES, Cyro. Teoria Geral da Administração: gerenciando empresas brasileiras - 1ª 

Edição. Editora Saraiva. São Paulo-SP, 2014. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502200449/ 

 
2. GIL, Carlos, A. Teoria Geral da Administração - Dos Clássicos à Pós-modernidade. São Paulo-SP, 

Atlas, 2016. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597007862/ 

 
3. KWASNICKA, Lacava, E. Teoria geral da administração: uma síntese, 3ª edição. Ed. Atlas. São 

Paulo-SP, 2011. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522464814/ 

 
4. MAXIMIANO, Amaru, A. C. Introdução à Teoria Geral da Administração, 3ª edição. Ed. Atlas. 

São Paulo-SP. 2015[Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522495559/ 

 
5. OLIVEIRA, de, D.D.P. R. Teoria geral da administração: uma abordagem prática, 3ª edição. Ed. 

Atlas. São Paulo-SP, 2012 [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522475018/ 

   

 

        - 2º Período 
 

Psicologia Organizacional, Teoria Geral da Administração e Comunicação 
Empresarial, podem promover uma atividade em conjunto da qual crie uma relação entre essas 
três disciplinas, na perspectiva de analisar os processos motivacionais, de liderança e 
formação de equipes. 

 
 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520440452/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502200449/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597007862/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522464814/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522495559/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522475018/
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 Figura 3 – Articulação das disciplinas do segundo período 

 
 

Atividades Interdisciplinares II – 20h 

Ementa: 
A sinergia das funções administrativas no alcance de objetivos organizacionais. O papel da 
contabilidade na tomada de decisões. As pessoas na organização: desafios e estratégias. A matemática 
financeira no cotidiano de clientes e empresas. Métodos e técnicas para se comunicar melhor.  

Bibliografia 

Básica: 
1. BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática da Língua Portuguesa. Ed. Nova Fronteira, Rio de 
Janeiro, 2010. 
2. BOFF, Leonardo. Ética e Moral: a busca de fundamentos. Petrópolis: Vozes, 2004. 
3. TERCIOTTI, Sandra Helena. Comunicação Empresarial na Prática, 3ª Edição. Saraiva, 02/2013. 
[Minha Biblioteca]. Retirado de  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502193994/cfi/0 

2. .  

Complementar: 
1. BELTRÃO, Odacir, BELTRÃO, Mariúsa. Correspondência: linguagem & comunicação: oficial, 

empresarial, particular - 24ª edição. Atlas, 03/2011. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466016/cfi/17!/4/2@100:0.00 

2. CHINEM, Rivaldo. Introdução à comunicação empresarial. Saraiva, 04/2010. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de  

   https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502119499/cfi/0!/4/4@0.00:44.2 
3. NASCIMENTO, P. Técnicas de Redação em Jornalismo. O texto da notícia, São Paulo: Saraiva, 

2009. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-12181-2/cfi/4!/4/4@0.00:0.00 

4. MAGRI, Wallace. Coleção resposta certa: CESPE/UnB Português ; v. 16, 1ª Edição. Saraiva, 
04/2013. [Minha Biblioteca]. Retirado de       
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502074026/cfi/12 

5. PERISSÉ, Gabriel. Ler, Pensar e Escrever. Saraiva. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502126008/cfi/0 

 
 

 

Atividades 
Interdisciplinares II 

Matemática  

Teoria Geral da 
Administração I 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502193994/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466016/cfi/17!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502119499/cfi/0!/4/4@0.00:44.2
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-02-12181-2/cfi/4!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502074026/cfi/12
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502126008/cfi/0
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Contabilidade Geral – 80h 

Ementa: 
Os princípios fundamentais da Contabilidade; Os relatórios contábeis como obrigação legal e 
principalmente como auxílio à gerência; Balanço Patrimonial e as variações do Patrimônio Líquido; O 
processo contábil na formação e dinâmica dos números; Tópicos especiais na determinação das 
demonstrações financeiras. 

Bibliografia 

Basica:  
 

1. FIPECAFI. Manual de contabilidade das sociedades por ações. 7.ed. São Paulo, Atlas, 2007.  
2. IUDÍCIBUS, Sérgio de. Curso de contabilidade para não contadores. 6.ed., São Paulo: Atlas, 
2009.   
3. MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2009. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522497591 

Complementar: 
 

1. ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de contabilidade introdutória em IFRS e CPC. 1. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485901/. 
2. IUDÍCIBUS, Sérgio de. Marion, José Carlos. . Introdução à Teoria da Contabilidade - Para 
Graduação, 6ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011630/ 
3. MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. Contabilidade Básica: Atualizada Conforme os 
Pronunciamentos do CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e as Normas Brasileiras de 
Contabilidade NBC TG 1000 e ITG 1000, 11ª edição. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522498871/ 
4. PADOVEZE, Clovis Luiz. Manual de Contabilidade Básica: Contabilidade Introdutória e 
Intermediária, 9ª edição.  [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489558/ 
5. SILVA, César Augusto. Contabilidade Básica. Curso de Contabilidade Básica, (Vol. 1). [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597001105/ 

 
 

Matemática Financeira- 80h 
Ementa: 
Juro simples, descontos simples, juros compostos, equivalência de capitais a juros compostos, sequência 
de capitais a amortização 

Bibliografia 

1. HAZZAN, Samuel.; POMPEO, José Nicolau. Matemática financeira, 7ª edição, 7th edição. 
Saraiva, 06/2014. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502618176/cfi/0  

2. MATHIAS , Washington F.; GOMES, José Maria. Matemática financeira. 6 ed. São Paulo, Atlas 

2010. 

3. SILVA, André Luiz Carvalhal da. Matemática financeira aplicada. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

Psicologia Organizacional – 80h 

Ementa: 
O estudo e a análise das principais correntes psicológicas ; história e desdobramentos da Psicologia 

Organizacional. A visão critica da evolução histórica da relação do homem com o trabalho. A importância 
da cultura organizacional na vida do trabalhador. A dinâmica das relações entre os seres humanos nas 
Organizações e os problemas humanos.  
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Sistemas, processos e técnicas da Psicologia Organizacional.    
 

  Bibliografia  Básica 

1. MORIN, E.  M& AUBÉ, C. Psicologia e Gestão. 1º Ed. São Paulo: Atlas, 2009 

2. FIORELLI, J. O. Psicologia para administradores. 6ª ed. São Paulo; Atlas,2009. 

3. AGUIAR, Maria, A. F. Psicologia aplicada a administração – uma abordagem multidisciplinar. 6º 

Ed. São Paulo. Saraiva. 2006.  [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088269/ 

 

Bibliografia Complementar 

 

1.  ZANELLI, Carlos, J., BORGES-ANDRADE, Eduardo, J., BASTOS, Bittencourt, A. V. Psicologia, 

Organizações e Trabalho no Brasil, 2ª  edição; Ed. Artmed, São Paulo 2014. [Minha Biblioteca]. 

Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710852/ 

 

2. SPECTOR, E., P. Psicologia nas organizações - 3ª Ed. Editora Saraiva, São Paulo, 2006  [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502122024/ 

 

3. BERGAMINI, Whitaker, C. Psicologia Aplicada à Administração de Empresas, 5ª edição, Ed. 

Atlas, São Paulo, 2015. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-970-0360-4/ 

 

4. REGATO, C. V. Psicologia nas Organizações, 4ª edição. Ed. LTC. São Paulo, 2014 [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2600-8/ 

 

5. BANOV, M. R. Psicologia no Gerenciamento de Pessoas, 4ª edição. Ed. Atlas, São Paulo. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522499939/ 

 

 
 

Metodologia do Trabalho Científico – 40h 
Ementa: 
Técnicas de estudo. Tipos de conhecimento e a produção do conhecimento na formação em nível 
superior. Normas para a produção e apresentação de trabalhos acadêmicos: técnicos e científicos 
(ABNT). Fontes de pesquisa: o uso da biblioteca e das bases de dados em meio eletrônico. Ciência, 
técnica e tecnologia. Métodos e tipos de pesquisa. 

  Bibliografia 

Básica: 

1.ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 
trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392. Acesso em: 20 mar. 2017. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088269/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582710852/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502122024/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-970-0360-4/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2600-8/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522499939/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392
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2.MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. 
São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484867. Acesso em: 20 mar. 2017. 

3.MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2004. 

4.PIETRAFESA, J. P; BORBA, O. de F. Do contexto ao texto: os desafios da linguagem científica. Goiânia: 
Kelps, 2006.  

1.  

Complementar: 

1.DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466054/cfi/0. Acesso em: 20 mar. 2017. 

2.FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. Porto Alegre: Penso, 2012. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138. Acesso em: 20 mar. 
2017. 

3.MATAR, João. Metodologia científica na era da informática. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. Disponível 
em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788/recent. Acesso em: 20 mar. 
2017. 

4.PEREIRA, José Matias. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3. ed.  São Paulo: Atlas, 2012. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477302. Acesso em: 20 mar. 
2017. 

5.RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode abrir o horizonte 
do conhecimento. São Paulo: Atlas, 2009. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/cfi/4!/4/4@0.00:32.0. Acesso em: 
20 mar. 2017. 

1.  

 

Teoria Geral da Administração II – 80h 
Ementa: 

Administradores e organizações; ambiente externo; tomada de decisões administrativas; planejamento e 
estratégia; função organização - construindo uma organização dinâmica; aspectos relacionados à liderança 
– função direção; função controle – aprendendo a promover mudanças; novas perspectivas e tendências 
da administração. 

 

  Bibliografia 

Básica: 
1. BATEMAN, Thomas; SNELL, Scott. Administração: construindo vantagem competitiva. São 

Paulo: Atlas, Porto Alegre: AMGH, 2ª Ed, 2012. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550825/  

2. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 7.ed. Rio de Janeiro: 
Campus, 2004.  

3. MEGGISON, L.C. Administração: conceitos e aplicações. São Paulo: Harbra, 1998. 

Complementar: 
  

1. ARAÚJO, L. G. Teoria geral da administração: aplicação e resultados nas empresas brasileiras, 
São Paulo: Atlas, 2ª ed, 2014 [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522491278/ 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484867
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466054/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477302
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/cfi/4!/4/4@0.00:32.0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550825/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522491278/
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2. BATEMAN, Thomas; SNELL, Scott. Administração: construindo vantagem competitiva. São 
Paulo: Atlas, Porto Alegre: AMGH, 2ª Ed, 2012. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550825/  
 

3. LACOMBE, Francisco. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Saraiva, 2009. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502089181/  

 
4. OLIVEIRA, D. A. Moderna Administração Integrada: abordagem estruturada, simples e de baixo 

custo. São Paulo: Atla, 2013. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522482030/  

 
5. ROBBINS, S. P., Wolter, D. M. A Nova Administração. São Paulo: Saraiva, 2014. [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502225336/ 

 
 

Comunicação Empresarial – 40h 
Ementa: 
Compreensão dos conceitos básicos, das ferramentas e tecnologias na comunicação empresarial e do 
panorama da comunicação ao longo do tempo. Eficácia, eficiência, sinergia e cultura organizacional. 
Técnicas e ideias que podem auxiliar qualquer profissional a comunicar-se melhor no seu cotidiano em 
entrevistas, negociação, debates, reuniões e outros. 
 

  Bibliografia 

Básica: 
1. MACARENCO, Isabel. Comunicação empresarial na prática. São Paulo: Saraiva,  2009. 204 p.  
2. TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de comunicação. São Paulo: Atlas, 2010. 
3. PREDEBON, Jose.; GARCIA, L. F. D.; TAMANAHA, P.; ROMBOLI, S. M. Curso de Propaganda: do 

anúncio à comunicação integrada. 1ª ed. São Paulo: Ed. Atlas S. A., 2008. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522464913/cfi/4!/4/4@0.00:57.3 

4.  

Complementar: 
 

1. BELTRÃO, Odacir.; BELTRÃO, Mariusa. Correspondência: linguagem & comunicação: oficial, 
empresarial, particular, 24ª edição. São Paulo: Atlas, 2011. Disponível em: 

      https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522462308/ 

2.  CHINEM, Rivaldo. Introdução a Comunicação Empresarial. São Paulo: Saraiva, 2010. Disponível 
em: 

     https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502119499 

3. KUNSCH, Margarida. Comunicação Organizacional: Linguagem, Gestão e Perspectiva. São Paulo: 
Saraiva, 2009. Disponível em: 

      https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502109261 

 4. MARTINS, Zeca. Propaganda é isso aí! São Paulo: Saraiva, 2010. Disponível em: 

      https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885021248370:55.5 

 5. SARFATI, Gilberto. Manual de Negociação, São Paulo: Saraiva, 2010. Disponível em:       

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502119352 

 

 
       
 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550825/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502089181/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522482030/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502225336/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522464913/cfi/4!/4/4@0.00:57.3
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522462308/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502119499
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502109261
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502124837/cfi/0!/4/4@0.00:55.5
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502119352
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  - 3º Período 
 

Os professores de Gestão de Pessoas I e Administração de Serviços podem promover  
atividades que tenha o foco nas relações sociais, culturais e econômicas, pois estas 
disciplinas focam a qualidade na prestação de serviços. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4 – Articulação das disciplinas do terceiro período 

 
 

Atividades Interdisciplinares III – 20h 

Ementa: 
Fé, religião e diversidade nas organizações: possíveis diálogos. Mapeando os custos da empresa. O 
mercado de serviços no Brasil: uma visão econômica e administrativa. Utilizando a estatística no 
cotidiano empresarial.  

Bibliografia 

Básica: 
1. ALBUQUERQUE, Lindolfo Galvão de.; LEITE, Nildes Pitombo. Gestão de Pessoas: Perspectivas 

Estratégicas.  São Paulo: Atlas, 2010.  
2. BORNIA, Antônio Cezar. Análise Gerencial de Custos: aplicação em empresas modernas. 2ª. 

ed. São Paulo: Atlas, 2009.   
3. LOVELOCK, Cristopher. Serviços: Marketing e Gestão.  São Paulo: Saraiva, 2010. 

Complementar: 
 

1. BONOME,  J. R. Religião: entre a verdade e a veracidade. Goiânia: UCG,2006.  
2. JANTSCH, Ari Paulo. Interdisciplinaridade: para além  da filosofia do sujeito. Organizador de 

Ari Paulo  JANTSCH, Lucídio BIANCHETTI. Vozes, 1995. 204 p. 
3. LARSON, Ron.FARBER, Betsy Estatística aplicada.4ª.ed. São Paulo: Pearson, 2007. 
4. MEDEIROS, João Bosco de. Redação Científica. São Paulo: Atlas, 2007. 
5. VASCONCELLOS, M. A . S. de. Economia: micro e macro. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

 

Gestão de Pessoas I – 80h 

Atividades 
Interdisciplinares III 

Contabilidade Geral 

Teoria Geral da 
Administração II 
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Ementa: 

Contexto histórico de recursos humanos no mundo e no Brasil. Os procedimentos operacionais de 
recursos humanos: conceitos, ferramentas, subsistemas e estilos. As ferramentas modernas da gestão 
de recursos humanos. 

  Bibliografia 

Básica: 
1. ALBUQUERQUE, Lindolfo Galvão de.; LEITE, Nildes Pitombo. Gestão de Pessoas: Perspectivas 

Estratégicas. São Paulo: Atlas, 2010. 
2. MARRAS, Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos: Do Operacional ao Estratégico. 

15. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0109-8/cfi/0!/4/4@0.00:0.00 

3. VERGARA, Sylvia Constant; DAVEL, Eduardo. Gestão com Pessoas e Subjetividade. 4.ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 

Complementar: 
1. ARAÚJO, Luís César S. de.; GARCIA, Adriana Amadeu. Gestão de Pessoas: Estratégias e 

Integração Organizacional. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009. Capítulo 1 – Evolução e estágio atual. 
Páginas 1 a 8. Disponível em: www.unievangélica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca 

2. BARBIERI, Ugo Franco. Gestão de Pessoas nas Organizações. São Paulo: Atlas, 2013. Capítulo 4 
– A avaliação de desempenho e a necessária criação da meritocracia dentro de uma 
organização. Páginas 41 a 66 Disponível em: 
www.unievangélica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca 

3. FERREIRA, Patrícia Itala. Clima Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho. São Paulo: 
Gen/LTC, 2013. Capítulo 5: Qualidade de Vida no Trabalho. Páginas 109 a 150 

Disponível em: www.unievangélica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca 
4. GIL, Antônio Carlos. Gestão de Pessoas. Enfoque nos Papéis Profissionais. São Paulo: Atlas, 

2001. Capítulo 5 – O papel do selecionador. Páginas 91 a 117. Disponível em: 
www.unievangélica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca 

5. VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de Pessoas. 14.ed. São Paulo: Atlas, 2013. Capítulo 3: 
Liderança requerida nesses novos tempos. Páginas 73 a 88. Disponível em: 
www.unievangélica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca 

 

Contabilidade de Custos – 80h 

Ementa:Contabilidade de Custos, Financeira e Gerencial. O esquema básico da contabilidade de custos. 
Departamentalização. Critérios de rateio. Tipos de produção. Custo fixo, lucro e margem de 
contribuição. Custeio variável. Retorno sobre investimento. Relação custo/ volume/ lucro. Fixação de 
preço de venda e decisão sobre comprar e produzir. 

Bibliografia 

Básica:  

1. CREPALDI, S. Aparecido. Curso básico de contabilidade de custos. 5.ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 

2. LEONE, S. G. George. Curso de contabilidade de custos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
3. MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. (09/2010).  10ª edição. [Minha Biblioteca]. 

Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522482054/ 

 
 

Complementar: 
 

1. BORNIA, Antonio Cezar. Análise gerencial de custos: aplicação em empresas modernas, 3ª ed. 
Atlas, 2010. VitalBook file. [Minha Biblioteca]. Disponível em: 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522485048  

2. CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. Contabilidade gerencial: Teoria e 
Prática, 7ª edição. 1. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522490356/ 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-472-0109-8/cfi/0!/4/4@0.00:0.00
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file:///C:/Users/kelly/AppData/Local/Microsoft/Windows/rosalina.nascimento/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SISYG8ER/%5bMinha%20Biblioteca%5d.%20Retirado%20de%20https:/integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788522482054/
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522485048
file:///C:/Users/kelly/AppData/Local/Microsoft/Windows/rosalina.nascimento/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/3º%20PERÍODO/1.%09%5bMinha%20Biblioteca%5d.%20Retirado%20de%20https:/integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788522490356/
file:///C:/Users/kelly/AppData/Local/Microsoft/Windows/rosalina.nascimento/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/3º%20PERÍODO/1.%09%5bMinha%20Biblioteca%5d.%20Retirado%20de%20https:/integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788522490356/
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3. FONTOURA, Fernando Batista Bandeira da. Gestão de custos: uma visão integradora e prática 
dos métodos de custeio. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522483723/. 

4. MARION, José Carlos. Contabilidade Empresarial: Texto, 17ª edição. 1. [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522497591/ 

5. RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de Custos, 3ª Edição. Saraiva, 2013. VitalBook file. 
Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502206588/outline/ 

 
 

Administração de Serviços- 40h 

Ementa:   
Conceito de Serviços. Criação de serviços. Modelos/processos empregados para o desenvolvimento de 
Produtos utilizados em serviços. Modelos/processos para o projeto de serviços. Marketing de Serviços. 

Bibliografia 

Básica: 
1. LAS CASAS, Alexandre Luizzi. Marketing de Serviços. 5. ed. São Paulo. Atlas, 2010 
2. LAS CASAS, Alexandre Luizzi. Qualidade total em serviços. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522483105/  
3. LOVELOCK, Cristopher. Serviço: Marketing e Gestão. São Paulo. Saraiva, 2009.                
 

Complementar: 
1. DORNELAS, José, BIM, Adriana, FREITAS, Gustavo, USHIKUBO, Rafaela. Plano de Negócios com 

o Modelo Canvas - Guia Prático de Avaliação de Ideias de Negócio a Partir de Exemplos. LTC, 
08/2015. VitalSource Bookshelf Online.  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2965-

8/epubcfi/6/2[;vnd.vst.idref=cover]!/4/2/2@0.00:0 

2. DAUD, Miguel, RABELLO, Walter. Marketing de Varejo: Como Incrementar Resultados com a 
Prestação de Serviços. Bookman, 04/2011. VitalSource Bookshelf Online. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577800230/pageid/0 

3. FITZSIMMONS, James A., FITZSIMMONS, Mona J. Administração de Serviços: Operações, 
Estratégia e Tecnologia da Informação, 7th edição. AMGH, 01/2014. VitalSource Bookshelf 
Online. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553291/pageid/0 

4. STICKDORN, Marc, SCHENEIDER, Jakob. (01/2014). Isto é Design Thinking de Serviços: 
Fundamentos, Ferramentas, Casos, 1st edição. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582602188/ 

5. ZEITHAML, Valarie A., BITNER, Mary Jo, GREMLER, Dwayne D. Marketing de Serviços: A 
Empresa com Foco no Cliente, 6th edição. AMGH, 01/2014. VitalSource Bookshelf Online. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553628/pageid/0 

 

Introdução à Economia- 80h 
Ementa: 
Noções básicas das Ciências Econômicas, evolução do pensamento econômico, visão geral das 
questões de mercado, preços, população, meios de subsistência, medida do produto e da renda 
nacional, teoria monetária e desenvolvimento econômico. 
 
 

Bibliografia Básica 

1. SOUZA, Nali de Jesus de. Economia Básica. São Paulo: Atlas, 2009. Link  

file:///C:/Users/kelly/AppData/Local/Microsoft/Windows/rosalina.nascimento/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/3º%20PERÍODO/%5bMinha%20Biblioteca%5d.%20Retirado%20de%20https:/integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788522483723/
file:///C:/Users/kelly/AppData/Local/Microsoft/Windows/rosalina.nascimento/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/3º%20PERÍODO/%5bMinha%20Biblioteca%5d.%20Retirado%20de%20https:/integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788522483723/
file:///C:/Users/kelly/AppData/Local/Microsoft/Windows/rosalina.nascimento/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/3º%20PERÍODO/1.%09%5bMinha%20Biblioteca%5d.%20Retirado%20de%20https:/integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788522497591/
file:///C:/Users/kelly/AppData/Local/Microsoft/Windows/rosalina.nascimento/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/3º%20PERÍODO/1.%09%5bMinha%20Biblioteca%5d.%20Retirado%20de%20https:/integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788522497591/
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502206588/outline/
file:///C:/Users/kelly/AppData/Local/Microsoft/Windows/rosalina.nascimento/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SISYG8ER/%5bMinha%20Biblioteca%5d.%20Retirado%20de%20https:/integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788522483105/
file:///C:/Users/kelly/AppData/Local/Microsoft/Windows/rosalina.nascimento/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SISYG8ER/%5bMinha%20Biblioteca%5d.%20Retirado%20de%20https:/integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788522483105/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2965-8/epubcfi/6/2%5b;vnd.vst.idref=cover%5d!/4/2/2@0.00:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2965-8/epubcfi/6/2%5b;vnd.vst.idref=cover%5d!/4/2/2@0.00:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577800230/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553291/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582602188/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553628/pageid/0
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2. VASCONCELLOS, Marco Antonio de. Economia - Micro e Macro, 6ª Edição. Atlas. 2015. 

Retirado de: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597003505/cfi/6/2!/4/2/2@0:0 

3. WESSELS, J. Walter. Economia – Série Essencial. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  

Biliografia Complementar 

1. HUBBARD, Glenn, R., O'BRIEN, Anthony. Introdução a Economia, 2 ª edição. São Paulo. 

ArtMed, 2010. – Retirado de: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577806232/cfi/0!/4/2@100:0.00 

2. NEVES., Silvério das. Introdução à economia - 12ª Edição. São Paulo. Saraiva, 2009. – Retirado 

de: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502210615/cfi/0 

3. RASMUSSEN., Uwe Waldemar. Economia para Não-Economistas. São Paulo. Saraiva, 2006. – 

Retirado de: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502087843/cfi/0 

4. SILVA, Adelphino Teixeira da; Iniciação a Economia, 2. ed. São Paulo,:Atlas, 2006. – Retirado 

de: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522471744/cfi/0 

5. VASCONCELLOS, Marco Antonio de, OLIVEIRA, Roberto de, BARBIERI, Fabio. Manual de 

microeconomia, 3ª edição. São Paulo. Atlas, 2011. Retirado de: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522469932/cfi/0 

 

Estatística Aplicada à Administração – 80h 
Ementa: 
Conceitos Fundamentais de Estatística. Fases do Método Estatístico. Organização de Dados Gráficos e 
Tabelas. Séries Estatísticas. Medidas de Tendência Central. Medidas de Dispersão. Correlação e 
Regressão. Teoria elementar da probabilidade. Variáveis aleatórias. Amostragem. Intervalo de 
confiança. 

  Bibliografia 

1. MARTINS, G.A. & DOMINGUES. O. Estatística Geral e Aplicada.São Paulo: Atlas, 2014.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522486786/ 

2. SILVA, Ermes Medeiros da, et al. Estatística: para  os cursos de: economia, administração e 
ciências contábeis . 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 188 p. ISBN 85-224-2236-2.    

3. STEVENSON, William J..Estatística aplicada à administração. São Paulo: Harbra, 1981. 495 p. 
ISBN 85-294-0092-5. 

Bibliografia complementar 
 

1.COSTA.G.G.O. Curso de Estatística Básica. Atlas, 2011. VitalBook. Sao Paulo-SP. 2015. 
 https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522498666/ 
 

2. MURRAY R. SPIEGELLARRY J. STEPHENS Estatística - Coleção Schaum, 4ª edição. Bookman. São Paulo-SP. 2009. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805204/ 

 
3.BUSSAB. W.O.& MORRETIN. P. A. Estatística básica, 8ª edição, 8th edição.Ed. Saraiva, São 

Paulo-SP, 2009. 
 https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502208001/ 

4.BARBETTA, Pedro, REIS, Marcelo Menezes, and BORNIA, Antonio Cezar. Estatística : Para Cursos 
de Engenharia e Informática, 3ª edição. Atlas, 2010. 

 https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465699/  
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597003505/cfi/6/2!/4/2/2@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577806232/cfi/0!/4/2@100:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502210615/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502087843/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522471744/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522469932/cfi/0
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5.TRIOLA.,and Mario F.. Introdução à Estatística - Atualização da Tecnologia, 11ª edição. LTC, 
2013. VitalBook. 

 https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2296-3/ 
 
 

Cidadania, Ética e Espiritualidade - 40h (Conforme Res. CAS nº 04 de Maio de 2017) 
Ementa: 
Espiritualidade e visão de mundo. As dimensões da existência humana. Religião, responsabilidade social, 

ambiental, ética e formação moral. Espiritualidade e o mundo do trabalho. Direitos Humanos e religião. 

Valores e dignidade humana fundamentados na fé cristã. Globalização e fundamentalismos religiosos. 

Religião e justiça social. 

. 
 
 

  Bibliografia 

Básica: 
1. BONOME, José Roberto. Cultura e Religião. Goiânia/Anápolis: PUC/UniEVANGÉLICA, 2010. 
 
2. LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 
 
3. TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (Orgs.). Religiões em movimento: o censo de 2010. 

Petrópolis: Vozes, 2013. 
 

Complementar: 
 

1. CHESTERTON, G.K. Ortodoxia. São Paulo: Mundo Cristão, 2008. 
 
2. COSTA, Antônio Carlos. Convulsão protestante: quando a Teologia foge do templo e 

abraça a rua. São Paulo: Mundo Cristão, 2015. 
 
3. GIDDENS, Anthony. Sociologia. 6ª edição. Porto Alegre: Penso, 2012. 
 
4. SIRE, James. O Universo ao lado: um catálogo básico sobre cosmovisão. São Paulo: 

Hagnos, 2009. 
 
5. WEBER, Max. Sociologia da religião. In: Economia e Sociedade. Volume I. Brasília: EDU-UnB, 2015. 

 
 

        - 4º Período 
 

Gestão de Pessoas II e a Administração Mercadológica I podem fomentar 
a formação da Empresa Júnior do curso, priorizando o comprometimento de todo o 
corpo discente. 
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Figura 5 – Articulação das disciplinas do quarto período 

 
 
 

 

Atividades Interdisciplinares IV – 20h 
Ementa: 
A evolução da gestão de pessoas ao logo da história: uma visão social, antropológica e administrativa. 
Informações para a tomada de decisão: uma visão integrada dos processos de comercialização, 
armazenamento, transporte e controles internos.   

Bibliografia 

Básica: 

1. FISCHER, André Luiz; DUTRA, Joel Souza; AMORIM, Wilson Aparecido Costa. Gestão de 
Pessoas: Práticas Modernas e Transformação nas Organizações. 1ª. Ed. São Paulo: Atlas, 
2010.  

2. HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária. 6. ed. São Paulo: Atlas. 2009. 
3. SIQUEIRA, Antonio Carlos Barroso de. Marketing Empresarial, Industrial e de Serviços. 

São Paulo: Saraiva, 2005.    

Complementar: 
 

1. BERNARDES, Cyro; MARCONDES, Reynaldo Cavalheiro. Sociologia Aplicada à Administração. 
São Paulo: Saraiva, 2009.   

2. FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: um projeto em parceria. São Paulo: 
Loyola, 1993.  119 p.  

3. GURGEL, Cláudio; RODRIGUEZ, Martins Vicente Rodriguez Y. Administração: Elementos 
Essenciais para a Gestão das Organizações. São Paulo: Atlas, 2009.  

4. MARTINS, Petrônio G. Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais. São Paulo: 
Saraiva 2009.  

5. MEDEIROS, João Bosco de. Redação Científica. São Paulo: Atlas, 2007.                                    

 

Gestão de Pessoas II – 80h 
Ementa: 

Atividades 

Interdisciplinares IV 

Gestão de Pessoas I 

 Matemática Financeira 

Teoria Geral da 

Administração II 
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A administração de recursos humanos estratégica e as novas concepções da área que abordam a 
importância da cultura e seus componentes, a qualidade de vida no trabalho, bem como o stress no 
trabalho e as tendências da política de gestão de pessoas no século XXI. Gestão de processos 
relacionados à inovação, gestão do conhecimento e tecnologias correlatadas à gestão de pessoas. 
 

  Bibliografia 

Básica: 
1. DUTRA, J. S.. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na empresa 

moderna. 1ª ed, São Paulo: Atlas, 2004. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484799/ 
 

2. MARRA, Jean Pierre .Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 13 
ed. São Paulo: Saraiva, 2009.   

 

3. MILKOVICH, G.T; BOUDREAU, J. W. Administração de Recursos Humanos. São Paulo: Atlas, 
2006. 

 

Complementar: 
1-TAKEUCHI, Hirotaka, NONAKA, Ikujiro. Gestão do Conhecimento. Porto Alegre: Bookman, 2008. 
[Minha Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577802296/  
 
2.THOMAS, Wood J., PICARELLI FILHO, Vicente. Remuneração e Carreira por Habilidades e por 
Competências: Preparando a Organização para a Era das Empresas de Conhecimento Intensivo, 3ª 
edição. Atlas, 2004. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522464623/  
 
3.RUAS, Roberto, ANTONELLO, Simone, BOFF, colaboradores, L. E Os Novos Horizontes de Gestão: 
Aprendizagem Organizacional e Competências, Porto Alegre: Bookman,  2008. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577802388/ 
 
4. MARRAS, P. J. Gestão estratégica de pessoas : conceitos e tendências ,1ª ed, São Paulo: Saraiva, 
2010. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502160682/  
 
5. DUTRA, , J. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na empresa moderna, 
1ª ed, São Paulo: Atlas, 2013. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484799/  
 

 
 

 
 

Administração Financeira I – 80h 
Ementa: 

O ambiente financeiro relacionado à Administração, Economia e Contabilidade.  Sistema financeiro 
nacional. A função financeira nas empresas e o papel do administrador financeiro. Análise das 
demonstrações financeiras. Análise das demonstrações financeiras. Noções básicas de planejamento e 
controle financeiro: administração do capital circulante; fontes de financiamentos; estrutura e custo de 
capital; decisões de investimentos de curto e longo prazo; administração das disponibilidades; 
administração das duplicatas a receber e pagar. 

  Bibliografia 

Básica:  
1. ASSAF Neto, Alexandre. GUASI Lima, Fabiano. Curso de Administração Financeira. São Paulo: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484799/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577802296/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522464623/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577802388/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502160682/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484799/
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Atlas, 2009. – Retirado de: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522485185/pageid/0. 
2. HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária. 10ª. ed. São Paulo: Atlas, 2012. – 

Link Biblioteca: 
http://webserver.unievangelica.edu.br/moduloweb/alibweb.dll/res/detalhe.html?aba=detalhe
&documento=103319&tipo=L 

3. ROSS, STEPHEN A. Princípios de administração financeira. 4ª. ed. São Paulo. Atlas, 2002. – Link 
Biblioteca: 
http://webserver.unievangelica.edu.br/moduloweb/alibweb.dll/res/detalhe.html?aba=detalhe
&documento=48340&tipo=L 

Complementar: 
1. MORANTE, Salvador Antonio, JORGE, Fauzi Timaco. Administração financeira: decisões de 

curto prazo, decisões de longo prazo, indicadores de desempenho. São Paulo. Atlas, 2012. – 
Retirado de: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466573/cfi/0 

2. SANVICENTE, Antônio Zoratto. Orçamento na Administração de Empresas: Planejamento e 
controle. São Paulo. Atlas, 2008. – Retirado de: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477999/cfi/0 

3. SILVA, Edson da. Introdução à Administração Financeira - Uma Nova Visão Econômica e 
Financeira para a Gestão de Negócios das Pequenas e Médias Empresas. 2ª Edição. São Paulo. 
LTC, 2009. Retirado de: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2779-
1/cfi/6/12!/4@0:0 

4. SOUZA., Acilon Batista de. Curso de administração financeira e orçamento: princípios e 
aplicações. 1ª Edição São Paulo. Atlas, 2014. – Retirado de: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485642/cfi/0 

5. ROSS, Stephen, WESTERFIELD, Randolph, JORDAN, Bradford D., LAMB, Roberto. Fundamentos 
de Administração Financeira, 9. Edição. São Paulo. AMGH, 2013. – Retirado de: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552256/cfi/0 

 
 
 

Administração Mercadológica I – 80h 
Ementa: 

Marketing para o Século XXI; Desenvolvimento de Estratégias e Planos de Marketing; Coletas de 
Informações e análise do Ambiente de Marketing; Condução de Pesquisa de Marketing e previsão de 
demanda; Satisfação, Valor e Fidelidade do Cliente; Análise dos Mercados Consumidores; Identificação 
de Segmentos de mercado seleção de mercados-alvo; Criação de Brand Equity. 

  Bibliografia 

1. KOTLER. P. KELLER, Keller L. Administração de Marketing. 12.ed. São Paulo: Ed. Prentice Hall, 
2006.CATEORA, Philip. Marketing Internacional. 13 ed.. São Paulo: LTC, 2009.  

2. CATEORA, Philip. Marketing Internacional. 13 ed.. São Paulo: LTC, 2009.  Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551464/ 

3. HOOLEY, Graham J. Estratégia de Marketing e posicionamento Competitivo. 3.ed. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522485185/pageid/0
http://webserver.unievangelica.edu.br/moduloweb/alibweb.dll/res/detalhe.html?aba=detalhe&documento=103319&tipo=L
http://webserver.unievangelica.edu.br/moduloweb/alibweb.dll/res/detalhe.html?aba=detalhe&documento=103319&tipo=L
http://webserver.unievangelica.edu.br/moduloweb/alibweb.dll/res/detalhe.html?aba=detalhe&documento=48340&tipo=L
http://webserver.unievangelica.edu.br/moduloweb/alibweb.dll/res/detalhe.html?aba=detalhe&documento=48340&tipo=L
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466573/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477999/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2779-1/cfi/6/12!/4@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2779-1/cfi/6/12!/4@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485642/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552256/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551464/
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Complementar:  
 

1-CAMARGO, Pedro Celso Julião de. Neuromarketing: a nova pesquisa de comportamento do 

consumidor. São Paulo, Atlas 2013. 

2-LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de Marketing: conceitos, planejamento e 

aplicações à realidade brasileira. São Paulo, Atlas, 

2013.https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522483075/ 

3- ROCHA, Ângela da. Administração de Marketing: conceitos, estratégias e aplicações. São Paulo, Atlas 
2012. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522479122/ 
 

4- SOLOMON, Michael R. O comportamento do Consumidor: comprando, possuindo e sendo. 

9 ed. Porto Alegre, Bookman, 

2011.https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603680/ 

5- ZENONE, Luiz Claudio. Marketing: conceitos, ideias e tendências. São Paulo, Atlas 2013. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522497973/ 

 

Estudos Sócio-Antropológicos – 80h 

Ementa: 
 
Sociologia e antropologia como área de conhecimento científico. Conceitos sociológicos e antropológicos 
fundamentais. Globalização e geopolítica. Relações de trabalho. Democracia, ética e cidadania e seu 
impacto na formação de políticas públicas. Sociodiversidade: multiculturalismo, inclusão/exclusão, 
relações de gênero. Educação das relações étnico-raciais. Cultura afro-brasileira e indígena. A sociedade 
de consumo: formação, difusão e impactos na sociedade moderna. Sociologia e administração. Os 
valores humanos nas organizações. 
 

  Bibliografia 

Básica: 

1. BERNARDES, Cyro; MARCONDES, Reynaldo C. Sociologia aplicada à administração. 6.ed.  São 
Paulo: Saraiva, 2005.   

2. GIDDENS, A .Sociologia. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

3. MARCONI, Maria de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. Antropologia: uma introdução. 
7.ed. São Paulo: Atlas, 2010.   Disponível em 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478415> 

Complementar: 
 

1. DIAS, Reinaldo. Sociologia das organizações. São Paulo: Atlas, 2008. Disponível em  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466139> 

2. KOTTAK, Conrad Phillip. Um espelho para a humanidade: introdução à antropologia cultural. 8ª 
edição. Porto Alegre: AMGH, 2013. Disponível em  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551914> 

3. DEMO, Pedro. Introdução à Sociologia: complexidade, interdisciplinaridade e desigualdade 
social. São Paulo: Atlas, 2013. Disponível em  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466047> 

4. SCHAEFER, Richard T. Sociologia. 6ª edição. Porto Alegre: AMGH, 2014.  Disponível em  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553161> 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522483075/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522479122/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603680/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522497973/
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5. GIL, Antonio Carlos. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas, 2011. Disponível em  
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489930> 

 

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais – 80h 

Ementa: 
Noções básicas de Logística e Administração de Materiais. Classificação de Materiais e de Bens 
Patrimoniais. Gerenciamento de Depósitos. Recursos logísticos. Gerenciamento de Compras / 
Suprimentos. Estratégias de Administração de Materiais / Logística nas organizações. Gerenciamento de 
Estoques. 
 
 

  Bibliografia 

Básica: 

1. DIAS, M.A.P.. Administração de Materiais: Princípios, Conceitos e Gestão. São Paulo: Editora Atlas, 
5ª edição, 2006. 

2. MARTINS, P.G. & ALT, P.R.C.. Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais. 3ª edição, São 
Paulo - SP, Editora Saraiva, 2009. 

3.  POZO, H.. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. São Paulo: Editora Atlas, 
2004.[Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597004427/ 

Complementar: 

1. ALT, Paulo Campos, MARTINS, Petrônio Gracia. Administração de Materiais e Recursos 
Patrimoniais - 3ª edição. Saraiva, 03/2009. VitalSource Bookshelf Online. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502089167/pageid/0 

2. BOWERSOX, Donald J., CLOSS, David J., COPPER, M. Bixby, BOWERSOX, John C. Gestão Logística 
da Cadeia de Suprimentos, 4th edição. AMGH, 01/2013. VitalSource Bookshelf Online. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553185/pageid/1 

3. CHIAVENATO, Idalberto. (04/2015). Gestão de materiais: uma abordagem introdutória, Manole, 
3rd edição. VitalSource Bookshelf Online. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520445488/ 

4. Dias, Marco P. Administração de materiais : princípios, conceitos e gestão, 6ª edição. Atlas, 
09/2009. VitalSource Bookshelf Online. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522481712/pageid/0 

5. IYER, Ananth V., SESHADRI, Sridhar, VASHER, Roy. A Gestão da Cadeia de Suprimentos da 
Toyota: Uma abordagem estratégica aos princípios do sistema Toyota de produção. Bookman, 
01/2010. VitalSource Bookshelf Online. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577807635/pageid/0 

 
 

        - 5º Período 
 

Administração de Sistemas de Informação, Administração da Produção e 
Administração Financeira II podem apresentar em conjunto o funcionamento de um 
Software, concebido para o controle de produção, estoques e fluxo de caixa. 

 

 
 

https://d.docs.live.net/1c78d772a864146b/UniEvangélica/Planos%20de%20Aula/Planos%20reformulados%202017.1/%5bMinha%20Biblioteca%5d.%20Retirado%20de%20https:/integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597004427/
https://d.docs.live.net/1c78d772a864146b/UniEvangélica/Planos%20de%20Aula/Planos%20reformulados%202017.1/%5bMinha%20Biblioteca%5d.%20Retirado%20de%20https:/integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597004427/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502089167/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553185/pageid/1
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520445488/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522481712/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577807635/pageid/0
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Figura 6 – Articulação das disciplinas do quinto período 
 
 
 
 
 
 

Atividades Interdisciplinares V – 20h 

Ementa: 
A empresa como centro de aprendizagem e produção de informações inteligentes voltadas processo de 
gestão de preços, produção de produtos e serviços, e relatórios econômico-financeiros. Aspectos legais 
relacionados à Tecnologia da Informação. 

Bibliografia 

1.CATEORA, Philip. Marketing Internacional. 13 ed.. São Paulo: LTC, 2009.  Retirado de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551464/ 

2. KOTLER. P. KELLER, Keller L. . Administração de Marketing. 12.ed. São Paulo: Ed. Prentice 

Hall, 2006. 

3. ALBUQUERQUE, Lindolfo Galvão de.; LEITE, Nildes Pitombo. Gestão de Pessoas: 

Perspectivas Estratégicas.  São Paulo: Atlas, 2010.  

1.CAMARGO, Pedro Celso Julião de. Neuromarketing: a nova pesquisa de comportamento do 

consumidor. São Paulo, Atlas 2013. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522476961/ 

Atividades 
Interdisciplinares V 

Administração  
Mercadológica I 

Instituição de  
DireitoPúblico e 

Privado 

Admin. de 
Rec. Mat e 

Patrimoniais 

Administração 
Financeira I 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551464/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522476961/
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2.LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de Marketing: conceitos, planejamento e 

aplicações à realidade brasileira. São Paulo, Atlas, 2013. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522483075/ 

3.ROCHA, Ângela da. Administração de Marketing: conceitos, estratégias e aplicações. São 
Paulo, Atlas 2012. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522479122/ 

4.SOLOMON, Michael R. O comportamento do Consumidor: comprando, possuindo e sendo. 

9 ed. Porto Alegre, Bookman, 2011. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603680/ 

5.ZENONE, Luiz Claudio. Marketing: conceitos, ideias e tendências. São Paulo, Atlas 2013. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522497973/ 

 

Administração Mercadológica II – 80h 
Ementa: 

Conceitos de estratégias de produtos oferecidos ao mercado, desenvolvimento e gerenciamento de 
serviços, desenvolvimento de programas e estratégias de determinação de preços, gerencia de varejo 
e atacado, gerenciamento da comunicação integrada de marketing, gerenciamento da comunicação de 
massa e pessoais, pesquisa de marketing. 

  Bibliografia 

Básica: 

1. KOTLER. P. KELLER, Keller L. Administração de Marketing. 14.ed. São Paulo: Prentice Hall, 

2012 

http://webserver.unievangelica.edu.br/moduloweb/alibweb.dll/res/detalhe.html?aba=detalhe&d

ocumento=101412&tipo=L. 

2. HOOLEY, Graham J. Estratégia de Marketing e posicionamento Competitivo. 3. Ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2005.  

3. SCHIFFMAN, Leon. Comportamento do consumidor. São Paulo. LTC, 2009.  

Complementar: 

1. CAMARGO, Pedro Celso Julião de. Neuromarketing: a nova pesquisa de comportamento do 
consumidor. São Paulo, Atlas 2013. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522476961/pageid/1 

2. LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de Marketing: conceitos, planejamento e 
aplicações à realidade brasileira. São Paulo, Atlas, 2013 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522483075/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522479122/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603680/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522497973/
http://webserver.unievangelica.edu.br/moduloweb/alibweb.dll/res/detalhe.html?aba=detalhe&documento=101412&tipo=L
http://webserver.unievangelica.edu.br/moduloweb/alibweb.dll/res/detalhe.html?aba=detalhe&documento=101412&tipo=L
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522476961/pageid/1
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http://webserver.unievangelica.edu.br/moduloweb/alibweb.dll/res/detalhe.html?aba=detalh
e&documento=103663&tipo=L 

3. MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre. 
Bookman. 2001. 
http://webserver.unievangelica.edu.br/moduloweb/alibweb.dll/res/detalhe.html?aba=detalh
e&documento=135684&tipo=L 

4. PINHEIRO, J. G. Comunicação Integrada de Marketing: gestão dos elementos de comunicação. 

São Paulo, Atlas, 2009. 

http://webserver.unievangelica.edu.br/moduloweb/alibweb.dll/res/detalhe.html?aba=detalh

e&documento=79998&tipo=L    

5. SOLOMON, Michael R. O comportamento do Consumidor: comprando, possuindo e sendo. 9 
ed. Porto Alegre, Bookman, 2011. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582603680/pageid/0 

 

Administração de Sistemas de Informação – 40h 

Ementa: 
Conceitos técnicos e comportamentais fundamentais que irão ajudá-lo a entender como os sistemas de 
informação podem apoiar as operações, a tomada de decisão gerencial e a obtenção de vantagem 
estratégica de empresas e outras organizações. Principais conceitos, desenvolvimentos e questões 
gerenciais na informática – ou seja, hardware, software, redes, administração de bancos de dados e 
outras tecnologias de processamento de informações. Fundamentos, classificação e ciclo de vida dos 
sistemas de informação. Principais aplicações dos sistemas de informação para operações, 
administração e vantagem competitiva de uma empresa. Gestão estratégica da informação. Tendências 
de novas tecnologias da informação. 

  Bibliografia 

Básica: 
1. SANTOS, Aldemar de A. ERP e Sistemas de Informações Gerenciais. São Paulo, Atlas, 2013.  

Retirado de:  https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522480203/  
2. LAUDON, Jane P. Sistemas de informações gerenciais: Administrando a empresa digital. São 

Paulo: Prentice Hall, 2004. 
3. BATISTA, Emerson de O. Sistemas de Informação. São Paulo, SP, Saraiva 2006. 

Complementar: 
 

1. REZENDE, Denis Alcides. Sistemas de informações organizacionais: guia prático para, projetos 
em cursos de administração, contabilidade e informática, 5ª ed. São Paulo, Atlas, 2013. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477838/ 

2. GORDON, Steven R. GORDON, Judith R. Sistemas de Informação - Uma Abordagem Gerencial, 
3ª ed. Rio de Janeiro, LTC, 2013. Retirado de: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2391-5/ 

3. O’BRIEN, James A. MARAKAS, George M. Administração de Sistemas de Informação, 15ª Ed. 
Porto Alegre, AMGH, 2013. Retirado de: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551112/ 

4. AUDY, Jorge Luis N. BRODBECK, Angela F. Sistemas de Informação: Planejamento e 
Alinhamento Estratégico nas Organizações. Porto Alegre, Bookman, 2008. Retirado de: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577803972/ 

5. BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de informação: o uso consciente da tecnologia para o 
gerenciamento - 2nd edição. São Paulo, Saraiva, 2012. Retirado de: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502197565/ 

 
 

http://webserver.unievangelica.edu.br/moduloweb/alibweb.dll/res/detalhe.html?aba=detalhe&documento=103663&tipo=L
http://webserver.unievangelica.edu.br/moduloweb/alibweb.dll/res/detalhe.html?aba=detalhe&documento=103663&tipo=L
http://webserver.unievangelica.edu.br/moduloweb/alibweb.dll/res/detalhe.html?aba=detalhe&documento=135684&tipo=L
http://webserver.unievangelica.edu.br/moduloweb/alibweb.dll/res/detalhe.html?aba=detalhe&documento=135684&tipo=L
http://webserver.unievangelica.edu.br/moduloweb/alibweb.dll/res/detalhe.html?aba=detalhe&documento=79998&tipo=L
http://webserver.unievangelica.edu.br/moduloweb/alibweb.dll/res/detalhe.html?aba=detalhe&documento=79998&tipo=L
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582603680/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477838/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2391-5/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551112/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577803972/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502197565/
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Direito Empresarial – 80h 

Ementa:  
Noções de comércio. Conceito e desenvolvimento histórico do Direito Comercial. A autonomia e fontes 
do Direito Comercial. Atos de comércio Do comerciante ou empresário comercial. O registro de 
comércio. Livros comerciais. Estabelecimento Comercial. Da empresa. Propriedade industrial. Direito 
Societário – noções gerais. Ato Constitutivo das Sociedades Comerciais. Personalidade jurídica das 
sociedades comerciais. Sociedades não personalizadas. Sociedades de Pessoas e Sociedades por quota 
de responsabilidade limitada. 

  Bibliografia 

Básica: 
1. MAMEDE, Gladston. Manual de Direito Empresarial: De Acordo com o NOVO CPC, 10ª edição. 

São Paulo, Atlas. 2015. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597000481/ 

2. COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. São Paulo:  Ed. Saraiva, 2010. 
3. ALMEIDA, Amador Paes de. Manual de Sociedades Comerciais. Ed. Saraiva, 2010 

Complementar: 
 

1. NEGRÃO, R., Manual de direito empresarial. 7ª. ed. – São Paulo: Saraiva, 2017.  [Minha 
Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217297 

2. MAMEDE, G. Direito empresarial brasileiro, volume 5 : teoria geral dos contratos. 2ª. ed.  São 
Paulo: Atlas, 2014.   [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522490028/ 

3. VENOSA. S. S., RODRIGUES. C. Direito civil: direito empresarial  6ª. ed. rev., atual. e ampl.  São 
Paulo: Atlas, 2016.  [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005110/ 

4. GUSMÃO, M.    Lições de direito empresarial.  12ª. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 
Forense, 2015. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6583-9 

5. TOMAZETTE, Marlon. Curso de Direito Empresarial - Vol. 1 - Teoria Geral e Direito Societário, 8ª 
edição. Atlas, 02/2017. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
/integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011203/epubcfi/6/2!/4/2/2@0:0 

 
 

Administração da Produção – 80h 

Ementa: 
Noções básicas de Administração da Produção. Papel estratégico e objetivo da produção. Estratégias de 
produção. Projeto de produtos e serviços. PCP e Sistemas Produtivos. Previsão de Demanda. 
Planejamento Estratégico da Produção. Planejamento Mestre da Produção. Programação da Produção 
(Sequenciamento de Ordens de Produção). Just in time. Programação Kanban. PERT e CPM. 
Sustentabilidade e educação ambiental em sistemas produtivos. 

  Bibliografia 

1.MOREIRA, Daniel Augusto. Administração de Produção e Operações. São Paulo: Editora Cengage 
Learning, 2ª edição, 2016. 

2. SLACK, Nigel; Brandon-Jones, Alistair; JOHNSTON, Robert. Administração da Produção. Paulo: 
Editora Atlas, 4ª edição, 2015.  

Link: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597003352/recent 

3. FITZSIMMONS, J.A.; FITZSIMMONS, M. – Administração de Serviços. Porto Alegre: Ed. 
Bookman, 7ª edição, 2014.  

Link: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553291/cfi/0!/4/4@0.00:51.0  
 
 

Bibliografia Complementar: 
 

1. JACOBS, R.; CHASE, R. – Administração da Produção e Operações. Porto Alegre: Ed. Bookman, 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597000481/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547217297
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522490028/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005110/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6583-9
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597003352/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553291/cfi/0!/4/4@0.00:51.0
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2009. Link: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577805181 

2. LAUGENI, P.; MARTINS, P.. Administração da Produção. São Paulo: SP: Editora Saraiva, 2ª edição, 
2005. Link: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502089174  

3.MARTINS, P. Administração da Produção – Série Fácil. São Paulo: Ed. Saraiva,  2008. Link: 
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502183551 

4.JACOBS, R.; CHASE, R.. Administração de Operações e da Cadeia de Suprimentos. Porto Alegre, RS: 
Editora Bookman, 13ª edição, 2012.  
Link: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551341  

 

Administração Financeira II – 80h 

Ementa: 

Técnica de analise de investimento, Decisões de Financiamento e Financiamento. Estrutura de Capital, 
Capital próprio e Política de dividendos, Capital de terceiros, custo de capital próprio e custo médio 
ponderado de capital, Mensuração de Risco e Retorno. 

  Bibliografia 

Básica:  
1. ASSAF Neto, Alexandre. GUASI. Mercado Financeiro. 9ª. Ed.São Paulo: Atlas, 2010.HOJI, 

Masakazu. Administração Financeira e Orçamentária. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
2. HOJI, Masakazu. Administração Financeira e Orçamentária. 6ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522486298 
3. Ross, Stephen A.; Jordan, Bradford D.; Administração Financeira. 8.ed. SãoPaulo: Atlas, 2008. 

Complementar: 
1. ROSS, Stephen A./ WESTERFIELD, Randolph W./JORDAN,Bradford D. / LAMB,Roberto 

Fundamentos de Administração Financeira [recurso eletrônico] / Stephen A. Ross ... [et al.] ; 
[tradução: Leonardo Zilio, Rafaela Guimarães Barbosa]. – 9. ed. – Dados eletrônicos. – Porto 
Alegre : AMGH, 2013. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552256 

2. ROGANTE, Sérgio. Mercado Financeiro Brasileiro. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2009 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522474189 

3. HIGGINS Robert C. Análise para Administração Financeira/ Robert C. Higgins ; [tradução: 
Equipe Bookman]. – 10. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : AMGH, 2014. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553208 

4. ASSAF NETO, Alexandre.Fundamentos de Administração Financeira / Alexandre Assaf Neto, 

Fabiano Guasti Lima. – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597010145 
 

5. MORANTE, Antonio Salvador.Administração financeira : decisões de curto prazo, decisões de 
longo prazo, indicadores de a desempenho / Antonio Salvador Morante, Fauzi Timaco Jorge. – 
1/. 4ed- São Paulo : Atlas,2012. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466573 

 

 

Informática Aplicada à Administração – 40h 

Ementa: 
Conceitos básicos de tecnologias da informação e da comunicação. Aplicativos básicos de editoração 
eletrônica(textos, planilhas, apresentações), ferramentas de internet (navegadores, correio eletrônico, 
relacionamentos, troca de mensagens etc.) e ferramentas tecnológicas aplicadas à administração 
(gerenciamento de projetos, fluxogramas, montagem de sites etc.)  

  Bibliografia 

Básica: 
1. SANTOS, Aldemar de Araújo. Informatica na Empresa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
2. CORNACHIONE Júnior, E. B. Informática para as áreas de Contabilidade, Administração e 

Economia. São Paulo: Atlas, 2006. 
3. MARÇULA, M. BENINI FILHO, P. A .Informática: conceitos e aplicações. 2.ed. São Paulo: Érica, 

http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788577805181
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502089174
http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502183551
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580551341
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552256
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522474189
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553208


 

CENTRO UNIVERSITÁRIO – UNIEVANGÉLICA 

ANÁPOLIS-GO 

85 

2007. 
 

Complementar: 
 

1. MENEZES, Paulo Blauth. Matematica Discreta para Computação e Informática. 2. Ed. São 
Paulo: Bookman Companhia Ed, 2005. 

2. REZENDE, Denis Alcides: ABREU, Aline França de. Tecnologia da Informação aplicada a 
sistemas de informação empresarial: o papel estratégico da informação e dos sistemas de 
informação nas empresas. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

3. BEUREN, Ilse Maria. Gerenciamento da informação: um recurso estratégico no processo de 
gestão empresarial. São Paulo. Atlas, 2009. 

4. STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Princípios de sistemas de informação. São Paulo: 
Pioneira Thomson, 2005. 

5. O´BRIEN, James A. Sistemas de Informação. São Paulo: Saraiva, 2006 
 

 

        - 6º Período 
 

Gestão da Qualidade, Ética Profissional e Administração do Terceiro Setor e 
Responsabilidade Social podem promover um ciclo de palestras com temas pertinentes a 
essas áreas, tais como: sustentabilidade social, econômica e Ambiental, cultura organizacional 
e relações de trabalho e qualidade produtiva e ambiental. 

 
 
 

 
 
 

Figura 7 – Articulação das disciplinas do sexto período 
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Atividades Interdisciplinares VI – 20h 
Ementa: 
Padrões de qualidade e excelência empresarial. Diálogo possível envolvendo normatização, modelos 
matemáticos, legislação trabalhista, logística, ética e responsabilidade social. 
 

Bibliografia 

Básica: 
 

 AFRÂNIO C. Murolo; SILVA, Elio Medeiros da. Pesquisa operacional para os cursos de 
economia, administração e ciências contábeis: Programação Linear, Simulação. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/93458522466047/cfi/10 

 

 CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. Gestão da Qualidade: conceitos e técnicas. São Paulo: Atlas, 
2010. 

 LOPES DE SÁ, Antônio. Ética Profissional. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 

Bibliografia Complementar 

DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466054/cfi/13!/4/6@0:0 

CAXITO, Fabiano. Logística. Um enfoque prático. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502137875/cfi/0!/0 
 

DIAS, Marco Aurélio P. Administração de Materiais. Uma abordagem logística. 6.ed. São Paulo: Atlas, 
2015. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522498857/cfi/0 

PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da Qualidade. Teoria e Prática. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522494644/cfi/0!/4/4@0.00:18.0  

TACHIZAWA, Takeshy. Organização Não Governamental e Terceiro Setor. 6.ed. São Paulo: Cortez, 
2010. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489954/cfi/0!/4/4@0.00:52.4 

 

Legislação Social e Trabalhista – 80h 

Ementa: 
Noções gerais do direito do trabalho; pressupostos do contrato do trabalho; obrigações decorrentes do 
contrato; contrato de trabalho e afins; sujeitos do contrato de trabalho; classificação do contrato de 
trabalho; classificação do contrato de trabalho; direitos trabalhistas; alteração do contrato de trabalho; 
garantia do emprego; extinção do contrato de trabalho e suspensão e interrupção do contrato de 
trabalho 

Bibliografia 

Básica:  

 MARTINS, S. P. Direito do trabalho. 32ª. ed.  São Paulo: Saraiva, 2016.  [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547208714/ 

 NASCIMENTO, A. M. Iniciação ao Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 OLIVEIRA, A. Manual de Prática Trabalhista. 44 ed. São Paulo: Atlas, 2010 

Complementar: 

 MARTINS, S. P. CLT Universitária. 20ª. ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547208738/ 

  BRASIL [Leis, etc.] CLT Decreto-lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943 [organização Editoria 
Jurídica da Editora / Manole. Barueri, SP: Manole, 2016. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451243/ 

 NASCIMENTO, A. M. MASCARO, S. Curso de direito do trabalho : história e teoria geral do 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/93458522466047/cfi/10
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466054/cfi/13!/4/6@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502137875/cfi/0!/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522498857/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489954/cfi/0!/4/4@0.00:52.4
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547208714/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547208738/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520451243/
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direito do trabalho : relações individuais e coletivas do trabalho. 29ª. ed. – São Paulo: 
Saraiva, 2014.[Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502217362/ 

 GOMES, O. &  SCHALK. E. Curso de direito do trabalho 19.a ed. – Rio de Janeiro: Forense, 
2011.  . [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-4913-6/ 

 MARQUES, F. & ABUD. C.J. Direito do trabalho.  8ª. ed. – São Paulo : Atlas, 2013.  [Minha 
Biblioteca]. 

 

Gestão da Qualidade – 80h 

Ementa:  
Conceitos básicos de gestão da qualidade e produtividade. Evolução do conceito e da prática da gestão 
da qualidade. Qualidade total. Princípios da qualidade e modelos de gestão. Mestres da qualidade. 
Sistema de gestão da qualidade. Gerenciando os programas da qualidade. Sistemas de gestão da 
qualidade. Técnicas de gestão da qualidade nas operações de produção. Certificação e certificadoras. 

  Bibliografia 

Básica: 

 CARPINETTI, Luiz Cesar Ribeiro. Gestão da Qualidade: conceitos e técnicas. 2.ed. São Paulo: 
Atlas, 2012 (Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597006438/cfi/6/2 

 CARVALHO, Marly Monteiro; PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da Qualidade: teoria e casos. 
Rio de Janeiro: Campus, 2006.  

 OLIVEIRA, Otávio J (org). Gestão da Qualidade: Tópicos Avançados. São Paulo: Thomson, 
2006. .  

Complementar: 

 LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Qualidade Total em Serviços. Conceitos. Exercícios. Casos Práticos. 
6.ed. São Paulo: Atlas, 2008. Leitura do Capítulo 1 – O que é qualidade total em serviços, da 
página 1 a 25. (Disponível em: www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca) 

 MELLO, Carlos Henrique Pereira & et al. ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão da Qualidade. São 
Paulo: Atlas, 2010. Leitura do Capítulo 9 – Melhoria Contínua, da página 189 a 205. (Disponível 
em: www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca) 

 PAOLESCHI, Bruno. Logística Industrial Integrada – Do Planejamento, Produção, Custo e 
Qualidade à Satisfação do Cliente. São Paulo: Erica, 2011. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536505091/cfi/0!/4/6@0:0. Capítulo 
23. Just in time. Páginas 153 a 160. 

 PALADINI, Edson Pacheco. Gestão da Qualidade. 3.ed. São Paulo: 2012 Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522494644/cfi/19!/4/6@0:0. Capítulo 
1. Páginas 1 a 28. 

 ROBBINS, Stephen; DECENZO, David A.; WALTER, Robert M. A Nova Administração – Mudanças 
e Perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2014. (Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502225336/cfi/85!/4/6@0:0) Capítulo 
5: Controle - páginas 141 a 165. 

 Leitura da obra para a atividade: MOREIRA, Maria Suely. Programa 5S e você: muito além das 
aparências. 2.ed. Belo Horizonte: Falconi, 2014 

 

Ética Profissional – 40h 

Ementa: 
O pensamento crítico a partir de elementos filosóficos básicos,conjugados com a análise dos problemas 
da atualidade,sobretudo a partir da Ética.Ética e setores corporativos (patronais e trabalhistas).O 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502217362/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-4913-6/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597006438/cfi/6/2
http://www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca
http://www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536505091/cfi/0!/4/6@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522494644/cfi/19!/4/6@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502225336/cfi/85!/4/6@0:0
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código de ética do Administrador.Ética e o pragmatismo do mercado de trabalho competitivo,os 
dilemas éticos e a tomada de decisão nas empresas. 

  Bibliografia 

Básica: 

 LOPES DE SÁ, Antonio. Ética profissional. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
MATOS, Francisco Gomes de. Ética na gestão empresarial: da conscientização á ação. 2ª edição. 

Saraiva, 2008, São Paulo. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502183520 

 PASSOS, Elizete. Ética nas organizações. São Paulo: Atlas, 2007.                              
 
 
 

Complementar: 
 
1. GHILLYER, W., A. Ética nos Negócios: Série A, 4ª edição. Ed. Mc Graw Hill. Education.  Bookman. 

São Paulo –SP. 2015[Minha Biblioteca]. Retirado 
e https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554342/ 

 
2. TAILLE, La, Y. D. (04/2011). Moral e Ética: Dimensões Intelectuais e Afetivas. Ed. ArtMed, Porto 

Alegre, 2007. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536306285/ 

3. ALONSO, R. F., LOPEZ. G. F., CASTRUCCI. P.D.L. (08/2012). Curso de Ética em Administração: 

Empresarial e Pública, 3ª edição. São Paulo, 2012. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522488179 

4. BARSANO, R. P. Ética Profissional, 1ª ed. Ed. Erica, São Paulo, 2014.  [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536514147/              

5. PINEDA, S., E., MARROQUÍN, J., C., A. (01/2009). Ética nas Empresas, Ed. Ed. Mc Graw Hill, 1ª 

edição. São Paulo, 2009. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308887/ 

                         

 
 

Administração do Terceiro Setor e Responsabilidade Social – 40h 
Ementa: 
Políticas públicas, mercado e sociedade. O terceiro setor e as novas teorias do desenvolvimento 
humano, comunitário e sustentável. Elaboração, monitoramento e avaliação de projetos sociais. 
Captação de recursos e sustentabilidade das organizações do terceiro setor. Marketing social. 

  Bibliografia 

Básica: 
1. VOLTONLINI, Ricardo (org). Terceiro Setor: planejamento e gestão. São Paulo: Editora Senac, 

2003.   
2. TACHIZAWA, Takeshy. Organizações não Governamentais e Terceiro Setor: criação de ONGs e 

estratégias de atuação. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2010.  Disponível em 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489954 

3. SOUZA, Paulo S. Bravo de. Eficácia no Terceiro Setor. Saint Paul, 2008 

Complementar: 
1. CABRAL, Eloisa Helena de Souza. Terceiro Setor: Gestão e Controle Social. São Paulo: Saraiva, 2007. Disponível em 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502626645/> 
2. PIMENTA, Solange et al (org.). Terceiro Setor: dilemas e polêmicas. São Paulo: Saraiva, 2006.  Disponível em 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502183520
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580554342/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536306285/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522488179
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536514147/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563308887/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522489954
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502121614> 
3. OLIVEIRA, Aristeu de e ROMÃO, Valdo. Manual do terceiro setor e instituições religiosas. 4ª edição. São Paulo: Atlas, 

2014.  Disponível em <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466795> 
4. OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Administração pública, concessões e Terceiro Setor. 3ª edição. Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo, Método, 2015. Disponível em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-6195-
4/recent  

5. FÍGARO, Roseli (org.) Gestão da comunicação: no mundo do trabalho, terceiro setor e cooperativismo. São Paulo: Atlas, 
2005. Disponível em https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522479276/recent  

6.  

 

Logística e Operações- 80h 
Ementa: 
Logística Empresarial, uma função essencial na empresa. O papel dos transportes nas operações 
logísticas. Indicadores de Desempenho.  Supply Chain. Depósitos. Canais de distribuição. Tecnologia da 
informação aplicada à Logística, roteirização. Custos logísticos. Logística reserva. 

  Bibliografia 

Básica: 
1.BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos / Logística Empresarial. Editora 
Bookman: Porto Alegre - RS, 5ª edição, 616p., 2006. Link: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788560031467   

2.BOWERSOX, Donald J; CLOSS, D.J.; COOPER, M.B.; BOWERSOX, J.C. Gestão Logística da Cadeia de 
Suprimentos. Editora McGraw Hill, Porto Alegre, 2014. Link: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553185  

3.CORRÊA, H.L. Administração de Cadeias de Suprimentos  e Logística. São Paulo: Editora Atlas, 2014. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485826 
Complementar: 

1. FIGUEIREDO, K. F.; FLEURY, P. F.; WANKE, P. Logística e Gerenciamento da Cadeia de 
Suprimentos. Coleção COPPEAD de Administração. Atlas, São Paulo, 2013. Link: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481798   

2. GRANT, D. B. Gestão de Logística e Cadeia de Suprimentos. Editora  Saraiva, São Paulo, 2013. 
Link: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502213685  

3. POZO, H.  Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. São Paulo: Atlas, 2015. Link: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522499243  

4. WANKE, Peter. Gerência de Operações: Uma Abordagem Logística. São Paulo: Atlas, 
2010. Link: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522473021  

5. XAVIER, L.H.; CORRÊA, H.L. Sistemas de Logística Reversa. São Paulo: Editora Atlas, 2013. Link: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522482979 

 

Pesquisa Operacional – 80h 

Ementa: 

Origens e fundamentos da pesquisa operacional. Programação Linear (PPL). Solução Gráfica de uma 
PPL.  Técnicas de solução de modelos de programação linear com 2 variáveis de decisão,  Método 
Simplex.  Dualidade.  Problema do transporte. Simulação. 

  Bibliografia 

Básica:  

 SILVA,Ermes Medeiros da. Et.alli. Pesquisa Operacional para os cursos de: Economia, 
Administração e Ciências Contábeis.2 ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788560031467
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580553185
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485826
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481798
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502213685
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522499243
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522473021
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522482979
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 CORRAR. Luiz J. Pesquisa Operacional para Decisão em Contabilidade e Administração- 2ª Ed 
São Paulo: Atlas, 2008.  

 

 LOESCH,C. & HEIN,N. Pesquisa Operacional - fundamentos e modelos. Ed. Saraiva. São Paulo-
SP, 2008 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088924/   

Complementar: 

1-CAIXETA-FILHO, J. V.. Pesquisa operacional: técnicas de otimização aplicadas a sistemas 

agroindustriais, 2ª edição. Atlas, 02/2004. VitalSource Bookshelf . 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465750/ 

2-LACHTERMACHER.Gerson. Pesquisa Operacional na tomada de decisão. 5ª ed. Ed. Campus Rio de 

Janeiro:, 2016. 

 https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521630494/ 

3- PASSO, E.J.P.F. Programação linear como instrumento da pesquisa operacional. Ed. Atlas, São 

Paulo-SP, 2008. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522471508/ 

4. LONGARAY, A. A. Introdução à Pesquisa Operacional. Saraiva, 2013. 

 https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502210844/  

 

5- ANDRADE, E. L. Introdução à Pesquisa Operacional - Método e Modelos para Análise de Decisões, 

5ª edição. Editora LTC. São Paulo-SP. 2015. 

 

 

 

        - 7º Período 
 
 

 
Elaboração de Projeto de Pesquisa em Administração, Gestão Estratégica, 
Empreendedorismo e Gestão Ambiental. Realização de Seminário para apresentação e 
avaliação dos projetos. Premiação para os três melhores projetos acadêmicos que 
envolvam essas disciplinas. 

 
 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521630494/
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Figura 8 – Articulação das disciplinas do sétimo período 
 

 
 

Atividades Interdisciplinares VII – 20h 
Ementa: 
Estratégias de pesquisa, inovação, criação, gestão e financiamento de novos negócios de maneira 
competitiva e sustentável.  
 

Bibliografia 

Básica: 
1. ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de. Manual de planejamento estratégico. 3.ed São Paulo: 

Atlas, 2010. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481316/  
2. BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de Empreendedorismo e Gestão. Fundamentos, Estratégias e 

Dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2007.  

3. MEDEIROS, João Bosco de. Redação Científica. São Paulo: Atlas, 2007.  

Complementar: 
1. BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial: Conceitos, modelos e instrumentos. 2. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2007. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547208233/  

2. BORGES, Humberto Bonavides. Planejamento Tributário – IPI, ICMS E IR. 10. ed São Paulo: Atlas, 
2010.  Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502175105/  

3. JR., P., Arlindo, FERNANDES. Práticas da Interdisciplinaridade no Ensino e Pesquisa. São Paulo: 
Manole, 2015. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449141/ 

4. Marion, Carlos, J., Marion, Costa, A. L.. Metodologia de ensino na área de negócios: para cursos 
de administração, gestão, contabilidade e MBA. São Paulo: Atlas. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478521/  

5. MINTZBERG, Henry, AHLSTRAND, Bruce, LAMPEL, Joseph. Safari da Estratégia Um Roteiro Pela 
Selva do Planejamento Estratégico, 2 ed, Porto Alegre: Bookman. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577807437/  

 

 

Atividades 
Interdisciplinares 

VII 

Adm 
Mercadológica II 

Contabilidade 

Geral 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522481316/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547208233/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502175105/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520449141/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478521/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577807437/
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Elaboração de Projeto de Pesquisa em Administração – 80h 

Ementa: 

Conceito e princípios básicos da pesquisa em administração. Objeto e justificativa de projetos de 
pesquisa; objetivos e avaliação de problemas; hipóteses e questões de pesquisa. Revisão da literatura e 
o papel da teoria na pesquisa em ciências sociais. Métodos de pesquisa em administração. Técnicas de 
coleta de dados. Análise e interpretação de resultados. Tipos de pesquisa. Estruturação de projetos de 
pesquisa em administração. Metodologia de elaboração de artigo científico. 

Bibliografia 
Básica: 
1. GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2008.   

2. MEDEIROS, João Bosco de. Redação Científica. São Paulo: Atlas, 2007. 

3. VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de Pesquisa em Administração. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522499052/cfi/0!/4/2@100:0.00 

 

Complementar: 

1. COOPER, Donald R.; SCHINDLER, Pamela S. Métodos de Pesquisa em Administração. 10.ed. São 
Paulo. Bookmam, 2011. Capítulo 6: Projeto de Pesquisa: um panorama. Disponível em: 
www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca.com p. 162 a 183 

2. GONÇALVES, Carlos Alberto; MEIRELLES, Anthero de Moraes. Projetos e Relatórios de Pesquisa 
em Administração. São Paulo: Atlas, 2004. Capítulo 4: Comunicar bem a intenção e os resultados 
da pesquisa. Disponível em: www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca.com p.42 a 44 

3. GRAY, David E. Pesquisa no Mundo Real. 2.ed. São Paulo: Penso, 2012. Parte C – Métodos de 
Coleta de Dados. Disponível em: www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca.com p. 292 
a 357 

4. MARCONI, Marina de Andrade; Lakatos, Eva Mari. Fundamentos de Metodologia Científica  7. 
ed.Sao Paulo: Atlas, 2010. Capítulo 2: Pesquisa Bibliográfica. Disponível em: 
www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca.com p. 28 a 40 

5. PEREIRA, Maurício Gomes. Artigos Científicos. Como redigir, publicar e avaliar. Rio de Janeiro: 
Guanabara Googan, 2011. Capítulo 6: Método. Disponível em: 
www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca.com p. 58 a 80 

 

 
 
 

Gestão Estratégica – 80h 
Conceitos de Gestão. Conceitos de Planejamento Estratégico. Vantagem Competitiva. Estratégia e 
Lógica. Estratégia como problema. Tipos de vantagens competitivas. Balanced Scorecard. Clusters 
competitivos. 

 

Bibliografia 

Básica:  
1. ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de. Manual de Planejamento Estratégico. 3.ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 
2. COSTA, Eliezer Arantes. Gestão Estratégica. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

3. OLIVEIRA, D.P. R. Planejamento Estratégico: conceitos, metodologia e práticas. 33.ed. São 
Paulo: Atlas, 2015. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597000702/  

 
 

Complementar: 
1. FERNANDES, Rocha, B. H., BERTON, Berton, L. H. (02/2012).Administração estratégica: da 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522499052/cfi/0!/4/2@100:0.00
http://www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca.com
http://www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca.com%20p.42
http://www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca.com
http://www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca.com
http://www.unievangelica.edu.br/lyceum/minhabiblioteca.com
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788597000702/
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competência empreendedora à avaliação de desempenho, 2ª Ed, São Paulo: Saraiva, 2012. 
[Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502146013/  

2. SERRA, F.R; FERREIRA, Manuel; TORRES, A.P; TORRES, M. C. Gestão Estratégica: conceitos e 

casos. Editora: Atlas, 2014. [Minha Biblioteca]. Retirado 

de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522486366/  
3. MINTZBERG, Henry, AHLSTRAND, Bruce, LAMPEL, Joseph. Safari da Estratégia Um Roteiro Pela 

Selva do Planejamento Estratégico, 2 ed, Porto Alegre: Bookman. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577807437/  

4. MINTZBERG, Henry, QUINN, Brian, J., LAMPEL, Joseph, GHOSHAL, Sumantra. O Processo da 
Estratégia: Conceitos, Contextos e Casos Selecionados, 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
[Minha Biblioteca]. Retirado  
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577800605/  

5. MULLER, C.J. Planejamento estratégico, indicadores e processos: uma integração necessária. São 
Paulo: Atlas, 2014. [Minha Biblioteca]. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522482894/ 

 

 

Empreendedorismo – 80h 
Ementa: 
O empreendedorismo, a natureza do empreendedor e suas características pessoais. As propensões ao 

risco, o planejamento do empreendedor e a escolha da ideia–inovação. A avaliação mercadológica, 

identificação do investidor/patrocinador, análise e avaliação dos riscos. A organização do 

empreendimento, novos modelos de negócios, elementos básicos de um plano de negócio, 

metodologias para a criação e gestão de negócios. Os segmentos de mercados e negócios. 

 

  Bibliografia 

Básica: 
1. BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de Empreendedorismo e Gestão. Fundamentos, Estratégias e 

Dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2007 
2. DORNELAS, José Carlos Assi. Empreendedorismo Corporativo – Como ser empreendedor, inovar 

e se diferenciar na sua empresa. Rio de Janeiro, Elsevier, 2008. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-3016-6/.  

3. DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e Espírito Empreendedor. São Paulo: Editora Thompson 
Pioneira 2001. 

Complementar: 
 

2. BIZZOTTO, Carlos Negrão. Plano de negócios para empreendimentos inovadores. Atlas, 
09/2008. VitalSource Bookshelf Online. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522468232/pageid/0 
3. ENEI, José Lopes. Project Finance: Financiamento com foco em empreendimentos, 1ª edição. 
Saraiva, 07/2007. VitalSource Bookshelf Online. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502140387/pageid/0 
3.FERNANDES, Bruno Rocha, BERTON, Luiz Berton. Administração estratégica: Da competência 
empreendedora à avaliação de desempenho - 2ª Edição. Saraiva, 02/2012. VitalSource Bookshelf 
Online. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502146013/pageid/0 
4. HISRICH, Robert D., PETERS, Michael P., SHEPERD, Dean A. Empreendedorismo, 9th edição. 
AMGH, 01/2014. VitalSource Bookshelf Online. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553338/pageid/0 
5. MARIANO, Sandra Holanda, MAYER, Verônica Feder. Empreendedorismo - Fundamentos e 
Técnicas para Criatividade. LTC, 12/2010. VitalSource Bookshelf Online. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502146013/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522486366/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577807437/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577800605/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522482894/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-3016-6/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-3016-6/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522468232/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502140387/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502146013/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580553338/pageid/0
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-1967-3/pageid/23 

 

Gestão Ambiental – 40h 

Ementa: 

Princípios da discussão ambiental. A empresa e o meio ambiente; A atividade industrial e a 

degradação ambiental; Princípios de gestão ambiental; Instrumentos de gestão ambiental; Política e a 

gestão ambiental no Brasil. As normas da série ISO 14.000. Sistema de gestão ambiental nas 

empresas: Modelo, planejamento e projeto. Tópicos de Educação Ambiental. 

 

  Bibliografia 

Básica: 
1. BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial: Conceitos, modelos e instrumentos. 

2.ed.São Paulo: Saraiva, 2007.       
2. RUSCHEINSKY, Aloísio organizador. Educação Ambiental: Abordagens Múltiplas, 2. ed. - Revisada 

e Ampliada .São Paulo: Penso, 2012. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563899873/cfi/0!/4/4@0.00:9.30 

3. SEIFFERT, M E. B. Gestão 

Complementar: 
1. DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade, 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2011 [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484454/ 

2. FENKER, Eloy Antônio Al. Gestão Ambiental: Incentivos, Riscos e Custos. 1. Ed. São Paulo: Atlas, 
2015. [Minha Biblioteca]. Retirado de   
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597001181/cfi/0 

3. JABBOUR, Ana Beatriz Lopes Sousa, JABBOUR, Charbel Chiappetta. Gestão ambiental nas 
organizações: fundamentos e tendências. Atlas, São Paulo: 2013. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477227/cfi/0 

4. JR., PHILIPPI, Arlindo, ROMÉRO, Marcelo Andrade, BRUNA, Gilda. Curso de Gestão Ambiental, 
2.ed. São Paulo: Manole, 2014. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520443200/cfi/0 

5. TACHIZAWA, Takeshy. Gestão Ambiental e Responsabilidade Social Corporativa: Estratégias de 
Negócios Focadas na Realidade Brasileira, 8. ed. Atlas, 2014. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522493838/cfi/0 

 
 

Planejamento Tributário – 80h 

Ementa: 

Noções de direito tributário, Análise do Sistema Tributário Nacional, Apuração e Contabilização dos 
Tributos Indiretos e Diretos; Tributação das Pessoas Jurídicas (Lucro Real, Lucro Presumido e Lucro 
Arbitrado), Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Simples Nacional) e seus Principais Aspectos;encargos sobre a folha de pagamento  e Planejamento 
Tributário. 

  Bibliografia 

Básica:  
1.BORGES, Humberto Bonavides. Planejamento Tributário – IPI, ICMS E IR. 10. ed São Paulo: Atlas, 
2010.   
2.FABRETTI, Laúdio Carmargo e FABRETTI, Dilene Ramos. Direito Tributário para os cursos de 
Administração e Ciências Contábeis. São Paulo: Atlas, 2009. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-1967-3/pageid/23
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788563899873/cfi/0!/4/4@0.00:9.30
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484454/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597001181/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477227/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520443200/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522493838/cfi/0


 

CENTRO UNIVERSITÁRIO – UNIEVANGÉLICA 

ANÁPOLIS-GO 

95 

3.OLIVEIRA, Gustavo Pedro de. Contabilidade Tributária. 4ª. ed. .São Paulo: Saraiva, 2009.    

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502204621/pageid/0 
 

Complementar: 
 

1.DIFINI, Luiz Felipe Silveira. Manual de Direito Tributário. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502135529/pageid/4 
  
2. MACHADO, Hugo Brito. Manual de Direito Tributário, 9ª edição. Atlas, 04/2017. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597012033/epubcfi/6/2!/4/2/2@0:18.5 
 
3. Oliveira, Luís Martins de et al. . Manual de Contabilidade Tributária: Textos e Testes com 
Respostas, 14ª edição. Atlas, 08/2015. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597002003/pageid/0 
 
4          Andrade, Euridice S. de, Lins, Luiz Santos, Borges, Viviane Lima . Contabilidade Tributária: Um 
Enfoque Prático nas Áreas Federal, Estadual e Municipal, 2ª edição. Atlas, 05/2015.. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522499977/pageid/0 
 
5. FIPECAFI. Manual de contabilidade societária, 2ª edição. Atlas, 05/2013. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522477289/pageid/0 
 

 

Estágio Supervisionado – 80h 

Ementa: 
Consiste na aplicabilidade nas organizações sobre a teoria aprendida na sala de aula. Apresentação dos 
documentos solicitados pela coordenação, elaboração do relatório final e aprovação do mesmo 
conforme regulamento específico. Elaboração de diagnósticos, planos de melhorias/intervenção de 
caráter prático em organizações do setor privado, órgãos públicos da municipalidade e demais 
instituições oficiais governamentais estaduais e municipais e não governamentais. 

  Bibliografia 

Básica: 
1. GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

2.    GONÇALVES, Carlos Alberto; MEIRELLES, Anthero de Morais. Projetos e Relatórios de Pesquisa em 
Administração. São Paulo: Atlas, 2014. 
3.   VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de Pesquisa em Administração. 12. ed.       São 
Paulo: Atlas, 2010. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597007480/ 

Complementar: 
 

1.ACEVEDO, C. R & NOHARA, J. J.  Como fazer monografias : TCC, dissertações e teses, 4ª edição, Ed. 
Atlas. São Paulo-SP. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522476831/  

2. BELTRÃO. O.BELTRAO. M.  A Pontuação de hoje, 3ª edição. Ed. Atlas. Sao Paulo.1999.  
 https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522471621/ 
3. GONÇALVES, C.A & MEIRELES, A. M. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. Ed. Atlas, 
São Paulo –SP,2004. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522471607/ 

4.MARCONI, Marina A.; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Científica. 7ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2017. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011845/epubcfi/6/2!/4/2/2@0:0  
5. MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações, 3ª edição. Ed. Atlas, São 
Paulo, SP.2002. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502204621/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522476831/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522471621/
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466085/ 

 

        - 8º Período 
 
 

Tecnologias de Gestão e Jogos Empresariais podem promover dinâmicas 
de grupos que mantenham o foco na globalização, nos processos de comunicação e nas   
novas tecnologias que estimulam as mudanças mercadológicas. 

 
 

 
 

 
Figura 9 – Articulação das disciplinas do oitavo período 

 

 
 

 

Atividades Interdisciplinares VIII – 20h 

Ementa: 
Estratégias, ferramentas e tecnologias avançadas de gestão envolvendo as disciplinas de formação 
profissional da matriz curricular de maneira vertical. Estímulo à discussão científica e publicação de 
artigos, resumos, banners, etc. 
 

Bibliografia 

1. ARAÚJO, Luis César G. Organização, Sistemas e Métodos e as Tecnologias de Gestão 
Organizacional. Vol. 1. São Paulo: Atlas, 2008.  

2. LUDOVICO, Nelson. Como Preparar uma Empresa para o Comércio Exterior. Saraiva, 03/2009. 
VitalSource Bookshelf Online.  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502089143/pageid/0 

3. MAIA, Jayme de Mariz. Economia internacional e Comércio Exterior. 13. ed. São Paulo: Atlas, 
2010.   

 
Referências Complementares 
 

Atividades 
Interdisciplinares 

VIII 

Administração 

Financeira II 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502089143/pageid/0
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1. BURGELMAN, A., R., CHRISTENSEN, M., C., WHEELWRITGH, Steven C. (01/2013). Gestão 
Estratégica da Tecnologia e da Inovação: Conceitos e Soluções, 1st edição. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580550917/  

2. DAVENPORT, T. H.  Reengenharia de processos: Como inovar na empresa através da tecnologia 
da informação. São Paulo: Campus, 1994. 

3. FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: um projeto em parceria. São Paulo: 
Loyola, 1993.  119 p. 

4. GURGEL, Cláudio; RODRIGUEZ, Martins Vicente Rodriguez Y. Administração: Elementos 
Essenciais para a Gestão das Organizações. 1ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

5. LEWIS, James P. Como gerenciar projetos com eficácia. 2.ed. São Paulo: Campus, 2000.    

 

Trabalho de Conclusão de Curso – 40h 

Ementa: 
Desenvolver, cientificamente, as competências descritas no Projeto Político Pedagógico do curso de 
Administração. Aplicabilidade dos conceitos de metodologia do trabalho científico, dos métodos 
qualitativo, quantitativo, misto e das normas da ABNT. Realização do Trabalho de Conclusão de Curso 
com articulação teórico-prática, por meio das modalidades: artigo científico, ou monografia, ou plano 
de negócios. Orientação e avaliação em banca.. 

  Bibliografia 

Básica: 
 
1. MEDEIROS, João Bosco de. Redação Científica. São Paulo: Atlas, 2007. 
2. GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.    
3.      VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de Pesquisa em Administração. 12. ed.       São 
Paulo: Atlas, 2010. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597007480/ 

Complementar: 
 

1.ACEVEDO, C. R & NOHARA, J. J.  Como fazer monografias : TCC, dissertações e teses, 4ª edição, Ed. 
Atlas. São Paulo-SP. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/97885 

2.BELTRÃO. O.BELTRAO. M.  A Pontuação de hoje, 3ª edição. Ed. Atlas. Sao Paulo.1999.  
 https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522471621/ 

3. GONÇALVES, C.A & MEIRELES, A. M. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. Ed. Atlas, 
São Paulo –SP,2004. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522471607/ 

4.MARCONI, Marina A.; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Científica. 7ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2017. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597011845/epubcfi/6/2!/4/2/2@0:0  

5. MARTINS, G. A. Manual para elaboração de monografias e dissertações, 3ª edição. Ed. Atlas, São 
Paulo, SP.2002. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466085/ 
 

 
 

Tecnologias de Gestão – 80h 

Ementa: 
Cenário Organizacional contemporâneo e suas demandas. Mudança Organizacional versus Paradigmas. 
Tecnologias de Gestão: Arquitetura Organizacional; Balanced Scorecard; Gestão da Inovação; 
Terceirização (outsourcing); Gestão da Qualidade; Benchmarking; Aprendizagem Organizacional; 
Gestão do Conhecimento; Empowerment; Open-Book Management; Gestão e Organização Horizontal; 
Gestão por Processos e Reengenharia; Gestão e Organização Reversa; outras tecnologias 
contemporâneas. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/%23/books/9788580550917/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522476831/
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 Bibliografia 

Básica: 
 
1. ZOGBI, Edson. Competitividade através da Inovação. São Paulo: Atlas, 2008. 

2. SCHERER, F. O.; CARLOMAGNO, M.S. Gestão da Inovação na Prática. 2.ed. São Paulo: Gen, 
2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597007121/cfi/6/2!/4/2/4@0:0 

3. DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e Espírito Empreendedor. São Paulo: Thompson Pioneira, 
2001. 

Complementar: 

1. ARAUJO, Luís César G. de. Organização, Sistemas e Métodos e as tecnologias de Gestão 
Organizacional. Volume 2. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books. Capítulo 3, 
Balanced Scorecard -  páginas 49 a 76. 

2. BATEMAN, Thomas S.; SNELL, Scott A.. Administração. 2.ed. Porto Alegre: bookman, 2012. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books. Capítulo 6: A estrutura Horizontal - 
páginas 135 a 140. 

3. DAVILA, Tony; EPSTEIN, Marc J.; SHELDON, Robert. As regras da Inovação. Porto Alegre: 
Bookman, 2007. (Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577801435/cfi/46!/4/6@0:0 ) 
Capítulo 2: Mapeando a Inovação. Paginas 47 a 75. 

4. DERESKY, Helen. Administração Global: estratégica e impessoal. Porto Alegre: Bookman, 2003. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577803569/cfi/67!/4/4@0.00:0.00. 
Capítulo 3: O contexto cultural da Gestão Global. Páginas 71 a 96. 

5. ROBBINS, Stephen; DECENZO, David A.; WALTER, Robert M. A Nova Administração – 
Mudanças e Perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2014. (Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502225336/cfi/85!/4/6@0:0) 
Capítulo 5: Controle - páginas 141 a 165. 

Filme: Um senhor estagiário. Direção: Nancy Meyers. 2015 (EUA) 
 

Comércio Exterior – 80h 

Ementa:   
O mercantilismo e suas práticas para o comércio exterior. A evolução crescente do comércio exterior. 
Os alicerces do comércio internacional. Termos internacionais de Comércio (Incoterms). Defesa 
comercial. Regimes aduaneiros. Barreiras ao comércio exterior. Sistemática de exportação: conceitos, 
operacionalização e práticas. 

 

Bibliografia 

Básica: 

1. DIAS, Reinaldo; RODRIGUES, Waldemar (Orgs.). Comércio exterior: teoria e gestão, 3ª edição. 
Atlas, 10/2013. VitalSource Bookshelf Online.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522484447/pageid/0 

2. FARO, Ricardo. Curso de Comércio Exterior: visão e experiência brasileira. São Paulo: Atlas, 
2007.  

3. SEGRE, German. Manual Prático de Comércio Exterior. São Paulo: Atlas, 2007 

Complementar: 
1. LUDOVICO, Nelson. Como Preparar uma Empresa para o Comércio Exterior. Saraiva, 03/2009. 

VitalSource Bookshelf Online.  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597007121/cfi/6/2!/4/2/4@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577803569/cfi/67!/4/4@0.00:0.00
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502225336/cfi/85!/4/6@0:0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522484447/pageid/0
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https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502089143/pageid/0 

2. MURTA, Roberto. Princípios e Contratos em Comércio Exterior - 2ª edição. Saraiva, 02/2009. 
VitalSource Bookshelf Online.  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502199606/pageid/0 

3. MAGNOLI, Demétrio. Comércio Exterior e Negociações Internacionais.1
a
 edição, [Minha 

Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088386/ 
4. SOUSA, José Meireles de. Gestão do Comércio Exterior: exportação / importação. São Paulo. 

Saraiva, 2010. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502117457/cfi/0 

5. VAZQUEZ, José Lopes . Comércio Exterior Brasileiro, 11ª edição. Atlas, 03/2015. VitalSource 
Bookshelf Online. 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498680/pageid/0 

 

Orçamento Empresarial – 80h 

Ementa: 

Conceitos e princípios do Planejamento e Controle de Resultados. Entendimento do Sistema 
Orçamentário dentro da Organização. Orçamento de Vendas. Orçamento de Produção. Orçamento de 
matérias-primas, mão-de-obra e custos indiretos de produção. Orçamento de Capital e de 
Disponibilidades. Demonstrativo de Resultado e Balanço Patrimonial projetado. Controle gerencial: 
conceitos e características. O departamento de controle e o controller. Plano anual de resultados. 
Desenvolvimento da informação gerencial e o controle de custos. 

  Bibliografia 

Básica: 
1. HOJI, Masakazu. Administração financeira: uma abordagem prática. 6.ed. São Paulo: Atlas, 

2006. 
2. WELSCH, Glenn Albert. Orçamento Empresarial. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1996. 
3. SANVICENTE, Zoratto, A. (07/2012). Orçamento na administração de empresas: planejamento 

e controle, 2ª edição.  São Paulo: Atlas, 2013. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477999/ 
  

Complementar: 
 
1. MOREIRA, Carlos, J. (03/2013). Orçamento empresarial: manual de elaboração, 5ª edição. São 

Paulo: Atlas, 2013. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478781/.  

2. ROSS, A., S., WESTERFIELD, W., R., JORDAN, D., B., LAMB, Roberto. (01/01/2013). Fundamentos 
de Administração Financeira, 9th edição. Porto Alegre: AMGH, 2013. [Minha Biblioteca]. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552256/.  

3. FREZATTI, Fábio. (01/2013). Orçamento empresarial: planejamento e controle gerencial, 5ª 
edição. São Paulo: Atlas, 2009. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477715/.  

4. SOUZA, A.B.D. (02/2014). Curso de administração financeira e orçamento: princípios e 
aplicações. São Paulo: Atlas, 2014. [Minha Biblioteca]. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485642/ 

5. SILVA, da, E. C. (07/2009). Introdução à Administração Financeira - Uma Nova Visão Econômica 
e Financeira para a Gestão de Negócios das Pequenas e Médias Empresas. Rio de Janeiro: LTC, 
2009. [Minha Biblioteca]. Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-

85-216-2779-1/.   

 
 

Jogos Empresariais- 40h 

Ementa: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502089143/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502199606/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088386/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502117457/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498680/pageid/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477999/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478781/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580552256/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477715/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522485642/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2779-1/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2779-1/
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Conceitos e importância dos jogos de empresas. Usos dos jogos de empresas no desenvolvimento de 
habilidades empresariais. Participação em jogos de empresas por meio da simulação de ambiente 
empresarial. 

  Bibliografia 

Básica: 
1. BERNI, Duílio de Ávila; FERNANDEZ Brena Paula Magno. Teoria dos Jogos. São Paulo, Saraiva, 

2014. Retirado de:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502220577/ 
2.       GRAMIGNA, Maria, Rita. Jogos de Empresa. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2009. 
3.      GRAMIGNA, Maria, Rita. Jogos de Empresas e técnicas vivenciais. 2. ed. São Paulo: Pearson, 
2007. 

Complementar: 
BERNARDI, Luiz Antônio. Formação de Preços - Estratégias, Custos e Resultados, 5ª ed. São Paulo, 
Atlas, 2017. Retirado de: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011531/ 
 
2. SWAIM, Robert W. A Estratégia Segundo Drucker - Estratégias de Crescimento e Insights de 
Marketing Extraídos da Obra Peter Drucker. Retirado de: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2616-9/ 
 
3. MARINHO, Raul. Prática na teoria: Aplicações da Teoria dos Jogos e da Evolução aos Negócios. 2.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2011. Disponível em:  
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502126114/ 
 
4. COSTA, Clovis Corrêa da. Estratégia de Negócios. São Paulo, Saraiva, 2009. Retirado de: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502110793/ 
 
5. SOUSA, José Meireles de. Gestão Técnicas e Estratégias no Contexto Brasileiro. São Paulo, Saraiva, 
2009. Retirado de: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502119413/ 
1.  

 

Gestão de Projetos – 40h 

Ementa: 
IntroduçãoaoProject Management Body of Knowledge (PMBOK). O projeto e o ciclo de vida do projeto, 
administração do projeto, sistemas organizacionais de administração de projetos e a visão de conjunto 
do PMBOK. A conceituação de projeto, programa, subprojeto e sistema, bem como as técnicas de 
preparação de projetos e a importância da gestão de projetos. 

 

  Bibliografia 

Básica: 
1.  CAVALCANTI, Francisco R. P. SILVEIRA, Jarbas A. N. Fundamentos de 
Gestão de Projetos. São Paulo, Atlas, 2016. Retirado de: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005622/ 

1. 2.  MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Administração de Projetos. Como transformar ideias em resultados. 
2.ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

3.MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de Projetos. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

Complementar: 

1. JUNIOR, R., Roque, CARVALHO, M.M. D. Gerenciamento de projetos na prática: casos 
brasileiros. São Paulo: Atlas, 2013. Retirado de: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466702/  

2. JÚNIOR., R., Roque, CARVALHO, M.M.D. Fundamentos em Gestão de Projetos: Construindo 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502220577/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011531/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2616-9/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502126114/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502110793/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502119413/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597005622/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466702/
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Competências para Gerenciar Projetos, 4ª ed. São Paulo: Atlas 2015. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522498895/ 

3.  MOLINARI, Leonardo. Gestão de Projetos - Teoria, Técnicas e Práticas. São Paulo: Erica, 2010. 
Retirado de: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517827/ 

4. LIMA, Pereira, G. Série Gestão Estratégica - Gestão de Projetos. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 
Retirado de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2272-7/ 

5. BREMER, Carlos, CARRASCO, Gilberto, GEROLAMO, Cecílio, M., CARPES, Zenkner, N. P.  Gestão 
de Projetos - Uma Jornada Empreendedora da Prática à Teoria. São Paulo: Atlas, 2017. Retirado 
de https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011517/ 

 
 
 
 
 

OPTATIVAS 
 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais – 40h 

Ementa: 
Teoria e prática da LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais. 

  Bibliografia 

Básica: 
1. CAPOVILLA, Fernando César; Raphael, Walkiria Duarte. Dicionário Enciclopédico Ilustrado 

Trilíngue - Língua de Sinais Brasileira - 2 Vols. São Paulo: Edusp, 2007. 
2. SACKS, O. Vendo Vozes: Uma viagem ao mundo dos Surdos. Tradução de Laura Teixeira Motta . 

São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  
3. SILVA, I. R.; KAUCHAKJE, S.; GESUELI, Z. M. Cidadania, Surdez e Linguagem: desafios e 

Realidades. São Paulo: Plexus, 2003.  

Complementar: 
1. ALMEIDA, Elizabeth G. C. de. Leitura e surdez: um estudo com adultos não oralizados. Rio de 

Janeiro: Revinter, 2000.  

2. BOTELHO, Paula. Linguagem e Letramento na Educação dos Surdos: Ideologias e práticas 
pedagógicas. Belo Horizonte: Autentica, 2005.                 

3. MOURA, Maria Cecília. O surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Revinter, 
2000.  

4. QUADROS, RoniceMullerde. Curso de Libras. 4 ed. Rio de janeiro: LSB Vídeo, 2006.  

5. SEGALA, Sueli Ramalho. ABC em Libras. São Paulo: Panda Books, 2009.      

 
 

Gestão em Agronegócio – 40h 

Ementa:   
Introdução ao agronegócio, definição dos empreendimentos  rurais. Histórico do agronegócio brasileiro. 
Características dos produtos agroindustriais: oferta e demanda; Mecanismos de comercialização: 
transações de commodities em mercados spot, a termo, futuros e o papel do hedging..Conceito de  
cadeias e de  comercialização. Commodity system approach e conceito de agronegócio: organização, 
estrutura organizacional e departamentalização. Enfoque e análise de cadeias: políticas públicas, 
estratégias privadas, espaço de inovação. Cadeias versus alianças estratégicas. Conceitos e aplicação de 
redes de Empresas 

Bibliografia 

Básica:  
1. CALLADO, Antônio A. C. Agronegócio. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
2. ARAUJO, Massilio J. Fundamentos de agronegócios. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2005.   
3. ZUIN,  L. F. S.;QUEIROZ, T. R (org.). Agronegócios: gestão e Inovação. São Paulo:  Saraiva, 2008. 

 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522498895/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536517827/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2272-7/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597011517/
javascript:PesquisaMarca();
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Complementar: 
1. BATALHA, Mario Otavio. Gestão agroindustrial. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2009 
2. NEVES, Marcos Fava. Agricultura integrada: inserindo pequenos produtores de    maneira 

sustentável em modernas cadeias produtivas. São Paulo: Atlas, 2010.  
3. PADILHA JÚNIOR, João Batista. Agronegócio: Uma abordagem econômica. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2007.  
4. SILVA, Roni Antonio Garcia da.Administração Rural: teoria e prática. Juruá Editora, 2009.   
5. ZYLBERSZTAJN, Décio; NEVES, Marcos Fava; NEVES, Evaristo Marzabal.  Agronegócio do Brasil. São 

Paulo:  Saraiva, 2007.   

 

Ingles Instrumental  – 40h 

Ementa: 
Competência lingüística e comunicativa através da aquisição de funções da linguagem nas quatro 
habilidades (ouvir, falar, ler e escrever) e estruturas gramaticais em nível básico. 

  Bibliografia 

Básica: 
1. DICIONÁRIO OXFORD ESCOLAR.3 ed. Oxford: Oxford University Press, 2009.   
2. MURPHY, Raymond. Basic Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.   
3. EASTWOOD, J. Oxford practice grammar. 10.ed. New York: university Press, 2004.   

Complementar: 
 
1. ARAÚJO, Antônia Dilamar. Inglês instrumental: caminhos para leitura. Teresina: Alínea, 2002. 
2. MUNHOZ, E. Inglês instrumental: estratégias de leitura. São Paulo: Textonovo, 2001.  
3. THOMSON,  A. J. MARTINET, A. V. A practical English grammar. 4.ed. New York: 1998. 
 
4. UR, Penny. A Course in Language Teaching; practice and theory. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1999.   
5. VINCE, M. Elementary language pratice. England: MacmillianEducation, 2003. 

 

Espanhol Instrumental – 40h 

Ementa: 
Desenvolvimento da compreensão escrita aplicada a textos da área empresarial. Estudos de estruturas 
básicas da língua espanhola como suporte aos textos. Sistematização e prática de estruturas 
linguísticas recorrentes na área e falsos cognatos.  

 

  Bibliografia 

Básica: 
1. Dicionário Larousse espanhol-português, português-espanhol avançado/ [coordenação editorial 

José A. Gábez] São Paulo: Larousse do Brasil, 2006. 
2. MILLARES, S. Método de Español para extranjeros. Madrid: Edinumen. 1995 
3. MORENO, C; FERNANDEZ, G. E. Gramática contrastiva del español para brasileño. Madrid: 

SGEL, 2007 

1. . BON, F. M. Gramática comunicativa del español Tomo I . España: Edelsa, 2004. 

2. FLAVIAN, E; FERNANDEZ, G.E. Minidicionario espanhol-português. São Paulo:    Ática, 2009. 

3. MILANI, E. Gramática de espanhol para brasileiros. São Paulo: Saraiva, 1999. 

4. MARTINEZ, R. AYALA, V.SHUMACHER, C. Como dizer tudo em espanhol nos negócios : fale a coisa 
certa em qualquer situação de negócios. - 1. ed. [Minha biblioteca]. 2015. Retirado de 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2980-1/cfi//6/10!/4/10/10@0:0 
 
5.VIÑO, M. G. Preparación al diploma de español DELE nivel B1. España: Edelsa, 2013. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-2980-1/cfi//6/10!/4/10/10@0:0
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Administração Pública – 40h 

Ementa:   
Conceitos em Administração Pública. As representações dos termos público e privado. Estado, 
Sociedade, Governo e Administração. Principais modelos de administração: patrimonialista, burocrático, 
gestão pública e papéis do Estado. O sistema político brasileiro e suas consequências sobre o Estado e a 
gestão.  Administração de Serviços Públicos.  Representações Sociais da Administração Pública. Novos 
cenários e novos desafios à Administração Pública. Globalização e o cenário de mudanças mundiais. As 
esferas administrativas, os poderes e as relações intergovernamentais. Novos modelos de gestão em 
organizações públicas. 

Bibliografia 

Básica:  
1. COSTIN, Claudia. Administração Pública. Rio de Janeiro: Campus, 2010.  
2. MARTINS, Paulo Emílio M.Estado e Gestão Publica: visões do Brasil contemporâneo. Rio de 

Janeiro: FGV, 2006.  
3. PEREIRA, José Matias.Curso de Administração Pública. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009.    
 

Complementar: 

1. FRANÇA, Phillip Gil. O Controle da Administração Pública .2.ed. São Paulo:Sollus distribuidora de 
livros, 2010.  

2. LIMA,Paulo Daniel Barreto. Excelência em Gestão Pública: a trajetória e a Estratégia do 
Gespública. Rio de Janeiro: QualityMark, 2007.        

3. MEDEIROS, Paulo César; LEVY, Evelyn. Novos Caminhos da Gestão Pública :Olhares e Dilemas.Rio 
de Janeiro: QualityMark, 2009.   

4. PALUDO, Augustinho.Administração Pública. Rio Janeiro: Campus, 2010    
5. SILVA,Christian Luiz; LIMA,  José Edmilson de Souza.  Políticas Públicas e Indicadores para o 

Desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2010.   

 

Marketing Internacional – 40h 

Ementa:   
Introdução ao marketing global; o ambiente do marketing global; o ambiente econômico global; 
ambiente social e cultural; o ambiente político, legal e regulatório do marketing global; analisando e 
aproveitando oportunidades do mercado global; sistemas de informação e pesquisa de marketing global; 
segmentação; estratégias de marketing; criando programas de marketing global; decisões de produto; 
promoção global. 

Bibliografia 

Básica:  
1. EDMIR, Kuazaqui. Marketing Internacional: desenvolvendo conhecimentos e competências em 

cenários globais. São Paulo: M.Books, 2007   
2. LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing de Serviços. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2007.    
3. PHILIP R, Cateora. Marketing Internacional. 13.ed. São Paulo, LTC, 2009.   
 

Complementar: 
1. BARROS, José C. SAMARA, Beatriz S. Pesquisa de Marketing. 4.ed. São Paulo, Pearson, 2007 
2. COBRA, Marcos. O Novo Marketing. Rio de Janeiro, Campus, 2009.      
3. KOTLER, Philip . Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser 

humano.. Rio de Janeiro: Campus, 2010.   
4. KOTLER, Phillip et al. Marketing de Lugares. São Paulo. Prenctice Hall, 2006. 
5. WIRTZ, Christopher, L. Marketing de Serviços. 5.ed.. São Paulo, Pearson, 2006.  
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OSM – Organização Sistemas e Métodos – 40h 

Ementa:   
As aplicações de OSM no sistema empresa e os impactos da informática nos sistemas administrativos. 
A função do organizador e do analista de OSM. A função do analista de sistemas. A organização como 
atividade organizadora. A racionalização de formulários. Representação gráfica das estruturas, os 
manuais da empresa. Elaboração e redação de materiais. Procedimentos e normas. Documentação e 
arquivamento. Estudo do arranjo físico e planejamento do lay – out, os fluxogramas e os gráficos de 
processamento.  Abordagem de sistemas. Especificação de processos: levantamento, organização de 
dados, alternativas (análise), especificação de formulários, telas e relatórios, documentação do 
sistema. 

Bibliografia 

Básica: 
1. ARAÚJO, Luis César G. .Organização, Sistemas e Métodos e as Tecnologias de Gestão 

Organizacional.4 ed. São Paulo: Atlas, 2008.   
2. OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração de Processos: Conceitos, Metodologia, 

Práticas. 3 ed.  São Paulo: Atlas, 2009.  
3. OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Sistemas, organização e métodos: uma abordagem 

Gerencial. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2010.           

Complementar: 
1. ARAÚJO, Luis César G. .Organização, Sistemas e Métodos e as modernas ferramentas de gestão 

organizacional. São Paulo: Atlas, 2007. 
2. BALLESTERO-ALVAREZ, Maria Esmeralda. Manual de Organização Sistemas & Métodos. 4.ed.  

São Paulo: Atlas, 2010.     
3. CORREA, AntonioNival. Organização sistemas e métodos: técnicas e ferramentas. São Paulo: 

LCTE, 2005. 
4. CRUZ, Tadeu. Sistemas, Métodos & Processos: Administrando Organizações por Meio de 

Processos de Negócios.2 ed. São Paulo, 2005.                 
5. CURY, Antonio. Organização e métodos: Uma Visão Holística. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

Raciocío Lógico – 40h 

Ementa: 
História. Lógica Formal. Verdade e Erro. Idéia, Juízo e Raciocínio. Princípios da Lógica. O Quadrado 
Aristotélico. Silogismos. Lógica Simbólica. Conjunção. Disjunção. Condicional. Bi-condicional. Negação. 
Construção de Tabelas de valor verdade dos enunciados. Negação das proposições compostas. 
Resolução de questões de concursos. 

  Bibliografia 

Básica: 
1. PEREIRA,  Ilydio De Sá. Raciocínio Lógico. São Paulo: Ciencia Moderna, 2008.  
2. QUILELLI Paulo. Raciocínio Lógico FCC. 2ªed. Ferreira, 2008.   
3. ROCHA Enrique. A Lógica do Cotidiano. 1ªed. Imptus, 2010.  

Complementar: 
1. LIMA Marcelo. Matemática e Raciocínio Lógico. Rio de Janeiro: Campus, 2009.  
2. MONTEIRO Dimas De Barros. Raciocínio Lógico Matemático e Quantitativo. 4.ed. MB Editora, 

2010.   
3. MORTARI, César A. Introdução à lógica. São Paulo: Editora Unesp, 2001. 
4. SÁ, Llydio Pereira de. Raciocínio Lógico. Rio de Janeiro. Ciência Moderna. 2008. 
5. THIRY, Philippe. Noções de Lógica. Lisboa. Edições 70, 1996. 
 

 

Controladoria – 40h 

Ementa:   
Surgimento, linha filosófica, aplicabilidade. O papel do controller na empresa. Funções específicas da 
Controladoria: planejar, organizar, controlar, comunicar e motivar. Controladoria como uma 

http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=253
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=253
http://www.editoraatlas.com.br/Atlas/webapp/curriculo_autor.aspx?aut_cod_id=32347
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Ferramenta para a tomada de decisão. 

Bibliografia 

Básica:  
1. FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo César. Controladoria: teoria e prática. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2006.   
2. MOSIMANN, Clara Pellegrinello; FISCH, Sílvio. Controladoria: seu papel na administração de 

empresas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
3. SANTOS, Roberto Vatan. Controladoria: Uma introdução ao sistema de gestão econômica Gecon. 

2 ex.. São Paulo: Saraiva, 2010.  

Complementar: 
1. GARRISON, R.H.; NOREEN, E. Contabilidade Gerencial. 11. ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros 

Técnicos e Científicos, 2007.   
2. HORNGREN, C. T.; FOSTER, G; DATAR, S. Contabilidade de Custos. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2000. 
3. LUNKES, Rogério João. Controladoria na Coordenação dos Sistemas de Gestão. São Paulo: Atlas, 

2009.  
4. MARTINS, E. Contabilidade de Custos. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2003.   
5. PADOVEZE, Clóvis Luís. Controladoria estratégica e operacional: conceitos, estrutura, aplicação. 

São Paulo: Cengege Learning, 2011.  

 

Comportamento do Consumidor – 40h 

Ementa:   
 

Os consumidores no mercado e como indivíduos; percepção; aprendizagem e memória; motivação e 
valores; o eu; personalidade e estilos de vida; atitudes; mudança de atitudes e comunicações 
interativas; os consumidores como tomadores de decisão; as decisões individuais; comprando e 
descartando; influência do grupo e liderança de opinião; as tomadas de decisões organizacionais e 
domésticas; os consumidores e as subculturas; os consumidores e a cultura. 

 

Bibliografia 

Básica:  
1. SOLOMON, Michael R. O comportamento do Consumidor: comprando, possuindo e sendo. 

6.ed.. Porto Alegre, Bookman, 2008.  
2. LIMEIRA, Tania Maria Vidigal. Comportamento do Consumidor Brasileiro São Paulo: Saraiva, 

2007.  
3. SAMARA, Beatriz Santos. Comportamento do Consumidor: conceitos e casos, São Paulo, 

Prentice Hall, 2005.  

Complementar: 

1. HOOLEY, Graham J. Estratégia de Marketing e posicionamento Competitivo. 3.ed. São Paulo, 
Pearson Prentice Hall, 2005. 

2. KOTLER, P. ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. 1ª Ed. São Paulo, Pearson Prentice 
Hall, 2008.  

3. KOTLER. P. KELLER, Keller L. .Administração de Marketing, 12.ed. São Paulo, Ed. Prentice Hall, 
2006.  

4. LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de Marketing: conceitos, planejamento e 
aplicações à realidade brasileira. São Paulo, Atlas, 2006. 

5. MOTHERSBAUGH, David L. Comportamento do Consumidor: Construindo a Estratégia de 
Marketing. 10ªed. Rio de janeiro: Campus, 2007.  

 

5.1.3   Pré-requisitos 
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Entendendo a necessidade de flexibilização curricular, o curso de 

Administração no ano de 2017 organizou sua matriz curricular no sentido de 

abolir praticamente todos os pré-requisitos para disciplinas. Foi entendido pelo 

colegiado do curso e também pelo NDE que o aluno que é acompanhando 

continuamente e amparado por projetos de monitorias não precisam estar 

“amarrados” em uma matriz curricular, dessa forma os pré-requisitos foram 

extintos em sua maioria. 

Dado a compreensão das particularidades do TCC e do Estagio 

Curricular Obrigatório,  os pré-requisitos  que permaneceram ficaram assim 

definidos:  

Para cursar o Estagio Curricular Obrigatório o aluno precisa ter 

cumprido ao menos 70% da carga horária total do curso ou estar pleno no 7º 

período do curso. 

Para cursar o TCC o aluno deverá ter cursado a disciplina de 

Elaboração de Projetos que é ofertada no 7º período do curso. 

Para as demais disciplinas não há restrições ou pré-requisitos a 

serem cumpridos. 

  

 
 5.2   Flexibilização curricular 

 
 

Para integralização curricular, o aluno deve cursar todas as 

disciplinas obrigatórias, além de realizar a carga horária de estágio, nos cursos 

em que esta atividade está prevista nas Diretrizes Curriculares, em um período 

mínimo ou no período máximo previsto no Projeto Pedagógico do curso. Dentro 

deste princípio, os alunos têm oportunidade de abreviar ou prolongar a 

integralização curricular, podendo cursar disciplinas optativas em outros cursos 

e realizar cursos especiais para eliminar alguma pendência.  

A integralização curricular prevê, ainda, o cumprimento de horas em 

atividades complementares, que constituem importante eixo de flexibilização. 

Entre as muitas atividades possíveis, realizam-se, em diferentes momentos, 

atividades de extensão, envolvendo alunos e professores, em projetos voltados 

para o bem-estar da comunidade. Alguns cursos incluem, em suas matrizes 

curriculares, disciplinas optativas que viabilizam a abordagem de temas 
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emergentes, ao longo dos percursos formativos. Outra prática de flexibilização 

consiste no aproveitamento de estudos realizados fora da estrutura curricular 

do curso, mediante critérios de avaliação. Eventos científicos são realizados 

com abordagens inovadoras e atuais. 

   O curso disponibiliza aos discentes disciplinas optativas, tais como 

Libras, Espanhol e Inglês instrumental, Gestão Pública, Gestão de 

agronegócios, dentre outras, com carga horária de 40 horas, cada uma delas.  

  Nos anos pares o curso proporciona a Jornada de Administração 

com palestras de professores de renome nacional e internacional, minicursos, 

eventos culturais (apresentação de balé, dança moderna, grupos musicais e 

orquestra sinfônica) e evento científico com apresentações orais de resultados 

de pesquisas científicas. O evento garante a quem participar de todas as 

atividades, 40 horas de atividades extra-classe. 

Nos anos ímpares a IES planeja, organiza e realiza o CIPPEX, 

evento internacional multidisciplinar com palestras de pesquisadores 

internacionais e nacionais renomados, minicursos, feiras e mostras culturais, 

de empreendedorismo e apresentações de pôsteres científicos resultados de 

pesquisa científica. O CIPPEX proporciona até 60 horas de atividades extra-

classe. 

Bimestralmente a IES também reúne todos seus alunos, professores 

e técnicos administrativos para o Com Vovação, um evento de caráter 

confessional ou de formação ética, filosófica e ou empreendedora 

proporcionando conhecimento, relacionamento e ainda certificação de 

atividades extra-classe. 

Os professores do curso de Administração também promovem, em 

suas aulas, momentos diferenciados convidando empresários locais para 

contarem suas histórias ou falarem sobre seus negócios e ainda é comum 

exibição de filmes cujas histórias sejam sobre gestão para análise. 

As visitas técnicas também são comuns, podendo ocorrer na hora da 

aula ou em outros períodos, desde que a maioria dos discentes concordem. 
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Como a região é rica em número de indústrias e comércio varejista e 

atacadista, as visitas técnicas são frequentes, constituindo-se de um momento 

importante e interessante de enriquecimento e amadurecimento prático/teórico. 

 
5.3  Matriz curricular (componentes curriculares) 
 

A Matriz Curricular de Administração da UniEVANGÉLICA foi 

proposta com vistas ao cumprimento da seguinte legislação: 

 

 Resolução CNE/CES n. 04 de 13/07/2005, que institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração. 

 Decreto 5.626/2005, que prevê a disciplina LIBRAS como optativa para 

os cursos de bacharelado. 

 Resolução CNE/CES n. 02/2007, que dispõe sobre a carga horária 

mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos 

de graduação, bacharelados, na modalidade presencial. Carga horária 

mínima igual a 3.000 (três mil) horas-relógio (60 minutos). Tempo de 

integralização de cinco anos. Atividades complementares e estágios que 

devem representar no máximo 20% (vinte por cento) da carga horária 

total. 

 Resolução CNE/CES n. 03/2007, que dispõe sobre procedimentos a 

serem adotados quanto ao conceito de hora-aula e dá outras 

providências. 3.000 horas-relógio = 3.600 horas-aula de 50 minutos, 

com alteração de 16 semanas de aulas para 20 semanas de aulas. 

 Diretrizes Institucionais. 

 

        A alteração da quantidade de semanas de aulas de 16 para 20 

se fez necessária conforme Parecer CNE/CES n. 261/2006 que no seu Art. 3º 

diz: “A carga horária mínima dos cursos superiores será mensurada em horas 

(60 minutos), de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo”. 

 

        E a Resolução CNE/CES n. 02/2007 que estabelece a carga 

horária mínima dos cursos de graduação em Administração, Bacharelado, em 

3.000 horas/relógio (60 minutos). 
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        Assim a nova Matriz do Curso de Administração da 

UniEVANGÉLICA Centro Universitário de Anápolis é assim constituída: 

 
 

5.3  MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
VIGÊNCIA 2012/1 

 

 
MATRIZ CURRICULAR 2012/2 (PROPOSTA 2017/1) 

 

ATUALIZADA EM 17/11/2016 - SEM PRÉ-REQUISITOS E COM CARGA HORÁRIA PRÁTICA 
 

 

5.3.1    Disciplinas Obrigatórias 
 

      

 
1º PERÍODO 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
Total 

CR Pré-requisito 
Campo de 
Formação 

 

 

Instituições de Direito Público e Privado 80   80 4   Básica 

 

Estudos Filosóficos e Políticos 80   80 4   Básica 

 

Matemática 80   80 4   
Est. Quant. & 
Tecnol. 

 

Lingua Portuguesa 80   80 4   Básica 

 

Teoria Geral da Administração I 80   80 4   Profissional 

 

Atividades Interdisciplinares I   20 20 1   Complementar 

  
 

 

420 21 

  

  
 

     

 
2º PERÍODO 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
Total 

CR Pré-requisito 
Campo de 
Formação 

 

 

Contabilidade Geral 80   80 4   Básica 

 

Matemática Financeira 80   80 4   
Est. Quant. & 
Tecnol. 

 

Psicologia Organizacional 80   80 4   Básica 

 

Metodologia do Trabalho Científico 40   40 2   Básica 

 

Teoria Geral da Administração II 60 20 80 4   Profissional 

 

Comunicação Empresarial 40   40 2   Básica 

 

Atividades Interdisciplinares II   20 20 1   Complementar 

  
 

 

420 21 

  

  
 

     

 
3º PERÍODO 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
Total 

CR Pré-requisito 
Campo de 
Formação 

 

 

Gestão de Pessoas I 80   80 4   Profissional 

 

Contabilidade de Custos 80   80 4   Básica 

 

Administração de Serviços 40   40 2   Profissional 

 

Introdução à Economia 80   80 4   Básica 

 

Estatística Aplicada à Administação 60 20 80 4   
Est. Quant. & 
Tecnol. 

 

Cidadania, Ética e Espiritualidade 40   40 2   Complementar 

 

Atividades Interdisciplinares III   20 20 1   Complementar 

  
 

 

420 21 
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4º PERÍODO 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
Total 

CR Pré-requisito 
Campo de 
Formação 

 

 

Gestão de Pessoas II 80   80 4   Profissional 

 

Administração Financeira I 80   80 4   Profissional 

 

Administração Mercadológica I 80   80 4   Profissional 

 

Estudos Sócio-Antropológicos 80   80 4   Básica 

 

Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais 60 20 80 4   Profissional 

 

Atividades Interdisciplinares IV   20 20 1   Complementar 

  
 

 

420 21 

  

  
 

     

 
5º PERÍODO 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
Total 

CR Pré-requisito 
Campo de 
Formação 

 

 

Administração Mercadológica II 80   80 4   Profissional 

 

Administração de Sistemas de Informação 40   40 2   Profissional 

 

Direito Empresarial 80   80 4   Básica 

 

Administração da Produção  60 20 80 4   Profissional 

 

Administração Financeira II 80   80 4   Profissional 

 

Informática Aplicada à Administração   40 40 2   Básica 

 

Atividades Interdisciplinares V   20 20 1   Complementar 

  
 

 

420 21 

  

  
 

 
  

  

 
6º PERÍODO 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
Total 

CR Pré-requisito 
Campo de 
Formação 

 

 

Legislação Social e Trabalhista 80   80 4   Básica 

 

Gestão da Qualidade 60 20 80 4   Complementar 

 

Ética Profissional 40   40 2   Básica 

 

Administração do Terceiro Setor e Responsabilidade 
Social 

40   40 2   Complementar 

 

Logística e Operações 60 20 80 4   Profissional 

 

Pesquisa Operacional 60 20 80 4   
Est. Quant. & 
Tecnol. 

 

Atividades Interdisciplinares VI   20 20 1   Complementar 

  
 

 

420 21 

  

  
 

     

 
7º PERÍODO 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
Total 

CR Pré-requisito 
Campo de 
Formação 

 

 

Elaboração de Projetos de Pesquisa em Administração 40 40 80 4   Complementar 

 

Gestão Estratégica 60 20 80 4   Profissional 

 

Empreendedorismo 40 40 80 4   Complementar 

 

Gestão Ambiental 40   40 2   Complementar 

 

Planejamento Tributário 80   80 4   Básica 

 

Estágio Supervisionado   80 80 4 

 Cumprimento 

de 70% da 
carga horária 
total do curso 

Complementar 

 

Optativa I 40   40 2   Complementar 
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Atividades Interdisciplinares VII   20 20 1   Complementar 

  
  

500 25 

  

  
  

    

 
8º PERÍODO 

CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
Total 

CR Pré-requisito 
Campo de 
Formação 

 

 

TCC - Trabalho de Conclusão de Curso   40 40 2 
 Elaboração 

de Projetos 
Complementar 

 

Tecnologias de Gestão 80   80 4   
Est. Quant. & 
Tecnol. 

 

Comércio Exterior 80   80 4   Complementar 

 

Orçamento Empresarial 40 40 80 4   Profissional 

 

Jogos Empresariais    40 40 2   
Est. Quant. & 
Tecnol. 

 

Gestão de Projetos 20 20 40 2   Complementar 

 

Optativa II 40   40 2   Complementar 

 

Atividades Interdisciplinares VIII   20 20 1   Complementar 

  
 

 

420 21 

  

  
 

     

 

Total de Créditos 
 

  

172 

  

 

Atividades Complementares 
 

 

160 

   

 

*Total da Carga Horária 
 

 

3600 

   

 

* Incluindo Estágio e Atividades Complementares 
 
 

      
 
 

5.3.2    Disciplinas optativas 
 
 

DISCIPLINAS OPTATIVAS CH Teórica CH Prática CH Total CR 

  LIBRAS 40   40 2 

  Gestão do Agronegócio 40   40 2 

  Ingles Instrumental 40   40 2 

  Espanhol Instrumental 40   40 2 

  Administração Pública 40   40 2 

  Marketing Internacional 40   40 2 

  OS&M 40   40 2 

  Raciocínio Lógico 40   40 2 

  Controladoria 40   40 2 

  Comportamento do Consumidor 40   40 2 

   
 

6. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 
 

6.1 Setor administrativo  
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O curso de administração possui espaço físico destinado para as 

coordenações Pedagógica, de Estágio, TCC, Empresa Junior e da revista 

científica.  

As salas possuem computadores, linha telefônica e mobiliário para a 

realização do trabalho interno e atendimento aos alunos. O local é bem 

arejado. limpo e climatizado. 

No mesmo espaço onde estão localizadas as salas de 

coordenações, existe também um mini laboratório onde os alunos realizam 

pesquisas e outras atividades. O espaço conta com mesas, cadeiras, bancadas 

e computadores com acesso a rede wifi. 

 
 
 
6.2 Sistema Acadêmico 
 
 

No Centro Universitário de Anápolis, o controle acadêmico era 

realizado somente por meio da Secretaria Geral e das Secretarias Setoriais dos 

cursos.  Atualmente, encontra-se em processo de consolidação o Lyceum, que 

é um sistema de Gestão Acadêmica e Financeira, da educação básica ao 

ensino superior, desenvolvido pela Techne, empresa sediada no Estado de 

São Paulo.  

                O Lyceum oferece à comunidade acadêmica, diversos serviços por 

meio da Secretaria Acadêmica Virtual, tais como: efetivação da matrícula pela 

internet, consulta de extrato financeiro, emissão de 2ª via de boletos, consulta 

do histórico escolar e das notas e freqüências do período letivo corrente, entre 

outros serviços. 

   Além disso, docentes e secretarias podem encaminhar e-mails aos 

discentes, professores podem disponibilizar material didático e fazer 

lançamento de notas e freqüência pela internet. O sistema dispõe, ainda, de 

inúmeros relatórios para gestão administrativa, financeira e acadêmica. 

 
 
6.3 Espaço de trabalho para a direção (coordenação) do curso 
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 O espaço físico destinado à direção do curso possui uma sala para 

as secretárias do curso; a sala de professores, banheiros e o gabinete 

individual da direção. Todos esses espaços possuem computadores, acesso a 

internet e rede wifi.   

 A sala de secretaria é de fácil acesso, possui estação de trabalhos 

para as duas funcionárias e espaços para organização de documentos; diários, 

material pedagógico, entre outros. 

 A sala dos professores é ampla, climatizada e conta com espaço para 

cafezinho, bebedouro, e mesa com cadeiras. 

      O diretor do Curso de Administração conta com sala individualizada 

onde são realizados os atendimentos do público interno e externo. A sala é 

ampla, possui frigobar, estante para organização de documentos, computador 

com acesso à internet, linha telefônica e acesso wi-fi, mesa de atendimento e 

outra mesa ampla, com cadeiras confortáveis onde são realizadas reuniões 

de pequeno porte. 

  Todos os ambientes são limpos e adequados ao trabalho. 

   

 

6.4 Gabinetes de trabalho para professores em tempo integral - TI 
 

 
     A estrutura física do Curso de Administração conta com 

gabinetes individualizados com completa infra-estrutura de trabalho 

(computadores, mobiliário, acesso à internet, linha telefônica e acesso wi-fi) 

destinados à direção do curso, NDE, assessoria pedagógica, coordenação de 

atividades complementares, coordenação de trabalho de conclusão de curso, 

coordenação de estágio e coordenação da Empresa Júnior que são 

professores com dedicação de tempo integral.  

A IEs se preocupação também em garantir aspectos de infra-

estrutura como acústica, iluminação, ventilação, conservação, limpeza e 

comodidade aos usuários. 

 
6.5 Sala de professores 

 
A sala dos professores é ampla, arejada naturalmente com ar 

condicionado, com luz natural e/ou artificial, e atende as necessidades 
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principais do curso.  Reuniões de maior proporção são realizadas nas salas de 

aula do próprio curso e/ou em um dos auditórios da IES. Em seu mobiliário, 

encontram-se: uma mesa oval tamanho grande para reuniões, cadeiras 

almofadadas, TV em cores de 21’’, escaninhos individualizados com chaves, 

quadro de avisos, frigobar, bebedouro refrigerado de água mineral, garrafas 

térmicas com café, acesso a banheiros, masculino e feminino que possuem pia 

com armário, porta sabão líquido, porta papel toalha e torneiras automáticas. 

A sala dos professores dispõe, ainda, de uma mesa com 

computadores de última geração ligados em rede (Intranet e Internet) e acesso 

a impressora da secretaria setorial. 

 

6.6 Salas de aula 
 

 
 O curso de Administração encontra-se instalado no Bloco B que possui 

uma infra-estrutura excelente, constituída de biblioteca, sala de vídeo, sala de 

informática e laboratórios no próprio prédio, evitando deslocamentos. As salas 

são amplas, arejadas, bem iluminadas por luz natural e/ou artificial. Os 

banheiros ficam no próprio corredor das salas de aulas, bem como 

bebedouros.  

 O Bloco B tem 12 salas de aula, que ocupam uma área de 921,53 

metros quadrados. Todas as salas possuem carteiras de fórmica branca com 

bancos almofadados, confortáveis, quadro verde, quadro branco, caixa de giz à 

disposição, com apagador e pincéis próprios para quadro branco, mesa e 

cadeira para o professor, telão para uso de retro-projetor, data-show e quadro 

de aviso para comunicações da Instituição e da Secretaria do Curso.  

 
 

6.7 Biblioteca 
 

 
              A biblioteca da UniEVANGÉLICA é gerenciada pelo software Arches 

Lib de controle de bibliotecas que permite o gerenciamento de todas as 

demandas para utilização do acervo, empréstimo, estatísticas, reserva de livros 

e catálogo on line. Sua área é de 1.566,60 m², possui 27 cabines para estudo 

individual, 11 salas para estudos em grupo, sala de vídeo com capacidade para 



 

CENTRO UNIVERSITÁRIO – UNIEVANGÉLICA 

ANÁPOLIS-GO 

115 

63 pessoas, sala de pesquisa com 42 computadores e área de leitura para 288 

pessoas sentadas. 

  O acervo geral é composto de 26.404 títulos e 70.268 volumes, assim 

distribuídos:  

 

Item Títulos Volumes 

Livros 24.948 55.625 

Periódicos Nacionais 482 12.596 

Periódicos Estrangeiros 42 552 

CD-ROMs   221 708 

Fitas de Vídeo/DVD’s 601 668 

Mapas 98 106 

Base de dados on line 01 01 

Base de dados CD-ROM 11 12 

TOTAL 26.404 70.268 

 
 
O Acervo específico para utilização da comunidade acadêmica do Curso 

de Administração é composto por: 

 
 

Item Títulos Volumes 

Livros  1.856 5.084 

Periódicos 75 3.875 

Multimídia 96 106 

 
 

 Ainda em relação ao acervo, é importante detalhar as estruturas de 

redes de informações às quais a biblioteca está integrada: 

 

 Informatização Arches Lib, catálogo on-line. 

 Base de dados = Bireme: Solicitações de artigos nas áreas de 

odontologia, enfermagem, saúde, biologia e áreas correlatas. 

 Comut: Comutação bibliográfica que permite ao usuário a obtenção de 

cópia de artigos científicos não existentes no acervo da Biblioteca; 

 Bibliodata: Sistema de catalogação cooperativa; 

 Bases e bancos de dados on-line: Prossiga, Scielo, Bibliotecas Virtuais e 

bibliotecas com catálogos on-line. 

  As Bases de dados atualmente disponíveis são as seguintes:  
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 Bireme: Solicitações de artigos nas áreas de odontologia, enfermagem, 

saúde, biologia e áreas correlatas. 

 Comut: Comutação bibliográfica que permite ao usuário a obtenção de 

cópia de artigos científicos não existentes no acervo da Biblioteca. 

 Periodicos Capes: Sage, Highwire, Mary Ann Liebert, Web of Science, 

Bioone, Ecological Society of America (ESA), Institute of Physics (IOP), 

Institution of Civil Enginners (ICE), Derwent Innovations Index (DII) e 

Journal Citation Reports (JCR)  

 

A Biblioteca possui a assinatura dos seguintes Jornais:  

  

 Folha de São Paulo;  

 O Popular;  

 Diário da Manhã;  

 Correio Braziliense. 

 

Periódicos especializados, indexados e correntes 
 

 Caderno UniABC de Administração 

 Caderno UniABC de Administração em marketing 

 Caderno UniABC de Ciências Contábeis 

 Caderno UniABC de Comunicação social 

 Cadernos: Administração Hospitalar 

 Conjuntura Econômica Goiana 

 Empreendedor Exame 

 Forbes Brasil 

 Gestão RH - Administração de Negócios, Pessoas e Carreiras 

 Gula: comer bem é a melhor vingança 

 Harvard Business Review 

 HSM - Management 

 Indústria Brasileira 

 Integração econômica - A revista brasileira de comércio exterior & 

transporte 
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 Isto é dinheiro 

 L & C - Revista de direito e Administração Pública 

 Letras Contábeis 

 Log & Man - logística, movimentação e armazenagem de materiais 

 Melhor - gestão de pessoas 

 Meu dinheiro 

 Negócios exame 

 Race - revista de administração, contabilidade e economia 

 RAE - Revista de administração de empresas 

 Recursos humanos e sociedade 

 Revista ANGRAD - Associação Nacional dos Cursos de Graduação em 

administração 

 Revista Brasileira de Administração 

 Revista Brasileira de Contabilidade 

 Revista contabilidade & finanças - USP 

 Revista da FAE 

 Revista de Administração – USP 

 Revista de Administração pública 

 Revista de Ciência Gerenciais 

 Revista de Economia e Administração 

 Revista do Centro de Ciências Administrativas 

 Revista dos Bares e Restaurantes 

 Revista T & D Desenvolvendo Pessoas 

 Trevisan 

 Unb Contábil 

 Você S.A. 

 

  O Curso de Administração da UniEVANGÉLICA procura manter o 

acervo atualizado e com a quantidade mínima de um exemplar para cada 

04(quatro) vagas oferecidas anualmente de cada uma das unidades 

curriculares .  
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O acervo da biblioteca também contempla em quantidade suficiente, as 

obras indicadas na bibliografia complementar das disciplinas. 

Nos planos de ensino, os docentes trabalham com 3 (três) indicações de 

bibliografias básicas e 5 (cinco) indicações de bibliografias complementares. 

 
 

6.8 Laboratórios 
 
 

6.8.1   Laboratórios de informática 
 

O Centro Universitário de Anápolis conta atualmente com 10 (dez) 

laboratórios de informática multidisciplinares e de utilização coletiva, sendo que 

o laboratório de Arquitetura de Computadores - LAC se subdivide em 3 

Laboratórios, são eles: Laboratório de Arquitetura - LAC, Laboratório de Redes 

de Computadores - LRC e Laboratório de Eletrônica Digital - LED. No total, 

estes laboratórios contam com 242 (duzentos e quarenta e dois) 

computadores, com flexibilidade a suporte para a instalação de softwares 

diversos, dentre eles: Windows XP SP2 32bits, Office 2003, Dreamwaver, 

Fireworks, Adobe Photoshop, AutoCad 2010, DB Design, Jude, Postgres, 

Latex, Editor de textos em latex LED, Office Visio 2007, Office Project 2007, 

Visual Studio.Net 2008, DevC++, Internet Explorer, Mozilafirefox, etc.               

Os laboratórios têm normas de utilização e possuem acesso à Internet, sendo 

que o laboratório de informática da Biblioteca é de uso exclusivo a pesquisas 

na Internet e possui normas específicas de utilização. 

Os acadêmicos do curso de Administração utilizam com maior 

frequência dois laboratórios de informática, que ocupam uma área de 134 

metros quadrados e estão instalados no Bloco B e E. Os laboratórios são 

equipados com 60 computadores Pentium 3/866, todos com acesso à internet.  

O laboratório de informática é o espaço onde os acadêmicos poderão 

aprender a confeccionar planilhas eletrônicas, trabalhar simulações gerenciais 

em softwares e ferramentas eletrônicas específicas, bem como trabalhar com 

diferentes recursos informatizados, além de desenvolverem pesquisas teóricas, 

acompanhados de seus professores.               



 

CENTRO UNIVERSITÁRIO – UNIEVANGÉLICA 

ANÁPOLIS-GO 

119 

A Associação Educativa Evangélica prioriza a manutenção 

preventiva e, neste sentido, disponibiliza técnicos em caráter permanente para 

garantir o bom funcionamento dos equipamentos de seus laboratórios. Além do 

suporte técnico de manutenção dos equipamentos, em algumas áreas é 

disponibilizado o suporte administrativo para atender às necessidades de cada 

setor. 

 
 

6.8.2   Laboratórios didáticos especializados 
 

 
Em funcionamento desde agosto/2002, a Consultoria Empresa Júnior é 

uma associação civil, sem fins lucrativos, constituída exclusivamente por 

alunos do curso de Administração da UniEVANGÉLICA, que prestam 

consultoria e desenvolvem projetos para empresas, entidades e sociedade em 

geral nas suas áreas de atuação, sob supervisão de professores e profissionais 

especializados. 

Tem como Missão “assessorar estrategicamente as empresas de modo 

criativo e inovador, utilizando profissionais éticos, por meio da integração entre 

alunos e professores orientadores na busca de resultados com eficiência e 

eficácia”. 

É importante destacar o forte apoio que a Consultoria Empresa Júnior 

tem da Mantenedora, como também por parte dos alunos. Este fato, por si só, 

já demonstra a credibilidade da Empresa Júnior junto ao corpo docente da 

Instituição. A Consultoria Empresa Júnior tem a sua disposição, além de um 

professor responsável pela sua coordenação, professores do curso de 

Administração que orientam os alunos-consultores em todas as fases de 

desenvolvimento dos projetos.  

Assim, os alunos têm o necessário respaldo em suas atividades, 

garantindo o sucesso dos trabalhos e aprendendo o dia-a-dia das atividades 

profissionais com absoluta segurança, traduzindo como importante exercício da 

prática profissional relacionado com a formação acadêmica dos alunos do 

Centro Universitário. 

 

Como principais objetivos da Consultoria Empresa Júnior, aponta-se: 
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 Proporcionar ao estudante a aplicação prática dos conhecimentos 

teóricos adquiridos durante o processo de formação acadêmica, 

colocando seus participantes em contato direto com o mercado de 

trabalho; 

 Intensificar o relacionamento Empresa/Universidade; 

 Facilitar o ingresso de futuros profissionais no mercado;  

 Contribuir com a sociedade, prestando serviços e desenvolvendo 

trabalhos de qualidade a preços acessíveis;  

 Valorizar a AEE, enriquecendo o conceito de ensino.  

 

A Empresa Junior possui endereço próprio nas Instalações da AEE, 

sendo administrada pelo Diretor do Curso de Administração, respeitando os 

preceitos do Estatuto da Empresa Júnior e o Regimento Interno que regula 

regras e procedimentos. Os membros poderão ser efetivos ou associados. Ela 

é sistematizada em cinco diretorias (Administrativa Financeira; Marketing; 

Relações Públicas; Pesquisa e Projeto e Recursos Humanos, além do Diretor 

Presidente). Todas as atividades são orientadas, coordenadas, analisadas e 

avaliadas por um professor do quadro, Coordenador da Empresa Júnior. 

 A Empresa Júnior dispõe de ampla sala de trabalho, sala de reunião e 

sala para recepção. A Empresa é equipada com sete computadores ligados à 

Internet e Intranet, 2 arquivos, 9 mesas, 12 cadeiras, telefone e fax, para 

utilização de empresários e consultores juniores (discentes), data-show, 2 

impressoras HP laserjet, 2 calculadoras financeiras, aparelho de DVD, câmera 

digital, home theater, filmadora, quadro branco, 2 quadros de cortiça, 2 

circuladores de ar, um flip shart, 2 notebooks. Conta também com: uma 

cozinha com geladeira, forno microondas, armário de aço, armários de fórmica, 

pia com tampo de mármore e cafeteira. 

Seu espaço físico atende às necessidades de recepcionar e atender 

empresários. O ambiente é arejado, bem ventilado, iluminado, com boa 

acústica, bom mobiliário e limpeza adequada. Com depósitos de lixo em 

lugares estratégicos. Não há pessoal administrativo da AEE na Empresa 

Júnior, pois, todas as atividades são desenvolvidas pelos alunos, colaborando 
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no processo de ensino/aprendizagem. Existe agendamento e controle das 

atividades e fichário individualizado para as empresas clientes.   

A Associação Educativa Evangélica prioriza a manutenção preventiva de 

sua infra-estrutura e, neste sentido, disponibiliza técnicos em caráter 

permanente para garantir o bom funcionamento dos equipamentos de seus 

laboratórios. Além do suporte técnico de manutenção dos equipamentos, em 

algumas áreas é disponibilizado o suporte administrativo para atender às 

necessidades de cada setor. 

 
 

6.9   Áreas de convivência e lazer 
 

O Curso de Administração está localizado no Bloco B do Centro 

Universitário e entre o Bloco B e Bloco C está localizada uma ampla lanchonete 

com espaço para refeições, e convivência.  

 

Na área externa do Bloco B os alunos possuem um espaço de lazer 

e convivência com estrutura de mesas e bancos de alvenaria, decorado com 

paisagem aconchegante onde os alunos realizam diversas atividades de lazer 

e reuniões informais.  

 
6.10 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

 
 

 A  UniEVANGÉLICA dedica especial atenção à pesquisa e nesse 

sentido foi criado no ano de 2004, o  Comitê de Ética em Pesquisa - CEP, esse 

comitê é formado por uma equipe multiprofissional, com representantes das 

áreas de Ciências Biológicas, Saúde, Humanas, Tecnológicas e Religião.  

 Apesar do CEP ter sido criado em 2004, o ano de 2005 foi 

dedicado apenas para a capacitação dos profissionais envolvidos e começou a 

atuar de forma mais específica no ano de 2006.  

 O CEP atende as diretrizes nacionais e no ano de 2012 a  

Plataforma  Brasil  foi  implantada  no CEP/UniEVANGÉLICA  logo após ter 

sido oferecido treinamentos para todos os componentes de acordo com todos 

os comitês de ética em pesquisa de todo o Brasil com finalidade de apresentar 
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e esclarecer dúvidas com relação ao novo método, que passou a vigorar em 

janeiro de 2012. 

 É importante destacar também que de acordo com o PDI da 

instituição, em setembro de 2005, foi solicitada junto ao CNPq, a inclusão da 

UniEVANGÉLICA no Diretório dos Grupos de  Pesquisa. A resposta foi positiva 

e atualmente a IEs já possui cinco grupos de pesquisa certificados junto  ao  

CNPq:  Sociedade,  Políticas  Públicas  e  Meio Ambiente (criado em 2007), 

Educação Física e Saúde Coletiva (criado em 2011), Envelhecimento e  saúde  

(criado  em  2011),  Direitos  Humanos,  Sociedade,  Inovação  e  Tecnologia  

da UniEVANGÉLICA (criado em 2013) e NUPES – Núcleo de Pesquisa em 

Saúde (criado em 2014). 

 Os projetos de pesquisa do curso de Administração que possuem 

envolvimento direto ou indireto com a pessoa humana são encaminhados ao 

CEP para avaliação e só após a aprovação dos mesmos é que são 

desenvolvidos.   

 
 
 

6.11 Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida 

 
 

O centro universitário dedica especial atenção ao atendimento da 

pessoa com deficiência, seja ela física ou cognitiva.  

Em todos os setores da UniEVANGÉLICA são disponibilizados 

atendimento preferencial ao deficiente físico, gestantes, idosos  e , ou com 

outras especificidades que necessitam de atendimento rápido.  

O acesso às instalações no bloco do curso de administração possuem 

rampas, com corrimões adaptados, sinalizadores em auto relevo para pessoas 

cegas e os banheiros são adaptados para atendimento aos cadeirantes. As 

salas de aulas são amplas e com espaço suficiente para atender aos alunos 

cadeirantes.  

Na secretaria setorial do curso, direção, coordenação pedagógica, 

coordenação de estágio e TCC e na Empresa Junior o atendimento também é 

feito de forma prioritária aos alunos com deficiências. 
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Nas demais dependências do curso de administração, como salas de 

aulas e laboratórios de informática o acesso é feito também de maneira 

tranquila devido às adaptações de rampas e corredores já existentes na IES. 

  
 

 
6.12 Setores de serviços e apoio  
 
 

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA – oferece à 

comunidade acadêmica e à comunidade externa, diversos serviços os quais 

visam à integração do alunado e da comunidade com a Instituição. Entre os 

setores de serviços, destacamos: 

 

 UniAtender: Núcleo de Apoio ao Discente, é o serviço 

institucional de atendimento, que faz interface com os cursos e setores da 

UniEVANGÉLICA no desenvolvimento de ações integradas de apoio ao 

acadêmico. Tem como objetivo acolher, integrar, atender e acompanhar os 

discentes, individual ou coletivamente, ajudando-os em suas necessidades e 

zelando por sua formação humana e profissional, de modo a favorecer o 

desenvolvimento de princípios éticos e cristãos, convivência saudável e 

responsabilidade social. Sua base é a política institucional de apoio ao 

discente. Procura cumprir as diretrizes e exigências do Ministério da Educação, 

quanto ao atendimento ao aluno e ao acompanhamento do egresso, bem como 

promover ações advindas das prioridades estabelecidas pelo planejamento 

estratégico da Instituição. O atendimento é diversificado e abrange áreas de 

prevenção ao uso indevido de drogas, inclusão social, egressos e Ouvidoria. 

 

 UniSOCIAL: Departamento de Filantropia e Assistência Social. 

Este departamento está voltado à implementação de política de concessão de 

bolsas de estudo, atuando no sentido de orientar os alunos e a sociedade 

quanto aos critérios e quanto aos programas de assistência social, propiciando 

à comunidade carente o acesso à educação superior. 
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 Ouvidoria Geral: Seu objetivo é registrar críticas, sugestões, 

elogios, ou qualquer informação importante para a gestão e encaminhá-los aos 

órgãos competentes, acompanhando as providências, com vistas a alcançar o 

desenvolvimento de uma visão compartilhada em torno das principais questões 

da IES e gerando resultados práticos para a direção da organização. Por meio 

da atuação da Ouvidoria, em parceria com a Comissão Própria de Avaliação – 

CPA, os gestores da Instituição identificam os principais problemas, sugestões 

e propostas para encontrar caminhos viáveis. A Ouvidoria contribui, portanto, 

para melhorar a imagem da Instituição, por meio do fortalecimento da relação 

com toda a comunidade, pela transparência das ações e pelo 

acompanhamento da melhoria da qualidade dos serviços por ela oferecidos, 

bem como pelas empresas terceirizadas. 

 

 Academia: A Academia de Musculação do curso de Educação 

Física visa à capacitação global e ampla do aluno quanto à prática da realidade 

do profissional em uma academia, no seu dia-a-dia. O acadêmico aprende a 

importância da organização e planejamento para se obter resultados seguros e 

eficazes. A relação aluno/academia ocorre, também, por meio do contato dos 

serviços prestados à comunidade (desempenho humano, restauração via 

treinamento assistido, qualidade de vida, bem-estar físico, social e mental, 

acompanhados de uma triagem). Atualmente, a Academia oferece aos alunos, 

funcionários e comunidade aulas de musculação, Cycling indoor e ginástica 

aeróbica (mulheres) e musculação para idosos. A academia está localizada no 

Ginásio de Esportes da Educação Física e funciona nos períodos matutino, 

vespertino e noturno. Conta com uma recepção no local para atendimento de 

cadastros e matrículas, nos seguintes horários: de segunda à sexta-feira, das 

7h às 12h e das 13h às 22h.  

O curso de administração também é atendido pela secretaria geral 

que é responsável pela efetivação de matriculas, e registros de todas as 

atividades acadêmicas, bem como a expedição de diplomas. De forma mais 

específica os alunos são atendidos também pela secretaria setorial do curso 

que é responsável pelo controle acadêmico de frequência, modulação  e outros 

atendimentos. 
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O aluno de administração tem ainda a seu dispor a Empresa Junior 

que cuida da preparação prática e encaminhamento de alunos para o mercado 

de trabalho, seja na forma de estágio ou de trabalho efetivo.   

 

 

7. Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso 
 

A avaliação e acompanhamento do PPC no curso de Administração 

acontece de forma contínua. A direção, juntamente com a coordenação 

pedagógica e NDE zela para que as ações propostas no PPC sejam 

executadas da melhor forma para atender os objetivos estabelecidos.   

Os alunos também participam da avaliação do PPC através de seus 

representantes eleitos em assembleias.  

As atualizações acontecem sempre que necessário para atender 

normas ou diretrizes novas do MEC ou da ProACAD, ou ainda para atender 

aos avanços tecnológicos do meio e que afetam diretamente  o perfil 

profissional do administrador.  

Cabe ao NDE e a coordenação pedagógica a responsabilidade de 

fazer as atualizações do PPC quando necessárias, entretanto essa 

responsabilidade é compartilhada no curso de administração; os professores e 

alunos participam com sugestões e, ou avaliações das propostas de alteração.  

 
 

 


