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APRESENTAÇÃO 
 

 
A Presidência da Associação Educativa Evangélica, a Reitoria do Centro 

Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) e a Pró-Reitoria Acadêmica do Centro 

Universitário de Anápolis (PROACAD/UniEVANGÉLICA) apresentam aos gestores e aos 

colegiados dos cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior mantidas da 

Associação Educativa Evangélica – AEE, este documento do qual constam os referenciais 

que devem subsidiar a elaboração de seus Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL,1996)1 em seu 

art. 43, estabelece como finalidades da educação superior no Brasil: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; 
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 
sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 
publicações ou de outras formas de comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 
cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 
com esta uma relação de reciprocidade; 
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão 
das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica 
e tecnológica geradas na instituição. 
VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, 
mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas 
pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os 
dois níveis escolares. (BRASIL, 1996, online) 
 

Na busca de cumprir essas finalidades, as instituições de ensino superior (IES) 

têm a tarefa de propor seus projetos pedagógicos, os quais devem contemplar, de 

maneira plena, os meios para cumprir a sua função social como promotoras de uma 

formação que atenda aos objetivos da educação, que se resumem, em última instância, a 

formar cidadãos conscientes de seu papel de agentes sociais de transformação da 

sociedade na qual vivem e irão atuar profissionalmente.  

                                                 
1
 LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. 

Acesso em: 25 ago. 2016. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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 Tendo em vista essa tarefa, partilhamos da concepção de Projeto Pedagógico 

não apenas como mero documento técnico que atenda às exigências legais, mas como 

instrumento que possibilite o cumprimento da missão institucional estabelecida nos 

documentos oficiais desta IES. 

O Projeto Pedagógico é um documento de construção coletiva, de caráter 

pedagógico, como o próprio nome diz, visto que nele deve estar explicitado como se dá o 

processo de formação humana e profissional que a IES pretende oferecer e as 

concepções de ensinar e aprender que fundamentam esse processo; é, também, político, 

no sentido de que reflete as concepções de mundo, de sociedade, de cidadania e do 

papel da universidade nesse universo.  

Os Instrumentos de Avaliação de Cursos de Graduação do MEC/INEP (BRASIL, 

2012, 2015, 2016)2 assim conceituam o Projeto Pedagógico de Cursos:  

 
É o documento orientador de um curso que traduz as políticas acadêmicas 
institucionais com base nas DCNs. Entre outros elementos, é composto pelos 
conhecimentos e saberes necessários à formação das competências 
estabelecidas a partir do perfil do egresso; estrutura e conteúdo curricular; 
ementário; bibliografia básica e complementar; estratégias de ensino e avaliação; 
docentes; recursos materiais; laboratórios e infraestrutura de apoio ao pleno 
funcionamento do curso. (BRASIL, 2012; 2015; 2016, p. 63).  
 
 

A partir da compreensão de que o Projeto Pedagógico não deve representar 

apenas um meio formal de cumprimento da legislação, mas sim refletir o papel que a 

Instituição assume como formadora humana e profissional no contexto social em que está 

inserida, refletindo com clareza e fidelidade a concepção do curso e sua proposta 

didático-pedagógica, é que propomos um roteiro a ser seguido na formulação dos PPCs 

dos cursos de graduação das IES mantidas da AEE e indicamos as bases legais e 

documentais para essa tarefa. 

Tomamos como base os Instrumentos de Avaliação de Cursos de Graduação do 

MEC/INEP de 2012, 2015 e 20163, buscando contemplar, nesse roteiro, todas as 

dimensões e os indicadores ali previstos e atender aos critérios de avaliação definidos 

para cada um deles. 

                                                 
2
 BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 

Diretoria de Avaliação da Educação Superior – DAES. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES. Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação – presencial e a distância. Brasília, 2016. (Suspenso 

pela Portaria n. 1.053, de 12 de setembro de 2016, para reformulação). 
3
 Os itens assinalados como integrantes dos Instrumentos de 2015 e 2016 são de cumprimento opcional, exceto para os 

cursos cuja avaliação in loco já se encontra em andamento, em virtude do processo de reestruturação e reformulação por 

que passam, no momento, esses documentos. Entretanto, recomendamos que esses itens sejam contemplados nos PPCs. 
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É importante esclarecer que os tópicos que compõem estes Referenciais são o 

mínimo que deve constar dos PPCs, não excluindo, portanto, a possibilidade de se incluir 

outros aspectos que cada curso achar necessários e pertinentes. Por outro lado, é bom 

lembrar que os itens não precisam, necessariamente, ser apresentados na mesma ordem 

em que estão expostos; o importante é que todos eles constem do PPC. 

Esperamos que estes Referenciais contribuam de forma eficaz com o processo de 

formulação, reformulação e constante atualização por que devem passar os Projetos 

Pedagógicos de nossos cursos. 

 

 

 
Dr. Ernei de Oliveira Pina 

Presidente da Associação Educativa Evangélica (AEE) 
 
 

Dr. Carlos Hassel Mendes 
Reitor do Centro Universitário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) 

 
 

Prof. M.e Marcelo Mello Barbosa 
Pró-Reitor Acadêmico – PROACAD/UniEVANGÉLICA 

 
 

Prof. Dr. Ariovaldo Lopes Pereira 
Assessor de Planejamento Pedagógico – PROACAD/UniEVANGÉLICA 

 
 

 

 

 

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 
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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 em todo o mundo. Ela se 

torna o passaporte para a entrada no mundo da tecnologia e para quebrar as limitações que 

as distâncias científicas e tecnológicas têm imposto aos cidadãos que residem fora do eixo 

econômico das principais economias globais. 

FONTE: PPC PEDAGOGIA/UniEVANGÉLICA, 2013.  

Os novos desafios educacionais, produtivos e sociais e as novas estruturas de 

tomadas de decisões pedagógicas, políticas e técnicas da atualidade exigem novas 

dinâmicas, atribuições e expectativas de funcionamento das instituições universitárias. 

Estudos recentes ressaltam aspectos importantes que precisam ser 

considerados nas políticas e práticas de Ensino Superior, dentre eles: 

- 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, 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 Superior de 

Tecnologia em Gestão Financeira, o qual se propõe a oferecer uma formação humana, 

técnico-científica, ética e profissional que atenda às demandas sociais, econômicas e 
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políticas da sociedade contemporânea, com especial atenção para as especificidades das 

realidades regional e local. 

 O curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira tornou-se um 

passaporte para entrada no mundo do trabalho, preparando os indivíduos para as 

mudanças de ocupação no setor empresarial. Inúmeras são as possibilidades que se 

abrem no redimensionamento da mão de obra, devidamente preparada e instruída para 

essa nova concepção de trabalho. 

 Com uma privilegiada localização em Anápolis, situada entre dois núcleos 

populacionais do centro–oeste brasileiro, o curso permite a inserção nesses mercados 

dos formados em Gestão Financeira, ampliando o seu campo de ação, porém com 

exigências de conhecimento técnico e humanístico. 

A oferta do Curso Superior de Tecnologia em  Gestão Financeira encontra 

justificativa no fato de possuir uma abordagem de natureza humanística que promove 

uma visão crítica da realidade contemporânea e um entendimento dos contextos onde a 

respectiva área de conhecimento se insere. Promove o estudo teórico dos fundamentos 

básicos e da área especifica de atuação da profissão, incentiva a leitura, a escrita, a 

comunicação e a relação com a comunidade, para que o educando adquira um espírito 

investigativo e instrumental de trabalho, desenvolva as competências para o exercício 

profissional e da cidadania, na perspectiva ética e cristã. 

 Todas as organizações, sejam elas com ou sem fins lucrativos, necessitam 

gerir sua estrutura de forma eficaz para desenvolver produtos ou serviços competitivos, a 

partir do trabalho de pessoas e otimizar a utilização de recursos. Nesse sentido, a boa 

gestão financeira de qualquer organização é uma garantia de sua perenidade e 

sustentabilidade, principalmente na contemporaneidade, com as mudanças constantes 

dos paradigmas organizacionais. 

 Anápolis, em seu processo de desenvolvimento econômico, com expansão 

de diferentes empresas e oferta de diferentes serviços requer profissionais capacitados 

para estas novas demandas do mercado. Nesta perspectiva a UniEVANGÉLICA propôs a 

implantação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira.  

Fundamentada na concepção de educação democrática e cristã, nas 

orientações oficiais do Ministério da Educação para os cursos superiores de Tecnologias, 

nos princípios e procedimentos a serem observados na organização institucional e 

curricular do curso, a UniEVANGÉLICA pretende desenvolver uma formação que se 

efetive em bases consistentes de qualidade e de relevância social. 
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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/GO 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 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, 
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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. 

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. 

Prevista para finalizar em 2015, a construção do Aeroporto de Cargas de Anápolis, 

considerada obra estratégica para a consolidação da plataforma multimodal no município, 

irá fazer de Anápolis 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 
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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 realizadas de acordo com o cenário 

socioeconômico e as demandas regionais. 

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 uma 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)  

 No que se refere ao campo da Educação, ao mesmo tempo em que a cidade 

crescia e se tornava um polo comercial e industrial, desenvolveu-se um quadro 

educacional que procurava atender às exigências da população. Paulatinamente, foram 

emergindo, nas últimas décadas, diversas Instituições de Ensino Superior, de modo que 

Anápolis passou a receber estudantes das cidades circunvizinhas, tornando-se um núcleo 

de ensino superior. Nesse contexto foi criado o curso de Superior de Tecnologia em 

Gestão Financeira, no ano 2006 criando uma nova área de formação sem perder de vista 

a formação humanista, tão necessária às demandas do novo “mundo do trabalho”. Em 

dez anos de funcionamento o curso passou por algumas mudanças na matriz curricular, 

devido a exigências do mercado de trabalho. Dentro da perspectiva regional e nacional da 
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educação a distância mediada via novas tecnologias de informação e comunicação, a 

atual matriz oferece duas disciplinas na modalidade EAD, com perspectiva de ampliação. 

 Consciente da relevância de seu papel nesse contexto, a UniEVANGÉLICA 

busca atuar, de forma criativa, responsável e inovadora, na oferta de novos cursos de 

tecnologia, em nível de ensino superior. Desta forma, a instituição aceita o desafio de 

alavancar a formação tecnológica em Anápolis, prezando pela qualidade do ensino, pelo 

compromisso social, exercendo a cidadania e promovendo a Responsabilidade Social. 

 

 

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 Nilza Rizzo, 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 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 
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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. 

 

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. 

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 do 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.  
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 Estímulo a projetos de pesquisa, iniciação científica e programas de prestação de 

serviços.  

FONTE: PDI 2014-2018 

2.2 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 turno 

noturno. 

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

modalidade, o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, cria o 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. 1.4 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 



 15 

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. FONTE: PDI 2014-2018 

 

3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

3.1 Identificação do curso 

 

Nome Mantida Endereço Reconhecimento 

Curso Superior de 

Tecnologia em 

Gestão Financeira 

Centro Universitário 

de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA 

Av. Universitária 

km. 3,5 – Cidade 

Universitária – 

Anápolis-GO 

Portaria 

Seres/Mec – nº 

51, de 28 de maio 

de 2012. 

 

Vagas/ 

anuais 

Turno C.H total C.H disciplinas – 

horas/aula 

C.H disciplinas - 

horas/relógio 

60 Noturno 2080 h/aula 1920 h/a 1600 h/r 

 

Integralização: Conforme o instrumento de 2015 – NÃO SE APLICA aos Cursos 

Tecnológicos e Sequenciais. 

Coerente com os princípios de respeito e valorização da dignidade humana, inerentes à 

missão e aos valores institucionais, e considerando a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 

2006 e a RES. CNE/CP n. 1, de 30/05/2012, todos os Projetos Pedagógicos dos cursos 

da UniEVANGÉLICA são orientados para a Educação em Direitos Humanos, que tratam 

da equidade e diversidade de gênero e do combate à violência contra a mulher cuja 

abordagem é tratada pela transversalidade e interdisciplinarmente. Especificamente, 

esses temas são tratados transversalmente por meio de Atividades Multidisciplinares. É, 

igualmente, estimulada a realização de projetos de extensão e eventos com o objetivo de 

abordar as referidas temáticas (Com Vocação). 
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Os temas são abordados através de: 

 Projeto Interdisciplinar – pesquisa orientada sobre o tema dentro das disciplinas 

de Atividades Multidisciplinar I. 

 Cinetec – programa cinematográfico dos cursos superiores de tecnologia (dentro 

das Atividades Multidisciplinares) com exibição de filmes temáticos. 

 

3.2 Formas de ingresso  

 

O acesso ao curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira se dá através do 

processo seletivo classificatório e, a critério do candidato, o resultado do ENEM, desde 

que o candidato opte por seu (s) aproveitamento (s).  O Processo Seletivo, unificado em 

sua execução, visa à seleção do candidato em condições de frequentar o curso que 

pretende ingressar.  

O processo seletivo, idêntico em conteúdo para todos os cursos oferecidos, 

abrange a base nacional comum do Ensino Médio, não podendo ultrapassar aquele nível 

de complexidade.  A classificação é feita em ordem decrescente, segundo os pontos 

obtidos das somas alcançadas com todas as provas, depois de aplicados os devidos 

pesos e observados os critérios de desempate. Os candidatos serão selecionados até o 

limite de vagas estabelecidas pelo curso.  

Enquanto houver vaga remanescente, poderá ser preenchida por candidato 

classificado e não convocados em primeira chamada, independente da modalidade e 

etapa do processo seletivo. A UniEVANGÉLICA se reserva o direito de cancelar a oferta 

de vagas para o curso cujo demanda na inscrição ou na matrícula for considerado 

insuficiente, não cabendo ao candidato qualquer reclamação ou recurso.  

 

Critérios de utilização do ENEM: 

 Aproveitamento dos EXAMES dos 3 (três) últimos anos. Caso tenha participado 

mais de uma vez do EXAME, deverá indicar apenas um resultado. 

 Cálculo da nota final: média aritmética do resultado da soma dos pontos obtidos na 

prova do processo seletivo da UniEVANGÉLICA e dos pontos obtidos na prova 

objetiva do ENEM, com aproveitamento da pontuação maior. O resultado obtido na 

Redação do ENEM não será utilizado. 
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Havendo vagas a UniEVANGÉLICA recebera alunos portadores de diplomas 

de educação superior ou transferidos de outras IES, mediante processo avaliativo, 

conforme edital especifico e dispositivos legais pertinentes. 

 

Número de vagas 

 

Turnos de 

funcionamento 

Vagas 

por 

turma 

Numero 

de 

turmas 

Total de vagas anuais 

Noturno 60 1 60 

Total 60 1 60 

 

 

3.3 Justificativa do curso 

 O Centro Universitário de Anápolis tem como foco central de sua missão a 

formação e o desenvolvimento humano e profissional, de jovens e adultos, a partir de uma 

concepção de educação fundamentada nos valores cristãos, princípios científicos e 

inovações tecnológicas, como instrumento de valorização da vida e de inclusão 

sociocultural, política e econômica do cidadão e de promoção do desenvolvimento regional.  

 Entendendo a relevância de sua vocação, e, por seu alto compromisso com a 

valorização do ser humano e a promoção do desenvolvimento socioeconômico e cultural do 

Centro-Oeste do país, a UniEVANGÉLICA se firma no objetivo de prestar serviços 

educacionais com qualidade, viabilizando a inclusão social.   

 No contexto contemporâneo a educação se torna requisito imprescindível para 

a integração humana e profissional do cidadão nas sociedades atuais, em decorrência dos 

novos padrões de vida e de relacionamento que emergiram nas últimas décadas. O 

desenvolvimento científico e tecnológico e a natureza das transformações econômicas 

modificaram profundamente a estrutura e funcionamento das sociedades, atingindo-as em 

seus fundamentos. Mudou a natureza da vida econômica, social e cultural.  

 Assim, entre os grandes desafios que se colocam hoje para a educação, 

encontra-se a necessidade de articular o que ocorre no mundo com os acontecimentos 

regionais e locais, com vistas a auxiliar na construção da cidadania e atenuar as 

desigualdades socais.  
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 A oferta do curso de Gestão Financeira encontra justificativa no fato de 

possuir uma abordagem de natureza humanística que promove uma visão crítica da 

realidade contemporânea e um entendimento dos contextos onde a respectiva área de 

conhecimento se insere. Promove o estudo teórico dos fundamentos básicos e da área 

especifica de atuação da profissão, incentiva a leitura, a escrita, a comunicação e a relação 

com a comunidade, para que o educando adquira um espírito investigativo e instrumental de 

trabalho, desenvolva as competências para o exercício profissional e da cidadania, na 

perspectiva ética e cristã.  

 Todas as organizações, sejam elas com ou sem fins lucrativos, necessitam 

gerir sua estrutura de forma eficaz para desenvolver produtos ou serviços competitivos, a 

partir do trabalho de pessoas e otimizar a utilização de recursos. Nesse sentido, a boa 

gestão financeira de qualquer organização é uma garantia de sua perenidade e 

sustentabilidade, principalmente na contemporaneidade, com as mudanças constantes dos 

paradigmas organizacionais.  Anápolis, em seu processo de desenvolvimento 

econômico, com expansão de diferentes empresas e oferta de diferentes serviços requer 

profissionais capacitados para estas novas demandas do mercado. Nesta perspectiva a 

UniEVANGÉLICA propôs a implantação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Financeira.   

 Fundamentada na concepção de educação democrática e cristã, nas 

orientações oficiais do Ministério da Educação para os cursos superiores de Tecnologias, 

nos princípios e procedimentos a serem observados na organização institucional e curricular 

do curso, a UniEVANGÉLICA pretende desenvolver uma formação que se efetive em bases 

consistentes de qualidade e de relevância social. 

 

3.4 Objetivos do curso 

 

3.4.1 Objetivo Geral 

 O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira tem por objetivo 

formar profissionais que valorizem a reflexão, o talento humano e sua capacidade criadora e 

inovadora; criem caminhos próprios que possam suprir as restrições situacionais, de forma 

plena e inovadora nas atividades na área de finanças, sendo também empreendedores; que 

saibam executar e gerenciar as atividades próprias do setor, bem como observem os 

princípios da ética profissional nos processos operacionais e decisórios. 
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3.4.2 Objetivos Específicos 

 

O curso superior de Tecnologia em Gestão Financeira tem como objetivos específicos 

capacitar profissionais para:  

 Atuar como gestores em empresas públicas e privadas, de pequeno, médio e 

grande porte, bem como em empresas prestadoras de serviços na área de gestão 

financeira; 

 Gerenciar processos com foco em resultados na área financeira; 

 Elaborar e implementar planos de negócios, trabalhar em equipe, liderar equipes 

de trabalho, buscar informações e tomar decisões; 

 Elaborar, implantar, gerir e avaliar planos e estratégias referentes aos diferentes 

processos produtivos na área financeira; 

 Utilizar métodos e técnicas eficazes quanto à efetividade da gestão e organização 

empresarial na área de gestão financeira; 

 Compreender os conceitos fundamentais, as técnicas e as melhores práticas que 

subsidiam o desenvolvimento de competências necessárias a um gerenciamento 

otimizado, estimulando as habilidades empreendedoras necessárias às atividades 

de planejamento, organização, direção e controle empresarial. 

 

3.5 Perfil profissional do egresso 

 

 O Gestor Financeiro deverá ter capacidade de acompanhar as mudanças de 

mercado mediante a aplicação dos fundamentos da contabilidade, finanças públicas e 

privadas, administração e economia, bem como a compreensão dos cenários sociais, 

políticos, econômico, e do ambiente competitivo, as formas de estruturação dos mercados e 

as várias formas de controle financeiro das empresas públicas e privadas. 

Para tanto, o gestor financeiro deverá ser capaz de: 

 Analisar resultados contábeis com o objetivo de maximização do lucro para a 

melhoria da gestão empresarial, numa perspectiva ética de responsabilidade social. 

Preparar e interpretar informações referentes à controladoria com o objetivo de gerar 

informações gerenciais para a tomada de decisões. 
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 Ordenar as diretrizes do planejamento estratégico, do planejamento tático e do plano 

operacional com a finalidade de traçar estratégias de diferenciação e melhoria do 

desempenho empresarial. 

 Coordenar as informações para gerenciar o controle dos custos, a fim de manter e 

maximizar os resultados financeiros. 

 

3.6 Políticas institucionais no âmbito do curso 

 

 A UniEvangélica adota a concepção de extensão explicitada pela 

FORPROEX(1987):  “A extensão Universitária é o processo educativo, cultural e cientifico 

que articula o Ensino e a Pesquisa de forma  indissociável e viabiliza a relação 

transformadora  entre Universidade e Sociedade”. A relação entre ensino e extensão supõe 

transformações no processo pedagógico levando à socialização do saber acadêmico.do 

ponto de vista das práticas pedagógicas, está relação favorece uma abordagem 

contextualizada, integradora das diferentes áreas do conhecimento e, portanto, 

interdisciplinar. Além, disso as atividades de extensão, articuladas ao ensino podem 

estabelecer estreita relação entre teoria e prática. 

 As ações extensionistas e ações comunitárias são desenvolvidas de forma articuladas com 

a missão e visão institucional, tomando como referencias as necessidades sociais 

principalmente da comunidade do entorno em que se situa a Instituição. 

 Os cursos de graduação entendem as atividades extensionistas como mecanismos 

indutores de qualidade pedagógica. 

 

3.6.1 Políticas institucionais de ensino no âmbito do curso 

 

 O ensino constitui-se essencialmente, de aquisição e produção de 

conhecimento. Desta forma, a UniEvangélica concebe o papel do professor como mediador 

entre o aluno e o conhecimento. A elaboração do conhecimento dá-se de forma dinâmica e 

contextualizada requerendo a participação ativa do acadêmico na construção de sua 

aprendizagem. Nesse sentido adota-se metodologias de aprendizagem dinâmicas e 

inovadoras, problematizando o contexto social, e o processo de avaliação da aprendizagem 

ocorre de forma processual e contínua. Neste contexto, a formação é baseada na filosofia 

humanística e cristã.   
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 A  UniEvangélica possui ainda uma política de educação inclusiva desde o 

seu processo seletivo (vestibular) até a conclusão do curso. Além da educação inclusiva a 

Instituição tem programas de atendimento à diversidade, tais como UniAtender, UniVida, 

Pastoral Universitária, Programa de Acompanhamento de Concluintes e Egressos, 

UniCuidar, Ouvidoria Geral, UniSocial e Programa de Nivelamento. 

 

3.6.2 Políticas institucionais de pesquisa no âmbito do curso 

 

 Os Cursos Superiores de Tecnologia da UniEvangélica seguem as instruções 

normativas do Catalogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia/2014 do Ministério da 

Educação que tem como foco o ensino e a pratica profissional voltada para o mercado de 

trabalho, em período de dois a três anos de duração. A matriz curricular atende as 

demandas emergenciais do mercado, porém distancia-se da pesquisa cientifica pelo tempo 

necessário, para o desenvolvimento metodológico exigido para o levantamento e 

sistematização de dados. 

 

3.6.3 Políticas institucionais de extensão no âmbito do curso 

 

 A UniEvangélica adota a concepção de extensão explicitada pela FORPROEX 

(1987):  “A extensão Universitária é o processo educativo, cultural e cientifico que articula o 

Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

Universidade e Sociedade”. A relação entre ensino e extensão supõe transformações no 

processo pedagógico levando à socialização do saber acadêmico.do ponto de vista das 

práticas pedagógicas, está relação favorece uma abordagem contextualizada, integradora 

das diferentes áreas do conhecimento e, portanto, interdisciplinar. Além, disso as atividades 

de extensão, articuladas ao ensino podem estabelecer estreita relação entre teoria e prática.               

  As ações extensionistas e ações comunitárias são desenvolvidas de forma 

articuladas com a missão e visão institucional, tomando como referencias as necessidades 

sociais principalmente da comunidade do entorno em que se situa a Instituição. Os cursos 

de graduação entendem as atividades extensionistas como mecanismos indutores de 

qualidade pedagógica. 

 

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

                  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. 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. Assim são desenvolvidas atividades de 

observação com registro sistemático das práticas financeiras, que ocorrem no campo da 

Gestão Financeira, a partir de visitas a empresas, estudo aplicado de caso de controle fiscal 

e financeiro, além  da investigação das práticas mercadológicas que ocorrem no meio 

profissional.  

 

3.7 Metodologias de ensino 

  

O ensino tem como pressuposto a relação dialógica, que se apresenta como 

promotora da relação horizontal de respeito mútuo entre professor e aluno.  Não se 

admite mais o ensino enciclopedista, onde o professor aparece como o único doador de 

conhecimento ao estudante.  
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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.  

Sendo assim, o ensino na UniEVANGÉLICA deve ser 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 dos homens (PPI, 2008). 

A UniEVANGELICA busca, portanto, 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. 

É apenas dessa relação com o saber que se forma 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.  (PPI, 2008). 

Nessa perspectiva, a UniEVANGÉLICA adota uma concepção de ensino 

articulado com a pesquisa e a extensão, conforme o conceito explicitado pelo 

FORPROEX8, em 1987: “A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e 

científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre Universidade e Sociedade. ” 

Ainda, de acordo, com o PPI, 2008, a relação entre o ensino, à pesquisa 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. Do ponto de vista das práticas pedagógicas, esta relação favorece uma 

abordagem contextualizada, integradora das diferentes áreas do conhecimento, portanto, 

interdisciplinar. E, pelo contato com a realidade da vida social, a relação ensino-pesquisa 

se consolida como espaço de análise e compreensão dessa realidade, de onde emergem 

novos temas de estudo e pesquisa, contribuindo, deste modo, para a flexibilização 

curricular. 

 Além disso, as atividades de extensão, articuladas ao ensino, podem 

estabelecer estreita relação entre a teoria e a prática, atribuindo maior significado às 
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atividades, como também, oportunizando o desenvolvimento de diferentes habilidades e 

competências. Coerente com a concepção institucional de ensino e aprendizagem e, a fim 

de se materializar os propósitos almejados nos objetivos do curso, a articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão, no curso de Gestão Financeira, será perceptível nas 

atividades desenvolvidas em sala de aula ou fora dela.    

Assim, deverão ser utilizadas diferentes estratégias pedagógicas, que permitam 

a contextualização dos temas e das abordagens teóricas, a participação ativa dos 

acadêmicos na construção do conhecimento, de forma interdisciplinar, articulada à 

realidade da área do conhecimento de modo a permitir o desenvolvimento de postura 

investigativa, questionadora e crítica assim como o domínio das habilidades e 

competências previstas no perfil profissional desejado.  

Dentre outras, poderão ser desenvolvidas:  

 Atividades de observação, com registro sistemático das práticas que ocorrem no 

campo da Gestão Financeira, a partir das visitas a empresas ou da investigação 

das práticas mercadológicas que ocorrem no meio profissional; 

 Sistematização e relatos destas observações a serem apresentados em 

seminários, para a discussão e apreciação crítica;  

 Utilização de laboratório de Informática e diferentes mídias eletrônicas, para busca 

e compartilhamento do conhecimento, assim como, para instrumentalização de 

outras atividades; 

 Atividades Complementares que podem incluir projetos de pesquisa, projetos de 

extensão, visitas técnicas, seminários, simpósios, congressos e conferências. 

  A visita técnica é uma atividade didático-pedagógica e tem caráter eminentemente 

educativo, objetivando complementar a aprendizagem e promover o 

enriquecimento sociocultural dos participantes. Para que aconteça de forma 

adequada e os objetivos propostos sejam alcançados. 

 

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

aprendizagem 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) estão presentes em diversos 

momentos no processo de ensino-aprendizagem do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Financeira, bem como na própria estrutura da IES. As tecnologias agilizam a troca 
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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) UniVIRTUAL - EAD - Departamento Institucional responsável pela coordenação de 

todas as atividades de educação à distância e semipresencial, por meio da plataforma 

Moodle, atuando desde 2010 na oferta de disciplinas semipresenciais de Língua 

Portuguesa, Metodologia do Trabalho Científico e Empreendedorismo, com a utilização e-

books, vídeos, chats, fóruns de discussão, com a participação 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, 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 às aulas 

dos professores;  

 f) 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;  

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

Twitter e Facebook;  

h) 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 no Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Financeira é feito por disciplina, incidindo sobre a frequência e o aproveitamento dos 

conteúdos ministrados em cada uma delas.  

Independente dos demais resultados obtidos é considerado reprovado na disciplina 

o aluno que não obtenha frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e 

demais atividades programadas.  
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Compete ao professor da disciplina elaborar exercícios e as atividades escolares 

sob a forma de leituras, relatórios, consultas, pesquisa e demais trabalhos, bem como 

avaliar e registrar os resultados.  

Objetivando garantir um processo de avaliação contínua que permita cotejar as 

competências requeridas pelo curso, aferindo também a importância do caráter inter e 

multidisciplinar das ações didáticas pedagogicamente estruturadas, são utilizados 

instrumentos avaliativos como: testes, provas discursivas, objetivas e práticas, trabalhos, 

realizações de eventos, relatórios e outros que se caracterizem pela construção do 

conhecimento como: realização de projetos, estudos de caso, participação em atividades de 

simulação pertinentes à ação do Tecnólogo em Gestão Financeira, apresentação de 

seminários e resolução de problemas identificados num dado contexto, entre outros. 

Assim, o que se pretende não é só avaliar o conhecimento adquirido, mas, 

sobretudo, a capacidade de agregá-los em busca de outros conhecimentos na realização do 

que foi proposto.  

As verificações de aprendizagem de cada disciplina, em número de 3 (três) por 

período letivo, visam à avaliação progressiva do aproveitamento do aluno e constam de, no 

mínimo, 3 (três) provas escritas e práticas, sob forma de questões objetivas e/ou 

dissertativas, previstas no calendário escolar, e/ou outras formas de verificação, podendo 

ser atribuídos pesos às diferentes atividades, desde que constem no plano de curso 

aprovado previamente pelo colegiado.  

Em qualquer disciplina, é considerado aprovado o aluno cuja média final seja igual 

ou superior a 60 (sessenta), nota pela qual receberá a Certificação de Tecnólogo em Gestão 

Financeira, junto à UniEVANGÉLICA, obtida do aproveitamento nas 3 (três) verificações de 

aprendizagem, observada a frequência mínima obrigatória de setenta e cinco por cento.  

O aluno poderá, também, cursar as disciplinas na modalidade semipresencial. As 

Disciplinas oferecidas nesta modalidade de ensino, após o reconhecimento do Curso, 

podem ser cursadas com equivalência a 20% da carga horária total do Curso, desde que a 

Ementa e a Carga Horária sejam compatíveis. O aluno poderá ainda cursar disciplinas em 

cursos regulares de áreas afins oferecidos pela instituição. 

 

3.9. Programas de nivelamento 

Os Programas de Nivelamento realizam o diagnóstico do desempenho dos alunos 

ingressantes em Língua Portuguesa e Matemática e oferece acompanhamento pedagógico, 

por meio de programas de nivelamento e monitorias, com o apoio da coordenação 
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pedagógica e dos coordenadores dos cursos. Além das atividades de recuperação e 

nivelamento, o Programa orienta os acadêmicos, por meio de conferências e grupos de 

estudo, nos aspectos relativos ao desenvolvimento das rotinas acadêmicas, dos processos 

metacognitivos e do desenvolvimento da identidade profissional. 

 

3.10 Atividades complementares  

 

As atividades complementares visam propiciar aos alunos a aquisição de 

experiências diversificadas inerentes e indispensáveis ao seu futuro profissional, 

buscando aproximá-los da realidade escola/mercado de trabalho.   

As atividades complementares, como componente curricular enriquecedor de 

conhecimentos, abrangem a prática de estudos e atividades independentes, transversais, 

opcionais, interdisciplinares e de permanente contextualização e atualização, devendo 

possibilitar ao aluno vivências acadêmicas compatíveis com as relações do mercado de 

trabalho, estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas 

peculiaridades regionais e culturais.  

Essas atividades são obrigatórias, devendo ser cumpridas 160 h e têm a finalidade 

de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem objetivando: 

1. Complementar a formação profissional e social;  

2. Ampliar os horizontes do conhecimento, bem como de sua prática, para além da sala 

de aula, em atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

3. Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais no 

contexto regional em que se insere a instituição;  

4. Propiciar a interdisciplinaridade no currículo,  

5. Estimular práticas de estudo independentes, visando a uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do aluno.  

As atividades complementares devem constar no histórico escolar do aluno e serão 

controladas pela Direção/Coordenação dos Cursos Superiores de Tecnologia. Podem ser 

iniciadas a partir do 1º (primeiro) período, desde que o acadêmico esteja matriculado no 

curso. O acadêmico somente colará grau de Tecnólogo com o cumprimento integral da 

carga horária estabelecida para cada curso.  

São consideradas atividades complementares: atividades de ensino, atividades de 

pesquisa e atividades de extensão. As atividades de ensino compreendem: disciplinas 

complementares, não previstas no currículo e cursadas em outra IES; atividades de 
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monitoria; participação em minicursos e palestras; Ensino à distância com afinidade e 

aderência ao curso; Cursos na área de informática ou língua estrangeira.  

As atividades de pesquisa compreendem: Artigo publicado; Apresentação de 

trabalhos científicos (congressos, seminários, etc.); Projeto de iniciação científica.  

As atividades de extensão compreendem: Eventos, minicursos, oficinas realizadas pelos 

demais Cursos Superiores de Tecnologia; organização de eventos, atuação social 

beneficente (doação de sangue, assistencialismo). 

 

3.11 Apoio ao discente 

 

A Coordenação de apoio ao Discente é o setor de serviço institucional de 

atendimento aos alunos, que atua de forma integrada a outros setores da 

UniEVANGÉLICA. 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 sua inclusão, permanência, 

apoio financeiro, assim como o sucesso no desenvolvimento acadêmico.  

Sua base é a política institucional de apoio ao discente e procura atender às 

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 diferentes áreas:  

a) Programas de bolsas e financiamento estudantil, gerenciado pelo UniSOCIAL, 

departamento vinculado à Mantenedora:  

• Programa de bolsa de estudos AEE – filantropia (Portaria AEE nº 018 de 08/06/2007):  

• Bolsa licenciatura: é uma bolsa Institucional concedida aos acadêmicos dos cursos de 

Licenciatura.  

• ProUni– Programa Universidade para Todos.  

b) Programa de Integração Acadêmica: Destinado ao acolhimento dos novos alunos. 

Informa quanto ao funcionamento dos diferentes setores institucionais. Orienta sobre os 

princípios, valores, as normas e a ética acadêmica, favorecendo a integração dos alunos 

na instituição. 

c) Programa de Nivelamento, que realiza o diagnóstico do desempenho dos alunos 

ingressantes em Língua Portuguesa e Matemática e oferece acompanhamento 

pedagógico, por meio de programas de nivelamento e monitorias, com o apoio da 
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coordenação pedagógica e dos coordenadores dos cursos. Além das atividades de 

recuperação e nivelamento, o Programa orienta os acadêmicos, por meio de conferências 

e grupos de estudo, nos aspectos relativos ao desenvolvimento das rotinas acadêmicas, 

dos processos metacognitivos e do desenvolvimento da identidade profissional.  

d) Programa de Prevenção ao uso indevido de drogas.  

e) Programa de atendimento aos portadores de deficiências.  

f) Programa de concluintes e egressos tem como objetivo orientar e apoiar os 

concluintes no processo de inserção profissional, mantendo banco de dados relacionados 

com estágios não obrigatórios, informações sobre concursos e vagas no mercado de 

trabalho. Ouvidoria-geral: A Ouvidoria é um órgão destinado a manter contato constante 

com a comunidade acadêmica e a comunidade em geral, com o objetivo de 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, gerando resultados práticos para a direção da organização.  

 

 

3.12 Atividades de tutoria  

 

No Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, mantida da Associação 

Educativa Evangélica – AEE, os Tutores Mediadores atuam junto aos acadêmicos sob as 

orientações e supervisão da equipe de docentes, principalmente, como mediadores 

pedagógicos e facilitadores nos processos de ensino e aprendizagem. É necessário para 

o Tutor Mediador formação em nível superior e pós-graduação lato sensu, 

preferencialmente, na área do curso e/ou da disciplina na qual atua. 

Nessa perspectiva, o Tutor Mediador é contratado para efetivo trabalho pedagógico com 

carga horária de 22 ou 44 horas semanais. Esse modelo de tutoria virtual possibilita um 

acompanhamento contínuo e muito próximo do processo de aprendizagem de cada 

estudante.  

 

Tutor Mediador 

 

O tutor a distância, no exercício da função não docente, participa ativamente da prática 

pedagógica. É um profissional graduado na área do curso, devidamente capacitado para 
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uso das TICs, que atua a partir da Instituição e, por meio do ambiente virtual de 

aprendizagem, media o processo pedagógico com estudantes geograficamente distantes 

e referenciado aos polos de apoio presencial. 

No modelo pedagógico, desenhado pela tutoria ganha sentido por meio do planejamento 

e das ações do professor, que é o responsável pela elaboração do plano de ensino, 

conteúdo proposto, atividades e avaliações durante o semestre letivo. 

 

Assim, a tutoria é exercida por um profissional da área acadêmica que assume um papel 

mediador do processo de construção do conhecimento na perspectiva de intermediar as 

ações de ensino e aprendizagem entre o professor/aluno, entre aluno/conteúdo e também 

assume um papel de suma importância, que é o de fazer uma ponte entre o aluno e a 

instituição e se tornando elo importantíssimo no sentido de oferecer feedbacks 

propositivos sobre as atividades desenvolvidas, bem como o acompanhamento do 

rendimento do aluno, por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). A 

característica da mediação é baseada no desenvolvimento das competências básicas 

para o estudo on-line, na qual o Tutor Mediador propõe, incentiva e delineia novos 

caminhos de aprendizagem. 

 

Funções do tutor mediador 

Função administrativa e organizacional: 

 Organizar a sala de aula virtual dentro do ambiente virtual de aprendizagem. 

 Acompanhar o aprendizado dos alunos. 

 Coordenar o tempo para o acesso ao material e a realização das atividades. 

 Auxiliar os diretores de cursos e professores de disciplina em todas as atividades 

que se fizerem necessárias para bom andamento dos cursos. 

 

Função social: 

 Interagir com os alunos, coordenadores de polos de apoio presencial e professores 

de disciplinas, via mensagem, telefone e ambiente virtual de aprendizagem, 

assuntos relacionados ao conteúdo, tais como: orientações quanto a leituras, 

discussões sobre questões apresentadas no ambiente virtual de aprendizagem, 

síntese de debates, avisos diversos e outros. 

 Fornecer feedback aos alunos, professores, coordenadores de polo e diretores. 
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 Orientar quanto a comportamentos esperados dos alunos no ambiente virtual de 

aprendizagem (palavreados indevidos), código de conduta, diretrizes contra plágio 

e regras de boa convivência nas relações mediadas pela internet (netiqueta) ou e-

mails. 

Função tecnológica: 

 Auxiliar os alunos na interpretação do material visual e multimídia. 

 Auxiliar os alunos em dificuldades como: uso de softwares e hardwares, envio de 

arquivos em anexo, formatação de textos ou imagens e acesso a sites, dentre 

outros. 

Função pedagógica 

 Esclarecer dúvidas, questionamentos, sugestões e observações por alunos, tutores 

presenciais e coordenadores de polo e diretores de curso por meio de fóruns de 

discussão na internet, pelo telefone e pela participação em videoconferências. 

 Promover espaços de construção coletiva de conhecimento. 

 Selecionar material de apoio e sustentar teoricamente os conteúdos. 

 Assistir ou auxiliar o professor nos processos avaliativos de ensino-aprendizagem. 

 Realizar a leitura e registrar no ambiente virtual de aprendizagem as notas 

referentes à participação dos alunos nos instrumentos avaliativos propostos pelos 

professores. 

 

3.13 Responsabilidade social  

 

A Associação Educativa Evangélica, instituição filantrópica, sediada no Município 

de Anápolis-Goiás, é mantenedora do Centro Universitário de Anápolis, da Faculdade 

Raízes, da Faculdade Evangélica de Goianésia e Colégios: Couto Magalhães de 

Anápolis; Colégio Álvaro de Melo em Ceres e Colégio Couto Magalhães em Goianésia. 

Tem como missão promover a formação acadêmica voltada para o desenvolvimento da 

integralidade do ser humano, como cidadão capaz de interferir no processo de melhorias 

sociais, e do profissional, preparado para atuar com competência científica, tecnológica, 

ética e política, comprometido com o desenvolvimento sustentável.  

A Associação Educativa Evangélica – AEE – atua em sintonia com sua política de 

filantropia e inclusão social oferecendo aos estudantes condições de acesso e 
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permanência na educação básica e superior, com a concessão de programas de bolsa de 

estudo integral, parcial e o Financiamento Estudantil (FIES).  

O UniSOCIAL – Departamento de Filantropia e Assistência Social – é o 

departamento responsável pela gestão dos programas de bolsas como o ProUni, a Bolsa 

Filantropia, a Bolsa da OVG, juntamente com o Departamento do FIES, que atua na 

gestão do financiamento estudantil.  

No ano de 2006, a Instituição aderiu ao ProUni – Programa Universidade para 

Todos –, ofertando bolsas de estudo integrais em cursos de graduação a candidatos que 

não possuam diploma de curso superior, que apresentem renda per capita de até um 

salário mínimo e meio (bolsa integral), que tenham cursado o ensino médio em escola 

pública ou privada como bolsista integral e que tenham participado do último ENEM 

obtendo média superior a 450 pontos. Conjuntamente, o UniSOCIAL disponibiliza para os 

alunos matriculados nos cursos de graduação o programa próprio da Instituição – Bolsa 

Filantropia – com a concessão de bolsa de estudo de integral e parcial (50%) obedecendo 

os critérios estabelecidos pela Lei 11.096/2005 e 12.101/2009, ou seja, para a bolsa 

integral comprovação de renda per capita familiar de até 1(um) salário mínimo e meio e 

para bolsa parcial de (50%) comprovação de renda per capita familiar de até 3 (três) 

salários mínimos.  

Em convênio com o Governo do Estado de Goiás, disponibiliza a Bolsa 

Universitária OVG de acordo com os regulamentos e critérios estabelecidos pela 

Organização das Voluntárias de Goiás, entidade que atua na gestão do programa de 

bolsas de estudo do governo estadual. Em contrapartida, o aluno presta serviço voluntário 

em instituições governamentais e não governamentais, de acordo com sua área de 

formação.  

Em parceria também com o MEC/FNDE, disponibiliza para os alunos o FIES – 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior –, como um Programa destinado a 

financiar estudantes de cursos de graduação regularmente matriculados em IES não 

gratuitas e cadastradas no programa, em cursos com avaliação positiva no SINAES – 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, oferecendo financiamento de até 

100% do custo das mensalidades e com juros de 3,4% ao ano.  

Estes programas possibilitam o ingresso e a permanência nas unidades de ensino 

da AEE a crianças, jovens e adultos que, na sua maioria, jamais teriam a chance de se 

tornarem membros ativos de tal instituição e, com isso, mudarem sua história de vida. Por 

meio destes programas, a AEE se apresenta como agente de emancipação social que 
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promove a cidadania, os direitos sociais e humanos, visando o ser social como aquele 

que requer transformações profundas nas relações socioeconômicas atuais, e como isso 

se inicia pela garantia do exercício da cidadania, no seu conceito mais elementar, o da 

garantia dos direitos constitucionais.  

Desta forma, podemos dizer que a responsabilidade social da Instituição promove a 

prática comprometida por meio do desempenho de sua missão, que tem como valores a 

competência, o profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas ações por 

princípios éticos, morais e cristãos. 

 

3.14 Processos de avaliação do curso 

 

O processo de implementação e avaliação do Projeto Político-Pedagógico do 

Curso de Gestão Financeira é de responsabilidade do Coordenador do curso e do NDE, 

contando com a colaboração e acompanhamento do Colegiado do curso e pela Comissão 

Própria de Avaliação. 

Para a elaboração dos Projetos dos cursos são considerados: referencial teórico, 

legislação vigente, diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC, referenciais 

institucionais para elaboração de projetos pedagógicos.  

Outro aspecto considerado é a utilização dos recursos de educação a distância e 

uso de novas tecnologias de informação e comunicação, como ferramentas de 

aprimoramento dos processos acadêmicos.  

Quanto à avaliação dos PPCs do Centro Universitário de Anápolis, ocorre em 

duas instâncias: a primeira, institucional, na CPA, por meio de sua Subcomissão de 

Especialistas em Avaliação – SEA; a segunda instância, no âmbito do curso, por meio do 

NDE.  

A SEA realiza a avaliação inicial do projeto do curso e das condições de sua 

implantação, emitindo parecer e recomendações de melhorias.Porém, o processo 

contínuo de avaliação do PPC é atribuição do NDE, responsável por elaborar e 

implementar o Projeto de Auto avaliação do Curso, abrangendo as dimensões de 

organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura, sob a orientação da 

CPA.  

Os critérios de auto avaliação dos PPCs são estabelecidos pela CPA e levam em 

consideração a articulação entre Projeto Pedagógico do Curso e PDI (articulação do 

projeto com a visão e missão institucional; concepção de formação, currículo e processos 
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e avaliação do ensino e aprendizagem); a coerência entre o Projeto Pedagógico do 

Curso, as Diretrizes Curriculares e os Padrões de Qualidade indicados oficialmente pelo 

INEP/MEC; a articulação entre o PPC e as Diretrizes para Avaliação da Educação 

Superior. O Projeto de auto avaliação do curso e o fluxo das avaliações são discutidos e 

aprovados pelo colegiado do curso.  

O principal objetivo da autoavaliação é permitir identificar de forma sistemática as 

potencialidades e fragilidades no processo de implementação do Projeto Pedagógico e, a 

partir de dados confiáveis, propor as melhorias necessárias.  

O processo de auto avaliação do curso 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.  

As ações de avaliação promovidas pela SEA e pelo NDE produzem relatórios 

encaminhados e analisados pela CPA e se incorporam ao relatório institucional, com as 

devidas recomendações corretivas visando à melhoria do curso. 

 

4. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO 

 

4.1 Direção do curso (Coordenação) 

 

Nome: Viviane Antonio Abrahão   

End.: Av. Universitária km 3,5 – Cidade Universitária   

Cidade: Anápolis Fone: 62-99991-60.38   

Titulação: 
Mestre Formação 

Acadêmica 

Ciências 

Econômicas 

Regime 

de 

trabalho 

Integral 

  

e-Mail: 
vivianeabrahao@unievangelica.edu.br    

Currículo: 
http://lattes.cnpq.br/9832641723116469    

Tempo de experiência no magistério superior 22 anos 

Tempo de experiência em gestão acadêmica 18 anos 

 

mailto:vivianeabrahao@unievangelica.edu.br
http://lattes.cnpq.br/9832641723116469
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A Direção do Curso possui carga horária integral dedicada ao atendimento de 

alunos, docentes e comunidade acadêmica em geral e também destinada ao 

cumprimento das atividades preconizadas pelo Regimento Interno do Centro Universitário: 

gestão do corpo docente, discente e funcionários administrativos setoriais ao curso; 

coordenação da 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; 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 dispensar não se aplica de pessoal docente e técnico-administrativo; acatar e respeitar 

as decisões dos órgãos colegiados e Reitoria, zelando pelo bom andamento das suas 

atividades. 

Outro aspecto importante da atuação do coordenador do curso refere-se à 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 Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Financeira é composto pelo Diretor e, no mínimo, por mais 4 (quatro) docentes do 

curso, conforme regulamentação do Ministério da Educação. Os integrantes do NDE devem 

ser constituídos de docentes vinculados ao curso, “com atribuições de acompanhamento, 

atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto 

pedagógico do curso” (Resolução CONAES nº 1, de 17 de junho de 2010 e Parecer nº 4, de 

17 de junho de 2010) 

No Centro Universitário de Anápolis, a equipe do NDE é indicada pelo diretor do 

curso, com designação em Portaria, expedida pela Reitoria. O NDE do Curso Superior de 

Tecnologia em Gastronomia é composto pelos seguintes integrantes:  

          DOCENTE TITULAÇÃO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

Viviane Antonio Abrahão Mestre 02 
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Hilton Pinheiro de Araújo Especialista 02 

Carlos Renato Ferreira Especialista 02 

Vera Mota da Silva Barbosa Mestre 02 

Rosana Machado de Souza Mestre 02 

 

A principal função do Núcleo docente estruturante é auxiliar a Coordenação do 

Curso em suas necessidades pedagógicas, exercendo juntamente com o diretor, as 

seguintes funções: 

 Planejar as atividades acadêmicas que efetivem o cumprimento do PPC, 

assegurando os aspectos do processo formativo e a consolidação do perfil 

profissional do egresso do curso; 

 Zelar pela integralização curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

de ensino previstas no currículo; 

 Avaliar o processo de implementação do PPC, identificando aspectos positivos, 

assim como as fragilidades, encaminhando os resultados da avaliação ao 

colegiado de professores, para discussão e elaboração de propostas de 

melhorias; 

 Discutir e aprovar no colegiado do curso as propostas de alteração da matriz 

curricular do curso, zelando por sua coerência com as Diretrizes Curriculares do 

Curso, e encaminhando-as para as Pró-Reitoria Acadêmica, para pareceres e 

posterior aprovação do CAS. 

 Incentivar e definir normas e critérios para as diferentes atividades do curso e 

supervisionar seu desenvolvimento: Monitoria; Iniciação Científica; Atividades 

de Extensão; Trabalhos de Conclusão; Estágios Supervisionados e não 

supervisionados; Atividades Complementares, processos de avaliação, 

coerentes com as normas institucionais e legislação da educação superior. 

 Submeter todas as propostas de normas e regulamentos à aprovação do 

colegiado do curso, anexando-as ao PPC.  

 Deliberar sobre assuntos referentes à vida acadêmica dos alunos, em 

conformidade com a legislação educacional e com as normas e princípios 

institucionais. 

O NDE deve, ainda, participar do planejamento e organização das atividades de 

acolhimento e orientação dos alunos ingressantes, das atividades de nivelamento, assim 



 37 

como participar do planejamento das atividades com os alunos concluintes, 

disponibilizando informações e orientando-os na inserção na vida profissional. 

 

4.3 Colegiado do curso 

A comunidade acadêmica é composta pelo Corpo Docente, Corpo Discente e 

Corpo Técnico-Administrativo e de Apoio. A participação de cada corpo acadêmico é 

garantida no Regimento do Centro Universitário, que define número e forma de 

participação nos órgãos colegiados e setores da administração dos Cursos.  

A instituição é partidária da concepção segundo a qual a qualidade e eficácia do 

trabalho executado em uma Instituição de Ensino Superior estão diretamente vinculadas à 

forma democrática com que as suas atividades são planejadas e conduzidas.  

Desta maneira, compreende ser fundamental o incentivo de participação por parte 

de seu corpo docente no definir dos rumos a serem tomados pelo curso.  

Logo, faz-se necessário não só possibilitar a participação do docente nas 

instâncias diretivas, mas, também, garanti-las. E é por este motivo o direito do professor 

de representar e de ser representado nos órgãos deliberativos é expressamente definido 

nas normas da Instituição.  

O colegiado se reúne com frequência e as deliberações são todas registradas em 

ata. Esse colegiado tem como função analisar, julgar e decidir sobre processos e 

atividades acadêmicas referentes ao curso, que requeiram a avaliação e o deferimento do 

Colegiado, como aprovação do Plano de Ensino dos docentes, alteração de Matriz 

Curricular e outras, seguindo as orientações do Regimento Geral da Instituição. 

 

4.4 Corpo docente  

O corpo docente será constituído de profissionais das áreas de conhecimentos 

requeridas pelo curso, com titulação mínima de especialista, selecionados 

institucionalmente, buscando-se a integração de docentes com titulação stricto sensu. 

Segue um rol de professores do curso. 

 

Nº DOCENTE TITULAÇÃO 

01 Adriana Valle Vieira Especialista 

02 Carlos Renato Ferreira Especialista 

03 Hilton Pinheiro de Araújo Especialista 
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04 João Pedro dos Santos Pereira Mestre 

05 Lúcia Abrahão Helou Especialista 

06 Ricardo Wobeto Mestre 

07 Rosana Machado de Souza Mestre 

08 Tatiana Valéria Emídio Moreira  Mestre 

09 Tiago Meireles do C. de Morais Mestre 

10 Vera Mota da Silva Barbosa Mestre 

11 Viviane Antonio Abrahão Mestre 

 

4.5 Corpo de tutores  

 

É contratado 1 tutor para cada disciplina. Os tutores são contratados com uma 

carga horária semanal de 44 horas e todos têm formação na área de atuação e pós-

graduação lato sensu. Além dos tutores, cada disciplina conta com um professor com 

formação na área e pós-graduação stricto sensu com carga horária compatível com a 

carga horária das disciplinas. 

 

4.6 Corpo técnico-administrativo 

 

SECRETARIA SETORIAL 

NOME: Lidiely Lopes Ferreira 

FUNÇÃO: Secretária Acadêmica 

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: Curso Superior Completo 

FORMAÇÃO TÉCNICA: Curso Superior em publicidade e propaganda 

CARGA HORÁRIA: 44 h 

SETOR DE ATUAÇÃO: Secretaria Setorial 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

  Informar aos alunos relacionados ao curso o andamento dos processos junto a 

Secretaria Geral; 

 Confeccionar os diários; 

 Organizar a frequência diária dos professores; 

 Atualizar de currículos e dados dos professores; 

 Formatar e arquivar os planos de ensino; 

 Elaborar C.I.s e documentações diversas relacionadas ao Curso, juntamente com o 
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diretor; 

 Acompanhar os horários de aulas dos acadêmicos com pendências (inscritos em 

disciplina); 

 Emitir, através do Sistema Lyceum de Diários de Classe, atas de provas e outros 

relatórios; 

 Confeccionar e arquivar os diários de classe para acadêmicos – Matrícula Fora do 

Prazo; 

 Alocar salas e turmas – Sistema Lyceum; 

 Cadastrar horários – Sistema Lyceum; 

 Horário de aulas – Formatação para publicação; 

 Receber, encaminhar, conferir e confeccionar despachos finais (Diretor/ 

Professor/Diretor) de processos de aproveitamento de estudos, Licença Maternidade, 

justificativas de faltas, etc); 

 Organizar o arquivo dos diários ao término do período letivo; 

 Verificar o lançamento das frequências, faltas e notas no Lyceum; 

 Conferir o cumprimento da carga horária, por disciplina; 

 Atender professores nas diversas demandas, bem como, o diretor e seus 

auxiliares/assistentes; 

 Realizar o fechamento das disciplinas no Lyceum. 

 

NOME: Roberto Meguerditchain 

FUNÇÃO: Auxiliar de Secretaria 

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: Ensino Médio Completo 

CARGA HORÁRIA: 44 h 

SETOR DE ATUAÇÃO: Secretaria Setorial 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Auxilia a Secretária Acadêmica nas atividades diárias 

 Suporte aos discentes e docentes. 

NOME: Milena Gomes Ferreira 

FUNÇÃO:  Jovem Aprendiz 

FORMAÇÃO EDUCACIONAL: Ensino Médio Completo 

CARGA HORÁRIA:  30 h  

SETOR DE ATUAÇÃO: Secretaria Setorial 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 Atendimento ao telefone 

 Entrega de Certificado 

 Entrega processos e documentos nos diversos setores da Instituição 

 

 

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 Silva4, 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 Berticelli5 

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 

                                                 
4
 SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade – Uma introdução às teorias do currículo. 

5
 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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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 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.”6 

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). 

FONTE: 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 inserção do egresso 

nessa realidade que nela deverá atuar, para oferecer respostas adequadas à 

sociedade que se deseja mais humana e inclusiva; 

                                                 
6
 Idem, p. 11 
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 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. 

A UniEVANGÉLICA entende o currículo como espaço educativo que 

compreende um conjunto de saberes, organizado a partir do conhecimento científico 

existente, que articula as diferentes disciplinas, de forma contextualizada  e  

instrumentaliza a realização de diferentes atividades, destinadas ao desenvolvimento de 

conhecimentos teórico e prático que fundamentam as competências,  habilidades e 

atitudes requeridas para a formação do profissional e do cidadão em sua integralidade.  

Esta concepção, portanto, orienta o processo educacional  numa visão  que 

supera a racionalidade técnica, disciplinar, fragmentadora do conhecimento e busca a 

construção integradora dos saberes. Assim, o modelo de organização curricular 

globalizante proposto para a construção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos do Centro 

Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA, pressupõe a interdisciplinaridade, que se 

dá, conforme Anastasiou7 pelo próprio desenho curricular, “articulado em eixos, áreas, 

atividades ou módulos”. A autora explicita que:     

Os currículos globalizantes têm como centro os universitários e suas 
necessidades educacionais. Os nexos estabelecidos superam a 
fragmentação disciplinar e propõem a articulação dos conteúdos 
curriculares a partir de projetos, pesquisa, resolução de problemas e outras 
atividades. Neste caso, os currículos centram-se no princípio de que o 
estudante constrói o conhecimento utilizando uma abordagem relacional do 
conteúdo. (ANASTASIOU, 2010, p. 59) 

 

Desta forma, a abordagem acadêmica pressupõe atividades integradoras das 

diferentes disciplinas, que não somente permitem a apreensão dos conhecimentos, o 

                                                 
7
 ANASTASIOU, Lea das Graças Camargo. PESSATE ALVES, Leonir. (Orgs) Processos de ensinagem na 

Universidade. Pressupostos para as estratégias de trabalho em aula. 9ª edição Joinville, SC; UNIVILLE, 2010, p. 56 
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desenvolvimento de capacidades cognitivas e sociais, mas, por serem contextualizadas e 

integradas, tornam-se mais significativas, mobilizam o interesse e a motivação dos 

estudantes, permitindo-lhes a elaboração de sínteses e a apropriação dos saberes. 

Os conteúdos curriculares são selecionados de forma a atender aos objetivos do 

curso e as competências a serem desenvolvidas, coerentes com as orientações contidas 

no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, a Res CNE/CO 3, de 18 de 

dezembro de 2002 e demais dispositivos legais. 

A proposta curricular do curso de Gestão Financeira está estruturada em quatro 

eixos de formação do perfil do egresso: o eixo de disciplinas básicas, que compreende 

conceitos e habilidades que dão suporte aos conhecimentos da área de gestão financeira; 

o eixo de formação ética, de comunicação e liderança, destinado a fundamentar 

conhecimentos,  desenvolver habilidades e posturas que norteiem as relações 

interpessoais e profissionais; o eixo de relação com a comunidade, integrado por 

atividades e saberes que favoreçam o conhecimento do contexto profissional e sua 

inserção profissional; o eixo de formação profissional, integrado pelos conhecimentos e 

competências específicos da área de formação do curso. 

 

5.1 Estrutura curricular 

 

Esta concepção, portanto, orienta o processo educacional  numa visão  que supera 

a racionalidade técnica, disciplinar, fragmentadora do conhecimento e busca a construção 

integradora dos saberes. Assim, o modelo de organização curricular globalizante proposto 

para a construção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos do Centro Universitário de 

Anápolis - UniEVANGÉLICA, pressupõe a interdisciplinaridade, que se dá, conforme 

Anastasiou pelo próprio desenho curricular, “articulado em eixos, áreas, atividades ou 

módulos”. A autora explicita que:  

Os currículos globalizantes têm como centro os universitários e suas necessidades 

educacionais. Os nexos estabelecidos superam a fragmentação disciplinar e propõem a 

articulação dos conteúdos curriculares a partir de projetos, pesquisa, resolução de 

problemas e outras atividades. Neste caso, os currículos centram-se no princípio de que o 

estudante constrói o conhecimento utilizando uma abordagem relacional do conteúdo. 

(ANASTASIOU, 2010, p. 59) 
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Desta forma, a abordagem acadêmica pressupõe atividades integradoras das 

diferentes disciplinas, que não somente permitem a apreensão dos conhecimentos, o 

desenvolvimento de capacidades cognitivas e sociais, mas, por serem contextualizadas e 

integradas, tornam-se mais significativas,  mobilizam o interesse e a motivação dos 

estudantes, permitindo-lhes a elaboração de sínteses e a apropriação dos saberes. 

 

Os conteúdos curriculares são selecionados de forma a atender aos objetivos do 

curso e as competências a serem desenvolvidas, coerentes com as orientações contidas 

no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, a Res CNE/CO 3, de 18 de 

dezembro de 2002 e demais dispositivos legais.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formação básica 

Formação ética,  

de comunicação  
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Formação  

profissional 
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5.1.1 Matriz curricular (componentes curriculares) 

Período Disciplina Carga Horária 

1º Contabilidade Geral 80 

1º Economia  80 

1º Fundamentos de Gestão 80 

1º Língua Portuguesa  80 

1º Matemática Básica 80 

1º Sistemas de Informação Gerencial 80 

 Carga horária 480 

2º Contabilidade e Planejamento Público 80 

2º Contabilidade Empresarial 80 

2º Estatística 40 

2º Legislação Tributária 80 

2º Matemática Financeira 80 

2º Optativa  40 

2º Gestão de Operações e Logística 80 

 Carga horária 480 

3º Administração Financeira 80 

3º Planejamento Estratégico 80 

3º Auditoria 80 

3º Contabilidade Gerencial e de Custos 80 

3º Cidadania, ética e espiritualidade  40 

3º Projeto Integrador 80 

3º Gestão de Pessoas  40 

 Carga horária 480 

4º Análise das Demonstrações Contábeis e Financeiras 80 

4º Contabilidade Avançada 80 

4º Controladoria Aplicada 80 

4º Controle Orçamentário e Financeiro Empresarial 80 

4º Diagnostico Empresarial 40 

4º Empreendedorismo  40 

4º Análise de Investimentos  80 

 Carga horária 480 

 CARGA HORÁRIA  1920 

 Atividades Complementares 160 

 Carga Horária Total 2080 
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5.1.2 Disciplinas optativas 

 

OPTATIVAS: 

DISCIPLINAS C/H 

Língua Brasileira de Sinais 40 

Metodologia do Trabalho Científico 40 

Inglês Instrumental 40 

 

5.1.3 Ementas e bibliografias 

 

PRIMEIRO PERÍODO 
 
 

 Desenvolver o domínio conceitual e as habilidades práticas da leitura, interpretação e 

produção textual, com aplicação em todas as áreas do processo formativo. 

 

 Construir conhecimentos e desenvolver habilidades relativas aos conceitos básicos de 

matemática e sua aplicação na economia e  contabilidade geral .  

 

 Conhecer os conceitos e os dispositivos tecnológicos dos sistemas de informação 

gerencial e desenvolver habilidades técnicas, para aplicação nos processos de gestão 

financeira. 
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Figura 2: Articulação das disciplinas do Primeiro Período. 

Eixos de formação: básico, ética, comunicação e liderança, profissional. 

 

EIXO DE FORMAÇÃO BÁSICA 

 

Matemática Básica – 1º Período –80h/a 

Ementa: Elementos básicos de matemática aplicada tais como; operações em conjuntos 

numéricos, Formação dos números, Potenciação, Radiciação, Fatoração, Equações e 

Aplicações em problemas, Razão e proporção, regra de três, porcentagem. Levantamento 

de dados para uma pesquisa, organização em gráficos e tabelas, noções básicas em 

técnicas estatísticas de uma pesquisa. 

Bibliografia básica 

IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar, 1: 

conjuntos, funções. 7ª ed. Atual. 2002 

QUEVEDO, Carlos Peres. Matemática superior. RJ. Interciência. 1997 

SILVA, Sebastião Medeiros; SILVA, Elio Medeiros da; SILVA, Ermes Medeiros da. 

Matemática para os cursos de economia, administração, ciências contábeis. SP: 

Atlas,2013. 

Bibliografia Complementar 

TAHAN, Malba. Matemática divertida e curiosa. 17ªedicao; RJ, Record: 2002 

CONTABILIDADE 
GERAL 

80 h/a 

 

 

ECONOMIA 80 
h/a 

SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 

GERENCIAL  

80 h/a 

 

 

FUNDAMENTO
S 

 DE GESTÃO  

80 h/a 

 

MATEMÁTICA  

BÁSICA 

 80h/a 

 

 

 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

80 h/a 
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VERAS, Lilia Ladeira. Matemática aplicada a economia: síntese da teoria. 3ª. Ed. SP. 

Atlas,1999. 

SILVA, Fernando César Marra e, AERÃO, Mariângela. Matemática básica para 

decisões administrativas. 2º ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

LEITHOLD, Louis. Matemática aplicada à economia e administração. São Paulo: 

Habra, 2001. 

SCHWERTL, Simone Leal. Matemática básica. 2ª ed. Furb, 2010. 

 

Contabilidade Geral–1º Período – 80h/a 

Ementa: Conceitos Contábeis Básicos. Registros e Sistemas Contábeis. Análise de 

Questões Contábeis. Relatórios Contábeis. Aplicação dos Conhecimentos da Ciência e da 

Técnica Contábil Voltados à Estruturação de Balanços e do Conjunto dos Demonstrativos 

Contábeis. Uso da Informação Contábil pela Administração. Estrutura das Demonstrações 

Financeiras. Instrumental Básico de Análise. Análise e Interpretação Econômico-

Financeira. Custos: Origem, Evolução e Objetivos. Terminologia de Custos. 

Bibliografia Básica:  

MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. 10ª ed. São Paulo: Altas 2009; 

IUDICIBUS, Sérgio de, MARTINS, Eliseu, GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de 

contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com as normas 

internacionais e do CPC. São Paulo: Atlas, 2010. 

CHAGAS, Gilson. Contabilidade geral simplificada. 2ª ed. São Paulo: Saraiva,2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Ano Curso básico de contabilidade: resumo da teoria, 

atendendo as novas demandas da gestão empresarial. SP: Atlas, 1995 

FRANCO, Hilario. Contabilidade geral. 19ª Ed. SP: Atlas. 1997 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade geral fácil. 3ª Ed. SP: Saraiva, 2001 

SILVA, César Augusto Tibúrcio. Contabilidade básica: Atualizada conforme Lei nº 

11.638/07. 

Organizador de Gilberto TRISTÃO. São Paulo: Atlas, 2009.  

IUDICIBUS, Sérgio de, et al. Contabilidade introdutória. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

 

Economia–1º Período – 80h/a 
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Ementa: Conceitos Fundamentais de Economia. Análise do Padrão de Desenvolvimento 

Econômico Contemporâneo Brasileiro. Introdução à Microeconomia: Produto, Oferta, 

Preço, Mercadoria, Produção e Custos. 

Bibliografia Básica: 

SOUZA, Nali de Jesus. Economia Básica. 1ª Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

TROSTER, Roberto Luis. Introdução à Economia. São Paulo: Makron Books,  2002. 

VASCONCELLOS, Marco Antonio S. Fundamentos de economia. 2ª Ed.  São Paulo : 

Saraiva , 2005. 

Bibliografia Complementar: 

VASCONCELOS, Marco Antônio S. ; Economia: Micro e Macro .4 ed.São Paulo: Atlas, 

2006. 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 20ª ed. rest, atual e ampl. SP: 

Atlas, 2003 

WILLIAMSON, John. Economia aberta e a economia mundial: um texto de economia 

internacional. RJ: Campus, 2002 

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

abordagem estruturalista. 36ª Ed. SP:FU, 2003 

PASSOS, Carlos Roberto Martins; NOGAMI, Otto. Princípios de economia. 4ª ed. rev. e 

ampl. SP: Pioneira, 2003. 

 

 

EIXO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Fundamentos de Gestão–1º Período – 80h/a 

Ementa: A história da Administração, seu objeto de estudo e ênfases. As competências, 

habilidades e atitudes necessárias ao administrador. A evolução do pensamento 

administrativo: da administração científica à teoria contingencial. 

Bibliografia Básica: 

SILVA, Adelphino Teixeira da. Administração Básica. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

RIBEIRO, Antonio de Lima. Teorias da Administração. 1ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

LAMCOBE, Francisco. Teoria Geral da Administração. 1ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. 

Bibliografia Complementar:  

GURGEL, Cláudio; RODRIGUEZ, Martins Vicente Rodriguez Y. Administração: 
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Elementos Essenciais para a Gestão das Organizações. 1ª. Ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Introdução a Administração. 2ª. Ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Fundamentos da Administração. 2ª. Ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

FILHO, Edmundo Escrivão; FILHO, Sergio Perussi. Teorias da Administração-Introdução ao Estudo. 1ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Teoria Geral da Administração. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

 

 

EIXO DE FORMAÇÃO ÉTICA, COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA 

 

Língua Portuguesa–1º Período – 80h/a 

Ementa: Linguagem, Língua e Fala. Redação. Técnicas de Composição. Percepção, 

Abstração, Leitura do Mundo. Comunicações Administrativas. Diretrizes para Leitura e 

Interpretação de Textos. Conceituação e Normas para Elaboração de Relatórios. 

Comunicação Verbal. Diretrizes para elaboração de uma monografia científica. 

Bibliografia Básica:  

ABREU, Antônio Suarez. Curso de redação. 11ª. Ed. SP. 

BECHARA, Evanildo .Moderna gramática portuguesa. 37ª. ed. revista e ampliada. RJ 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21aed.ver.eampl. RJ 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática metódica da língua portuguesa. 44ª Ed. 

São Paulo: Saraiva, 2001 

D'AVILA, Suzana. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Ed. do Brasil, 1997 

MESQUITA, Roberto Melo. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Saraiva 

ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e coerência. São Paulo: Parábola, 

2005. 

 CARRAHER, David. Senso crítico: do dia-a-dia às ciências humanas. 5ªed. São 

Paulo: Pioneira, 1999. 

 
 

EIXO DE FORMAÇÃO DAS RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 
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Sistemas de Informação Gerencial–1º Período – 80h/a 

Ementa: Informação Gerencial. Tipos e Usos de Informação. Tratamento das 

Informações Versus Atividades Fins. SIG. Sistemas Especialistas. Sistemas de Apoio à 

Decisão. Sistemas Executivos. Tópicos em Gerenciamento dos Sistemas: Integração, 

Segurança, Controle. Uso Estratégico da Tecnologia da Informação. Administração 

Estratégica da Informação. Desenvolvimento de Ambientes Eficientes/Eficazes da 

Tecnologia da Informação. Aplicação da Tecnologia da Informação nas Diversas Áreas da 

Empresa para Obtenção de Vantagens Competitivas. Globalização e Estratégias 

Competitivas. Internetworked Business, Intranets. 

Bibliografia Básica: 

MOREIRA, Cid Knipel ; James A. O BRIEN. Sistema de informação: e as decisões 

gerenciais na era  da internet. 3 º São Paulo:  Saraiva,2010. 

WALTON, Richard E. Tecnologia de informação: o uso de TI pelas empresas que 

obtém vantagem competitiva. São Paulo: Atlas, 1999 

REZENDE, Alcides; ABREU,Aline  França. Tecnologia da Informação aplicada a 

sistemas de informação empresariais: o papel da informação e dos sistemas de 

informação nas empresas. 7 º São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

CRUZ, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais: tecnologia da informação e a 

empresa do século XXI. 2ª ed.São Paulo: Atlas, 2000 

LAUDON, Kenneth C; LAUDON, Jane Price. Sistemas de informação: com Internet. 4ª 

Ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 

GONÇALVES, Rosana C. M. Grillo; RICCIO, Edson Luiz Sistema de Informação: ênfase 

em controladoria e contabilidade. 1993. 

BIO, Sérgio Rodrigues. Sistemas de informação: um enfoque gerencial. São Paulo: 

Atlas, 1996. 

STAIR, Ralph M. Princípios de sistemas de informação: uma abordagem gerencial. 

Rio de Janeiro: LTC, 1998 

 

 
 

 

SEGUNDO PERÍODO 
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 Construir os conceitos básicos de matemática financeira e estatística, desenvolvendo 

as habilidades de cálculo, elaboração de gráficos e tabelas, para aplicação na 

contabilidade e no planejamento. 

 

 Apreender os conceitos da área de contabilidade pública e desenvolver habilidades 

para elaboração dos processos da contabilidade pública e gestão das operações 

logísticas, utilizando os conceitos de matemática financeira e estatística.  

 

 Conhecer os princípios legais da legislação tributária, os direitos dos empregados e 

empregadores e de suas relações com o poder público, como fundamento das ações 

de justiça e ética social.  

 

 Conhecer  os fundamentos da contabilidade empresarial, a partir de estudos teóricos 

e análise de dados de situações práticas. 

 

 
Figura 3:  Articulação das disciplinas do Segundo Período 

Eixos: Básico, Profissional e de Relações com a comunidade. 

 
 
 

 

MATEMÁTICA 
FINANCEIRA  

80 h/a 

GESTÃO DE 
OPERAÇÕES E 

LOGÍSTICA  

40h/a 

CONTABILIDADE  
E 

PLANEJAMENTO  
PÚBLICO  

80 h/a  

LEGISLAÇÃO 
TRIBUTÁRIA 

80 h/a 

OPTATIVA 

40 h/a 

ESTATÍSTICA 

 40 h/a 

 

CONTABILIDADE 
EMPRESARIAL 

80 h/a 



 53 

EIXO DE FORMAÇÃO BÁSICA 

 

 

Estatística – 2o. Período – 40h/a 

Ementa: Arredondamento de Acordo com a Precisão Desejada. Gráficos. Séries 

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

Separatrizes. Assimetria e Curtose. Probabilidades. Distribuição de Probabilidades. 

Aplicações dos Softwares Estatísticos com Uso do Computador. Testes de Hipóteses 

sobre as Provas Paramétricas e Não-Paramétricas Aplicáveis à Pesquisa no Campo da 

Administração. 

Bibliografia Básica: 

DOWNING, Douglas; CLARK, Jeffrey. Estatística Aplicada. São Paulo: Saraiva, 2000 

MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica.7ª ed.São Paulo: Makron, 2000. 

SPIEGEL, Murray R.Estatística: resumo da teoria, 875 problemas resolvidos, 619 

problemas propostos.3ª ed.  São Paulo: McGraw-Hill, 1994 

Bibliografia Complementar: 

MARTINS, Gilberto de Andrade; DONAIRE, Denis.Princípios de estatística: 900 

exercícios resolvidos e propostos. 4ª ed.São Paulo: Atlas, 1990 

OLIVEIRA, Francisco Estevam Martins de.Estatística e probabilidade:exercícios 

resolvidos e propostos.São Paulo: Atlas,1995 

CRESPO, Antonio Arnot. Estatística Fácil. 19ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  

SILVA, Ermes Medeiros da, et al. Estatística: para os cursos de economia, administração 

e ciências contábeis. 3ª ed. São Paulo:Atlas, 1999. 

BRUNI, Adriano Leal. Estatística aplicada à gestão empresarial. 2ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 

Matemática Financeira  - 2º. Período – 80h/A 

Ementa: Juros Simples e Compostos. Descontos Simples e Compostos, Real e Nominal. 

Rendas. Tipos de Taxas. Operação de Descontos. Sequência de Pagamentos. 

Amortização de Dívidas. Sistemas de Empréstimos. Anuidades. Capitalização. Correção 

Monetária. Amortização de Débitos. Comparação entre Alternativas de Investimentos. 

Depreciação. Custos Operacionais. Preço Atual. Preço Futuro. 

Bibliografia Básica: 

SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática financeira: aplicações à análise de 
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investimentos.3ª Ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2002 

VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática financeira. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

CRESPO,  Antônio Arnot. Matemática comercial e financeira fácil. São Paulo: Saraiva, 

2002 

Bibliografia Complementar: 

MATHIAS, Washington Franco; GOMES, José Maria. Matemática financeira. 3ª Ed. São 

Paulo: Atlas, 2002 

SOUZA, Alceu; CLEMENTE,  Ademir. Matemática financeira: fundamentos, conceitos, 

aplicações. São Paulo: Atlas, 2000 

PUCCIN, Abelardo de Lima. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 6ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 1999. 

HAZZAN, Samuel. POMPEO, José Nicolau. Matemática financeira. 5ª ed. São Paulo: 

Saraiva,2003. 

FRANCISCO, Walte de. Matemática financeira. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 1994. 

 

Metodologia do Trabalho Científico – Optativa – 40h/a 

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: 

BORBA, Odiones de Fátima; PIETRAFESA, José Paulo. Do Contexto ao Texto: Os 

Desafios da Linguagem Científica. 2. ed., Goiânia: Kelps, 2009. 

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

e conhecimento científico; métodos  científicos; teoria, hipóteses e variáveis. 4. ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos e 

resenhas. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

Bibliografia Complementar:  

SOARES, E., Metodologia Científica: Lógica, Epistemologia e Normas. 1ª. Ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 
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PEREIRA, Jose Matias. Manual de Metodologia da Pesquisa Cientifica. 1ª. Ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

MARCONI, Marina A.; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Científica. 

6ªed. São Paulo: Atlas, 2009. 

GIL, Antonio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 

2010.   

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

 

EIXO DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE 

 

 
Gestão de Operações e Logística- 3o. Período – 80h/A 

Ementa: Introdução à Administração de Material nas Empresas Pública e Privada. 

Funções da Administração de Material: O Sistema de Administração de Materiais e seus 

Subsistemas de Normalização, o Controle, a Aquisição e o Armazenamento. As 

Licitações. As Atribuições dos Órgãos de Patrimônio. As Alienações. O Sistema de 

Administração de Material. Dimensionamento da Quantidade Econômica de Compra ou 

Fabricação: Fatores de Custos Envolvidos, Preço Fixos ou Variáveis, Entrega Total ou 

Parcial e a Existência ou Não de Restrições. Previsões: Sua Utilização pela Administração 

de Material. Modelos de Estratégias de Encomendas. A Influência da Incerteza. 

Bibliografia Básica:  

FLEURY, Paulo F.; WANKE, Peter.;FIGUEIREDO, Kleber. Logística Empresarial: a   

perspectiva brasileira. São Paulo: Atlas, 2000. 

NOVAES, Antônio Galvão. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: 

Estratégia, operação e avaliação. 2.ed. Rio de Janeiro. Campus Elsevier, 2004. 

REZENDE, Alcides;ABREU,Aline  França. Tecnologia  da Informação aplicada a 

sistemas de informação empresariais: o papel da informação e dos sistemas de 

informação nas empresas. 7 º São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e 

distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993 
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DIAS, Marco Aurélio Pereira. Administração de materiais: uma abordagem logística. 

São Paulo: Atlas, 1996 

FLEURY, Paulo Fernando (org). Logística e Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimentos:     Planejamento do Fluxo de Produtos e dos Recursos. São Paulo. 1.ed. 

Editora: ATLAS, 2003 

LAUDON, Kenneth C; LAUDON, Jane Price. Sistemas de informação: com Internet. 4ª 

ed., Rio de Janeiro: LTC, 1999. 

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

recursos patrimoniais. SP: Saraiva, 2000 

 

Contabilidade e Planejamento Público – 2o. Período – 80h/a 

Ementa: Conceito de Contabilidade Pública. Orçamento público e execução orçamentária 

e financeira. Receita pública e despesa pública. Contabilização dos principais atos e fatos 

típicos. Análise das demonstrações contábeis. 

Bibliografia básica: 

PISCITELLI, Roberto Bocaccio; TIMBÓ, Maria Zulene Farias. Contabilidade pública: 

uma abordagem da administração financeira pública. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2009 

MACHADO JR., J. Teixeira. REIS, Heraldo da Costa. A lei 4.320 comentada: com a 

introdução de comentários à lei de responsabilidade fiscal. 30ª ed. Rio de Janeiro: IBAM. 

MATIAS-Pereira, José. Finanças públicas: a política orçamentária no Brasil. 3 ed. São 

Paulo: Atlas, 2006. 

Bibliografia complementar:  

KOHAMA, H. Contabilidade Pública – Teoria e Prática. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

SLOMSKI, Valmor. Manual de contabilidade pública: um enfoque na contabilidade 

municipal. 2 ed. São Paulo: Atlas 2003. 

LIMA, Diana Vaz de; CASTRO, Róbison Gonçalves de. Contabilidade Pública: 

integrando união, estados e municípios (siafi e siafem). 2 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

MATIAS-Pereira, José. Curso de administração pública: foco nas instituições e ações 

governamentais. 3ª ed. são Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

 

Legislação Tributária – 2º Período – 80h/a 
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Ementa: Noções fundamentais da legislação tributária e empresarial; direito de empresa; 

legislação tributária aplicável aos diversos tipos de sociedade; e noções de planejamento 

tributário. 

 
Bibliografia Básica: 

CASSONE, Vittorio. Direito Tributário. São Paulo: Atlas. 2012. 23ª edição.  

FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade tributária. Atlas. 2012. 12ª edição. 

AZEVEDO, Àlvaro Vilhaça. Código Civil Anotado e Legislação Complementar. Atlas. 

2004. 1ª edição. 

Bibliografia complementar: 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: historia e teoria geral 

do direito do trabalho.17ª ed. Rev. Eaum. São Paulo: Saraiva, 2001 

RODRIGUES, Rafael Moreno. Curso de Legislação Tributária para administradores 

de empresa.  São Paulo: Resenha, 1988 

ANDRADE JR. Átila de Souza Leão. Comentários ao Novo Código Civil. Direito das 

Sociedades. Vol. IV. Editora Forense. 

IUDICIBUS, Sérgio de. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. São 

Paulo, Atlas. 

HARADA, K. Sistema Tributário na Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Saraiva, 

1991 

 

 
EIXO DE FORMAÇÃO DAS RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 

 

Contabilidade Empresarial – 2o. Período – 80h/a 

Ementa: A disciplina estuda a contabilidade de custos e aborda a aplicação da ciência 

contábil como instrumento de controle e gerenciamento econômico-financeiro para 

tomada de decisões empresariais. Enfatiza a extração de dados úteis e necessários à 

administração e procede a reflexão sobre custos, formação do preço de venda e relação 

custo/volume e lucro. 

Bibliografia Básica: 

MARIÓN, José Carlos. Contabilidade Empresarial. 15ª ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

IUDÍCIBUS, Sérgio. Contabilidade gerencial. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 1998 

BRUNI, Adriano Leal. Administração de Custos, Preços e Lucros (A): Com Aplicações 
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na HP12C e Excel - v. 5 (Série Desvendando as Finanças). 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

Bibliografia Complementar: 

MARION, José Carlos. Contabilidade básica. São Paulo: Atlas, 1998 

NEVES, Silvério das, VICECONTI, Paulo E. V. Contabilidade avançada. São Paulo: 

Frase, 1996 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Gerencial: teoria e prática.3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2004. 

IUDÍCIBUS, Sergio. MARION, José Carlos. Curso de contabilidade para não 

contadores: para as áreas de administração, economia, direito, e engenharia. 7ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2011. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

EIXO DE FORMAÇÃO ÉTICA, COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA 

 

 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – Optativa – 40h/a 

Ementa: Teoria e prática da LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais. 

Bibliografia Básica: 

SACKS, O. Vendo Vozes: Uma viagem ao mundo dos Surdos. Tradução de Laura 

Teixeira Motta . São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

CAPOVILLA, Fernando César; Raphael, Walkiria Duarte. Dicionário Enciclopédico 

Ilustrado Trilíngue - Língua de Sinais Brasileira - 2 Vols. São Paulo: Edusp, 2007. 

SILVA, I. R.; KAUCHAKJE, S.; GESUELI, Z. M. Cidadania, Surdez e Linguagem: desafios 

e Realidades. São Paulo: Plexus, 2003. 

Bibliografia Complementar:  

SEGALA, Sueli Ramalho. ABC em Libras. São Paulo: Panda Books, 2009 

BOTELHO, P. Linguagem e Letramento na Educação dos Surdos: Ideologias e 

práticas pedagógica. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. O Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira 

de Sinais e Língua Portuguesa. Brasília, 2004. 
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GOLDFELD, M. A. Criança Surda: linguagem e cognição numa perspectiva 

sociointeracionista. São Paulo: Plexus, 1997. 

QUADROS, R. M. & KARNOPP, L. B. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. 

Porto Alegre: Artmed, 2004. 

Ingles Instrumental – Optativa – 40h/a 

Ementa: Competência linguística 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: 

BRIEGER, Nick; POHL, Alison. Technical English: Vocabulary and Grammar. England: 

Summertown Publishing, 2002. 

SOUZA, Adriana Grade Fiori et al. Leitura em língua inglesa: uma abordagem 

instrumental. São Paulo: Disal, 2005. 

CRAVEN, Miles. Reading Keys: skills and strategies for effective Reading. Student Book 

1, 2 and 3. Macmillan, 2011. 

BibliografiaComplementar:  

THOMSON,  A. J. MARTINET, A. V. A practical English grammar. 4.ed. New York: 1998 

UR, Penny. A Course in Language Teaching; practice and theory. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1999. 

VINCE, M. Elementary language pratice.England: Macmillian Education, 2003. 

MUNHOZ, E. Inglês instrumental: estratégias de leitura. São Paulo: Textonovo, 2001. 

MAYNARD, Mary Ann; CRAVEN, Miles. Reading Keys. Vol 1,2 and 3. Macmillan, 2011. 
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TERCEIRO PERÍODO 
 

 

 Domínio dos conceitos, princípios, objetivos e procedimentos da auditoria e  da 
contabilidade gerencial de custos,    como elementos integrantes da gestão financeira 
das empresas. 
 

 Apreender os conceitos e princípios básicos de administração financeira e desenvolver 
as habilidades de elaborar o planejamento e gerenciar o controle financeiro das 
empresas. 

 

 Compreender os princípios básicos da cultura religiosa e conhecer os processos de  
gestão de pessoas, articulando sua aplicação no desenvolvimento pessoal e liderança 
profissional. 

 

  Articular os conhecimentos e competências relativas ao currículo do segundo período, 

por meio da elaboração de  um projeto integrador que contextualize a construção dos 

conhecimentos. 

 

 
 

Figura 4:  Articulação das disciplinas do Terceiro Período. 
Eixos: Ética, Comunicação e Liderança; Profissionalizante e Relações com a  

Comunidade. 

 

CONTABILIDADE 
GERENCIAL E DE 

CUSTOS 

80 h/a 

 

 

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA 

80 h/a 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO 

80 h/a 

AUDITORIA 

80 h/a 

 

 

Cidadania, ética e 
espiritualidade 

40 h/a 

GESTÃO DE 
PESSOAS 

40 h/a 

PROJETO 
INTEGRADOR 

80 h/a 
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EIXO DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE 

 

Auditoria – 3o. Período – 80h/a 

Ementa: A Estrutura Conceitual Básica da Auditoria Financeira e seus 

Fundamentos. Princípios e Objetivo da Auditoria Financeira. Principais 

Demonstrações Contábeis. Processo de Auditoria e Normas Usuais na Auditoria 

Financeira. Controle Interno. Procedimentos de Auditoria Contábil X Financeiro. 

Papéis de Trabalho. Exemplos Práticos de Papéis de Trabalho. Encerramento dos 

Trabalhos de Auditoria Financeira (Relatório). 

 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA,  Marcelo C. Auditoria: um curso moderno e completo. São Paulo: 

Atlas, 1998 

ATTIE, Willian. Auditoria: controle e aplicações. São Paulo: Atlas, 1999 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Auditoria Contábil: Teoria e Prática. 2 ed., São Paulo, 

Atlas, 2002. 

Bibliografia Complementar: 

FIPECAFI. Manual de contabilidade das sociedades por ações. São Paulo: Atlas, 

2000 

FRANCO, Hilário; MARRA, Ernesto. Auditoria contábil: normas de auditoria: 

procedimentos e papéis de trabalho: programas de auditoria: relatórios de 

auditoria. 4ª ed.São Paulo: Atlas, 2000 

GIL,  Antônio Loreiro. Auditoria  operacional e de gestão. São Paulo: Atlas, 1998 

LONGO, Claudio Gonçalo. Manual de auditoria e revisão de demonstrações 

financeiras. São Paulo: Atlas, 2011. 

SANTOS, Roberto Vatan dos. Controladoria – uma introdução ao sistema de gestão 

econômica (GECON). São Paulo: Saraiva, 2005.  

 

Planejamento Estratégico – 3o. Período – 80h/a 

Ementa: A Administração Estratégica. O Pensamento Estratégico. O Planejamento 

como Processo Administrativo. O Planejamento Estratégico Aplicado à Política de 

Negócios da Empresa. As Etapas do Planejamento Estratégico e sua 
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Implementação. As Fases e os Níveis do Planejamento. O Ambiente do 

Planejamento. A Organização e a Operacionalização do Planejamento. O Enlace 

Planejamento-Orçamento, Tendo em Vista os Negócios da Empresa. A Política de 

Negócios Praticada pela Empresa. A Avaliação das Estratégias e das Políticas 

Empresariais Vigentes. 

 

 

Bibliografia Básica: 

CHIAVENATO, Idalberto. Visão e ação estratégica: os caminhos da 

competitividade. 3ª Ed. Barueri: Manole, 2009. 

COSTA,Eliezer Arantes da.Gestão estratégica: da empresa que temos para a 

empresa que queremos. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva,2007. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico. 26ª Ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

Bibliografia Complementar: 

COBRA, Marcos Henrique Nogueira. Administração estratégica de mercado. São 

Paulo: Atlas, 1991 

MCCORMACK, Mark H. Arte de negociar. São Paulo: Best Seller, 1997 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho de. Planejamento estratégico: conceitos, 

metodologia e práticas. 17aed.ref. e ampl.São Paulo: Atlas, 2002 

FERNANDES, Bruno H. R. Administração estratégica: da competência 

empreendedora à avaliação de desempenho. São Paulo: Saraiva, 2005. 

PORTER, Michael E. Estratégias Competitivas. 16ª ed., Rio de Janeiro: Campus, 

2000. 

 
Contabilidade Gerencial e de Custos – 3o. Período – 80h/a 

Ementa: Qualidade. Contabilidade de Custos. Critério de Custos Aplicados aos 

Materiais. Mão-De-Obra Direta. Despesas Indiretas de Fabricação. Sistemas Básicos 

de Custeio. Revisão das Noções de Contabilidade de Custos. Sistema de 

Custeamento. Aspectos Técnicos e Práticos de Sistemas de Custos. Custos para 

Tomada de Decisões. Análise dos Custos. Orçamento. Técnicas para Tomada de 

Decisões e Planejamento. 

Bibliografia Básica: 

BRUNI, Adriano Leal. Administração de Custos, Preços e Lucros. 4ª Ed. São Paulo: 
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Atlas, 2010. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2003 

IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Gerencial. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

Bibliografia Complementar: 

LEONE, George Sebastião Guerra. Custos: um enfoque administrativo. 13ª ed.Rio 

de Janeiro: FGV, 1992 

SAKURAI, Michiharu. Gerenciamento integrado de custos. São Paulo: Atlas, 1997 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de contabilidade de custos. São Paulo: 

Atlas, 1999. 

SANTOS, Roberto Vatan dos. Controladoria – uma introdução ao sistema de gestão 

econômica (GECON). São Paulo: Saraiva, 2005.  

LEONE, George Sebastião Guerra. Curso de contabilidade de custos.2ª ed. São 

Paulo: Atlas, 2000 

 

Administração Financeira – 3o. Período – 80h/a 

Ementa: Visão Geral da Administração Financeira; demonstrações financeiras, fluxo 

de caixa e impostos; ambiente financeiro (mercados, instituições e taxas de juro). 

Conceitos de risco e Taxas de Retorno; Valor do dinheiro no tempo. Ativos 

Financeiros. Investimentos em Ativos de Longo Prazo: Orçamento de Capital. 

Estrutura de Capital. Planejamento Financeiro e Administração do Capital de Giro. 

Bibliografia Básica: 

HOJI, Masakazu. Administração Financeira e Orçamentária – matemática 

financeira aplicada, estratégias financeiras e orçamento empresarial. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2007. 

GITMAN, L. J. Princípios de Administração Financeira. 10.ed. São Paulo: 

Pearson, 2004. 

LEMES JÚNIOR, Antonio Barbosa. Administração financeira: princípios, 

fundamentos e práticas trabalhistas. 2ªEd. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

BRAGA, Roberto.Fundamentos E Técnicas De Administração Financeira.  São 

Paulo: Atlas, 1989 

ASSAF  NETO, Alexandre; SILVA, César Augusto Tiburcio. Administração do 
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capital de giro. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2002 

ROSS, Stephen A; WESTERFIELD, Randolph W; JORDAN, Bradford D.Princípios 

de administração financeira. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

HITT, Michel A R; IRELAND,Duane.;HOSKISSON,Robert E. Administração 

estratégica: competitividade e globalização .2º São  Paulo:Atlas,2009. 

ROSS, Stephen A; WESTERFIELD, Randolph W; JAFFE, Jeffrey F. Administração 

Financeira. Corporate Finance. Tradutor Antônio Zorato Sanvicente. 2 º São Paulo: 

Atlas,2002. 

 

 
EIXO DE ÉTICA, COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA 

 
 

Cidadania, ética e espiritualidade -3o. Período – 40h/a 

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 
 
BONOME, José Roberto. Cultura e Religião. Goiânia/Anápolis: PUC/UniEVANGÉLICA, 
2010. 
 
GAARDER, Jostein et al. O Livro das Religiões. São Paulo: Cia. das Letras, 2000. 

GIDDENS, Anthony. Religião. In:Sociologia. 6ª edição. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR. 

COSTA, Antônio Carlos. Convulsão protestante: quando a Teologia foge do templo e 
abraça a rua. São Paulo: Mundo Cristão, 2015. 

LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

SIRE, James. O Universo ao lado: um catálogo básico sobre cosmovisão. São Paulo: 
Hagnos, 2009. 

TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (Orgs.). Religiões em movimento: o censo de 
2010. Petrópolis: Vozes, 2013. 

WEBER, Max. Sociologia da religião. In: Economia e Sociedade. Volume I. Brasília: EDU-
UnB, 2015. 

 

Gestão De Pessoas – 3o. Período – 40h/A 

Ementa: Desafios da Gestão de Pessoas. Planejamento estratégico da gestão de 
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pessoas. Recrutamento e seleção de pessoas. Orientação, modelagem e avaliação 

de desempenho. Remuneração, treinamento. Estilos, relações com o empregado. 

Banco de dados e sistema de informação de RH. O futuro da gestão de pessoas. 

Bibliografia Básica: 

Boog, Magdalena e gustavo. Manual de Gestão de Pessoas e Equipes. Ed. Gente. 

( 2002) São Paulo. 

Chiavenato, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos 

nas organizações. Campus. (1999) Rio de Janeiro. Cdu: 658.3 Cutter: C532g. 

FISCHER André Luiz; DUTRA, Joel Souza; AMORIM, Wilson Aparecido Costa de. 

Gestão de pessoas: práticas modernas e transformação  nas organizações. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

VERGARA, Silvia Constante. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2000 

Carvalho, Antonio Vieira de / Nascimento, Luiz Paulo do. Administração de 

recursos humanos. v. 1. Pioneira. (1993) São Paulo. Cdu: 658.3 Cutter: C331a. 

Chiavenato, Idalberto. Administração de recursos humanos: fundamentos 

básicos. Atlas. 5a ed. (2003) São Paulo. Cdu: 658.3 Cutter: C532a. 

GREENHALGH, Leonard. Relacionamentos Estratégicos. 1ª Ed. São Paulo: 

Negócio, 2002 

MELLO, José Carlos Martins de. Negociação Baseada em Estratégia. 1ª Ed. São 

Paulo: Atlas, 2003. 

 

EIXO DAS RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 

 
 

Projeto Integrador - 3o. Período – 80 h/a 

Ementa: Dar ênfase e base no Desenvolvimento de Habilidades Técnicas, aplicação 

da interdisciplinaridade no curso de gestão financeira relacionando as diversas áreas 

do conhecimento do curso com a finalidade de construir projeto de melhoria. Método 

do trabalho científico. Estudo de caso. Projeto Multidisciplinar para atuação nas 

diversas áreas do conhecimento. 

Bibliografia Básica: 

CRUZ, Tadeu. Sistemas de informações gerenciais: tecnologia da informação e 

a empresa do século XXI. 2ªed.São Paulo: Atlas, 2000 

http://www.unifor.br/pls/oul/bc_exibe_dados_obra_ncm?p_cd_obra=54241
http://www.unifor.br/pls/oul/bc_exibe_dados_obra_ncm?p_cd_obra=54241
http://www.unifor.br/pls/oul/bc_exibe_dados_obra_ncm?p_cd_obra=36408
http://www.unifor.br/pls/oul/bc_exibe_dados_obra_ncm?p_cd_obra=36408
http://www.unifor.br/pls/oul/bc_exibe_dados_obra_ncm?p_cd_obra=61832
http://www.unifor.br/pls/oul/bc_exibe_dados_obra_ncm?p_cd_obra=61832
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LAUDON, Kenneth C; LAUDON, Jane Price. Sistemas de informação: com 

Internet. 4ª  ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999 

MORGAN, Gareth. Imagens da organização. 2ª.São Paulo: Atlas, 1996. 

Bibliografia Complementar: 

ZANELLA, Luiz Carlos.Manual de Organização de Eventos- planejamento e 

operacionalização. São Paulo. Atlas. 

OLIVEIRA, Maria Marly. Como fazer projetos, relatórios, monografia, 

dissertações e teses. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2003. 

MEDEIROS, João Bosco. Redação Empresarial. 7.ed.  São Paulo: Atlas, 2010. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. São 

Paulo: Cortez, 2004. 

REBOUÇAS, Djalma de Oliveira. Manual de Consultoria Empresarial. São Paulo: 

Atlas, 2000. 

 
QUARTO PERÍODO 

 
 

 Domínio dos conceitos, princípios do empreendedorismo e das habilidades e atitudes 

empreendedoras, para o desenvolvimento das atividades profissionais, na área da 

gestão financeira. 

 Domínio dos conceitos de contabilidade avançada, de análise das demonstrações 

contábeis, de controladoria, dos processos e das técnicas de análise contábil, como 

instrumento do controle financeiro e do planejamento empresarial. 

 Domínio dos conceitos, princípios e técnicas do diagnóstico empresarial, como subsídio 

ao planejamento das empresas. Relacionar os conceitos de diagnóstico empresarial 

aos demais conhecimentos deste período.  
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Figura 5:  Articulação das disciplinas do Quarto Período. 
Eixos: Profissionalizante e Relações com a Comunidade. 

 
 
 

 

EIXO DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE 

 

Análise de Investimentos – 4o. Período – 80h/a 

Ementa: Princípios de Avaliação de Projetos de Investimento, Métodos de 

avaliação de projetos de investimento; Método do Valor Presente Líquido; Método 

do Valor Futuro Líquido; Método do Valor Uniforme Líquido; Índice de 

Lucratividade; Método da Taxa Interna de Retorno; Seleção de Projetos de 

Investimento; Construção do fluxo de Caixa Incremental; análise e Avaliação das 

Estimativas de um projeto; Valor Econômico Agregado. 

Bibliografia Básica:  

SOUZA, ALVEU.Decisões Financeiras E Análise De Investimentos.5a edição. 

São Paulo: Atlas, 2004 

ANÁLISE  
DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS E  

FINANCEIRAS 

80 H/A 

 

 

 

CONTABILIDADE 
AVANÇADA 

80 H/A 

CONTROLADORIA  
APLICADA 

80 h/a 

 

 

CONTROLE 
ORÇAMENTÁRIO E 
FINANCEIRO 
EMPRESARIAL 

80 h/a 

 

ANÁLISE DE 
INVESTIMENTOS 

80 h/s 

EMPREENDEDORISMO 
40h/a 

DIAGNÓSTICO 
EMPRESARIAL – 40  h/a 
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CASAROTTO Filho,  Nelson. Análise de Investimentos.9a edição. São Paulo; 

Atlas, 2000. 

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática Financeira: Objetiva e Aplicada. 6. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

FILHO, Nelson Casarotto. Analise de Investimentos. 9ª. São Paulo. Atlas 2000. 

GITMAN, L. J. Princípios de administração financeira. 7º. São Paulo: Harbra, 1997 

HAZZAN, Samuel; POMPEO, Jose Nicolau. Matemática Financeira. São Paulo: 

Saraiva 2000. 

HOJI, Masakazu. Administração financeira: uma abordagem prática. 2º. São Paulo: 

Atlas, 2000. 

SAMANEZ, Carlos Patrício. Matemática Financeira: Aplicações À Análise De 

Investimentos. 3ª Ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2002 

 

Controle Orçamentário e Financeiro Empresarial – 4o. Período – 80h/a 

Ementa: Orçamento Empresarial e o Planejamento Financeiro Aplicado nas 

Empresas Comerciais, Industriais e de Serviços. Execução Orçamentária. Projeção 

da Demonstração de Resultados. Projeção de Balanço Patrimonial. Projeção da 

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Controle das Variações 

Orçamentárias. 

Bibliografia Básica: 

SOBANSKI, Jaert J. Prática de orçamento empresarial: um exercício 

programado. São Paulo: Atlas, 2000 

WELSCH, Glenn. Orçamento empresarial. São Paulo: Atlas, 1996. 

FREZATTI, Fabio. Orçamento Empresarial: Planejamento e controle gerencial. 

5º. Sao Paulo: Atlas, 2009. 

Bibliografia Complementar:  

CASTRO, Róbison G. de. Administração e direito financeiro e orçamentário. 

Brasília: 1998. 
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SANVICENTE, Antônio Zoratto; SANTOS, Celso da Costa. Orçamento na 

administração de empresas: planejamento e controle. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 

2000. 

ASSAF NETO, Alexandre; LIMA, Fabiano Guasti; Curso de administração 

financeira. São Paulo: Atlas, 2009. 

GITMAN, Lawrence J; SALIM, Joao Carlos. Príncipios de administração 

financeira. Tradutor de Jean Jacques. 7º. São Paulo: Harbra, 1997. 

ROSS, Stephen A; WESTERFIELD, Randolph W; JORDAN, Brandford D. 

Princípios de administração financeira. 2º. São Paulo: Atlas, 2002. 

Controladoria Aplicada – 4o. Período – 80h/a 

Ementa: Planejamento e Controle. Sistema de Gestão Econômica. Controladoria. 

Estruturação da Contabilidade de Custos. E Modelo de Sistema de Informação 

Contábil. Planejamento de Longo Prazo: Investimento de Capital. Planejamento 

Orçamentário. Análise Custo x Volume x Lucro. Controle: Organização do Controle 

e Controle dos Custos Administrativos. Aspectos Comportamentais da 

Controladoria. 

Bibliografia Básica: 

FIGUEIREDO, Sandra; CAGGIANO, Paulo César. Controladoria: teoria e prática. 

2ª Ed. São Paulo: Atlas, 1997 

MOSIMANN, Clara Pellegrinello; FISCH, Silvio.Controladoria: seu papel na 

administração de empresas. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 2001 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Controladoria avançada. São Paulo: Thomson, 2005. 

Bibliografia Complementar: 

CATELLI, Armando (Coord.). Controladoria: uma abordagem da gestão 

econômica.São Paulo: Atlas, 1999 

NAKAGAWA, Masayuki. Introdução a controladoria: conceitos, sistemas, 

implementação. São Paulo: Atlas, 1993. 

PEREZ JÚNIOR, José Hernandez; PESTANA, Armando Oliveira; FRANCO, Sérgio 

Paulo Cintra.Controladoria de gestão: teoria e prática. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 

1997 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Controladoria básica. São Paulo: Thomson, 2004. 

CATELLI, Armando (coord.) Controladoria: uma abordagem da gestão econômica 
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– GECON. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

Análise das Demonstrações Contábeis e Financeiras - 4o. Período – 80h/a 

Ementa: Relatório contábil; Demonstrações contábeis; Interação das 

demonstrações contábeis; Estrutura do balanço patrimonial; Decisões financeiras 

do balanço patrimonial; Capitais de terceiros e próprios; Ambiente total da 

organização; Situação econômica e financeira; Posição estática e dinâmica 

patrimonial; Análise das demonstrações contábeis: Objetivos, usuários das 

informações, preparação das demonstrações contábeis. Processos, indicadores, 

técnicas de análise das demonstrações. Interpretação dos indicadores econômico-

financeiros. Relatórios de análise e parecer sobre o diagnóstico da situação 

econômico-financeira das empresas. 

Bibliografia Básica: 

SILVA, José Pereira da. Gestão e Análise de Risco de Crédito. 3 ed. São Paulo: 

Atlas, 2000 

MARION, José Carlos. Análise das demonstrações contábeis: contabilidade 

empresarial. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

MATARAZZO, Dante C. Análise financeira de balanços. 6. ed. São Paulo: Atlas, 

2003. 

Bibliografia Complementar:  

MATARAZZO, Dante C. Análise Financeira de Balanços – livro de exercícios.3 

ed.São Paulo: Atlas, 1995 

MARION, José Carlos. Análise das Demonstrações Contábeis: Contabilidade 

Empresarial. 1ª ed.São Paulo: Atlas. 

BRUNI, Adriano Leal. FAMÁ, Rubens. Contabilidade empresarial: com aplicações 

na HP 12C e excel – v.3 (série desvendado as finanças). São Paulo, Atlas, 2006. 

IUDÍCIBUS, Sérgio. Curso de contabilidade para não contadores: para as áreas 

de administração, economia, direito e engenharia. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

MARION, José Carlos. Contabilidade empresarial. 7. ed. São Paulo, Atlas, 2003. 

 

Contabilidade Avançada – 4o. Período – 80h/a 
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Ementa: Matriz e filiais. Avaliação dos investimentos Societários. Consolidação das 

demonstrações Contábeis. Contabilidade das fusões, incorporações e cisões. 

Contabilidade das dissoluções e liquidações. Correção Monetária Integral. 

Bibliografia Básica: 

OLIVEIRA, Luiz Martins e PEREZ JR., José Hernandez. Contabilidade Avançada. 

2ª Ed. São Paulo: Atlas, 1998 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Avançada.  1ª ed.São Paulo: Atlas, 

1997 

IUDICIBUS, Sérgio de, MARTINS, Eliseu, GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de 

contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades de acordo com as normas 

internacionais e do CPC. São Paulo: Atlas, 2010. 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Contabilidade Avançada. 1ª.ed. São Paulo: Atlas, 

1997 

FIPECAFI. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. 4ª Ed. São 

Paulo: Atlas, 1995 

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE.  Princípios fundamentais de 

contabilidade e normas brasileiras de contabilidade. São Paulo: Atlas, 1995 

ALMEIDA, Marcelo Cavalcante. Contabilidade avançada: textos, exemplos e 

exercícios resolvidos. São Paulo: Atlas, 2010. 2ª edição. 

PEREZ JÚNIOR, José Hernandez e OLIVEIRA, Luís Martins de. Contabilidade 

Avançada. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

EIXO DE ÉTICA, COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA 

 

 

Empreendedorismo – 4º Período – 40h/a 

Ementa: Empreendimento:  a natureza do empreendedor e suas características 

pessoais. Planejamento do empreendedor e a idéia-inovação. A avaliação 

mercadológica, identificação do investidor/patrocinador, análise e avaliação dos 

riscos. Criação do empreendimento e o plano de negócio. Direção e controle do 

empreendimento. 

Bibliografia Básica:  

BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de Empreendedorismo e Gestão. Fundamentos, 
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Estratégias e Dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2007 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. 

Campus, 2005 

DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e Espírito Empreendedor. São Paulo; 

Thomson Pioneira, 2001. 

Bibliografia Complementar: 

DORNELAS, José Carlos Assi. Empreendedorismo Corporativo – Como Ser 

empreendedor, inovar e se diferenciar na sua empresa. Rio de Janeiro, Elsevier, 

2008. 

MELO NETO, Francisco Paulo ; FROES,Cesar. Empreendedorismo Social. Rio 

de Janeiro: Qualitymark, 2002. 

LOPES, R. M. A. Educação empreendedora: conceitos, modelos e práticas. São 

Paulo: Elsevier, 2010. 

CHER, Rogério. Empreendedorismo na veia: um aprendizado constante. São 

Paulo: Elsevier, 2008. 

DOLABELA, Fernando. O segredo de Luisa. 30.ed. São Paulo: Cultura, 2006. 

 

 

EIXO DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE 

 

Diagnóstico Empresarial – 4º Período - 40 h/a 

Projeto interdisciplinar na área específica do curso, sob orientação docente. Estudo 

de caso. Investigação de uma realidade empírica e a elaboração de um diagnóstico 

empresarial. Métodos de pesquisa. Interdisciplinaridade.  

Bibliografia Básica  

MEDEIROS, João Bosco. Redação Empresarial. 7.ed.  São Paulo: Atlas, 2010. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. São 

Paulo: Cortez, 2004. 

REBOUÇAS, Djalma de Oliveira. Manual de Consultoria Empresarial. São Paulo: 

Atlas, 2000. 

Bibliografia Complementar 

MEISTER, Jeanne C. Educação Corporativa. São Paulo: Makron, 2004. 

REBOUÇAS, Djalma de Oliveira. Manual de Consultoria Empresarial. São Paulo: 

Atlas, 2000. 
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TAVARES, Jean Max. Teoria dos jogos: aplicada à estratégia empresarial. Rio de 

janeiro: LTC-Livros técnicos e científicos, 2008. 

MARINHO, RAUL. PRÁTICA NA TEORIA: aplicações da teoria dos jogos e da 

evolução aos negócios. SÃO Paulo: Atlas, 2007. 

MELLO, José Carlos Martins F. de. Negociação baseada em estratégia. 2ª ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 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 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 

 

5.3 Interdisciplinaridade  

 

 A interdisciplinaridade ocorre no curso de Logística se dá através das ações 

conjuntas entre os cursos tecnológicos: Gestão Financeira e Manutenção de Aeronaves. 

 A relação entre os conteúdos disciplinares é a base para um ensino mais 

interessante, onde uma matéria auxilia a outra. Nos projetos interdisciplinares, 

organizados pelo curso em Gestão Financeira, são realizadas as seguintes atividades:  
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1. Organização de Eventos - organizam estrutura teórica e prática, elaboram projetos de 

organização diferentes tipos de eventos: Mini-cursos, Mostras, Feiras, Semana 

Acadêmica e visita técnica, unindo o conhecimento e a formação financeira 

empresarial por meio do levantamento de custos e divulgação.  

2. Pesquisa sobre estrutura financeira das empresas: como o estudo do balanço 

patrimonial, índices de avaliação financeira, planejamento empresarial, bem os 

sistema de comunicação com a função integradora dos processos empresarias. Tal 

pesquisa gera o resultado de ganho por parte dos acadêmicos. 

3. Atuação prática em visitas técnicas, abrangendo conhecimentos de gestão financeira, 

de marketing, de inovação e de postura profissional, dirigidas e acompanhadas por 

professores específicos da área e de disciplinas gerenciais. 

 
 

6. INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 

 

6.1 Setor administrativo  

 A Secretaria Setorial dos Cursos Superiores de Tecnologia possui: uma 

recepção com secretaria, uma sala de direção, uma sala para os professores ampla, 

quatro salas de coordenação, um arquivo, e uma copa. A secretaria funciona como 

recepção para os discentes, docentes e comunidade em geral. No atendimento temos 

uma Secretaria acadêmica, um auxiliar de secretaria e uma Jovem aprendiz, cada um 

possuem seu gabinete e uma estação de trabalho. A estrutura externa é destinada para 

atendimento aos alunos e comunidade possui uma rampa de acesso e um guichê com 

sala de espera para esclarecimento de informações. Na parte interna da secretaria que 

dá acesso a sala dos professores e feito o atendimento ao docente. Cada coordenador 

trabalha em um gabinete individual com estação de trabalho. Ao todo são sete 

computadores e dois telefones e na sala dos professores temos mais 3 computadores 

para uso dos docentes.  

 

6.2 Sistema Acadêmico 

O Lyceum, que realiza todas as atividades de gestão, desde a organização dos 

cursos, o acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos e a avaliação 

contínua do desempenho acadêmico e financeiro. Com esse sistema há a racionalização 
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de todos os processos do Centro Universitário, já que ele oferece mecanismos de controle 

da qualidade do ensino e de avaliação institucional, contribuindo para ampliar o índice de 

satisfação da comunidade acadêmica. 

O Lyceum oferece serviços que facilitam a vida do aluno e do professor e abre 

novas oportunidades do ponto de vista da integração da comunicação acadêmica.  

Na parte direcionada aos alunos, são disponibilizadas informações e recursos, 

como efetivação de matrícula via internet, com emissão de contrato e boleto bancário. O 

aluno também pode consultar horários de aula, agendas, calendário de provas, notas, 

freqüências e situação financeira, e acessar disciplinas para obtenção de materiais 

didáticos indicados pelos docentes.  

O sistema oferece uma sala virtual aos professores, na qual podem consultar 

informações individuais dos alunos e das turmas, verificar horário de aulas, agendar 

provas, lançar notas e freqüências, e também disponibilizar material didático para uso dos 

alunos. A Secretaria Acadêmica Virtual oferece diversos serviços aos professores e 

alunos. 

O Lyceum dispõe de fotos dos alunos, que são tiradas na Secretaria Geral, para 

facilitar a identificação dos estudantes por parte de professores e pessoal administrativo.  

Todos os setores da UniEVANGÉLICA são informatizados e interligados à 

rede local de comunicação de dados e à internet. As atividades acadêmicas são 

gerenciadas por meio de um Sistema Acadêmico e todas as rotinas Administrativo-

Financeiras e de Recursos Humanos também são gerenciadas por um sistema específico 

para tal. 

 
 

6.3 Espaço de trabalho para a direção (coordenação) do curso 
 

A estrutura física do Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia destinada à 

direção do curso conta com sala individualizada com completa infraestrutura de trabalho 

(computadores, impressoras, mobiliário, pessoal técnico administrativo, acesso à internet, 

linha telefônica e acesso wi-fi) . 

 
 

6.4 Gabinetes de trabalho para professores em tempo integral - TI 
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O Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia ainda não possui professores de 

tempo integral. Entretanto os Cursos Superiores de Tecnologia possuem espaços 

individuais para os seus coordenadores. Espaços esses que eventualmente podem ser 

utilizados por professores TI, quando for o caso. 

 
6.5 Sala de professores 
 

A sala dos professores é ampla, arejada, com boa acústica, higienização diária, e 

atende as necessidades principais do curso. Reuniões de maior proporção são realizadas 

nas salas de aula do próprio curso.  

Em seu mobiliário, encontram-se mesa tamanho grande para reuniões, cadeiras, 

escaninhos individualizados, quadro de avisos, bebedouro refrigerado de água mineral, 

cafeteira, e uma copa com geladeira, pia e utensílios necessários para um lanche rápido. 

A sala dos professores dispõe, ainda, de uma mesa com computador (Pentium) ligado em 

rede (Intranet e Internet) e acesso a impressora da secretaria setorial. 

 
6.6 Salas de aula 
 

O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira está instalado no térreo do 

Bloco N. Tendo 2 salas de aula . 

As salas são amplas, arejadas, bem iluminadas por luz natural e ou artificial, 

possuem carteiras anatômicas, quadro branco, data show fixado no teto e tela para 

projeção, apagador e pincéis próprios para quadro branco, ventiladores, mesa e cadeira 

para o professor.  

O corredor é amplo, nele são fixados quadros de avisos, para comunicações da 

Instituição e da Secretaria Setorial do Curso e informações sobre cursos, estágios, 

informações sobre a área. 

 
6.7 Biblioteca 
 

Fundada em 1947 juntamente com o Colégio Couto Magalhães e com sua 

organização oficializada em 1958, a biblioteca procura atender com excelência os 

diversos cursos e segmentos da UniEVANGÉLICA, estando apta e capacitada para tal. 

A intenção da biblioteca central não é de ser meramente um depósito de livros, mas 

sim integrar os livros com a vida acadêmica do aluno. Funcionando em média de 16 horas 

consecutivas diariamente, de segunda a sexta das 7 às 23 horas e aos sábados das 7 às 

18 horas, oferecendo serviços como Empréstimos, Catálogos on-line, renovações via 
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internet, acesso à Internet, levantamento bibliográfico, entre outros serviços diversos, não 

só para professores, alunos e servidores da própria instituição, mas também para a 

comunidade em geral e ex-alunos da UniEVANGÉLICA. 

Projetada com amplo espaço físico (1.566,60 m²) possui 27 cabines para estudo 

individual, 11 salas para estudo em grupo, sala de vídeo com capacidade para 63 

pessoas, sala de pesquisa com 42 computadores e área de leitura para 288 pessoas 

sentadas. 

Há também bastante critério na atualização do acervo para as obras de sustentação 

curricular, que é feita na medida em que as disciplinas são instaladas, com todos os 

critérios legais observados. 

A solicitação de atualização do acervo bibliográfico é encaminhada pelo diretor do 

curso, sendo que esta é previamente avaliada junto ao professor da disciplina, NDE e 

colegiado. 

A biblioteca da UniEVANGÉLICA também apresenta suficiência na quantidade das 

obras indicadas na bibliografia complementar das disciplinas, em conformidade com as 

orientações do MEC e institucionais. 

 

6.8. Laboratórios 

6.8.1Laboratório(s) de informática 

O Centro Universitário de Anápolis conta atualmente com 14 (quatorze) 

laboratórios de informática multidisciplinares e de utilização coletiva e a Fábrica de 

Tecnologia Turing – FTT.  No total, estes laboratórios contam com 434 (quatrocentos e 

trinta e quatro) computadores, com flexibilidade e suporte para a instalação de softwares 

diversos, dentre eles: Sistema Operacional Windows 7, 7-Zip 9.2, Atanua 1.3, Adobe 

Flash Player 10 ActiveX 10.1, Adobe Reader XI 11, AltoQi Eberick, Apache Tomcat 8.0, 

ArcGIS 10.1, Astah Community 6.8, Autodesk AutoCAD 2016 20.0, Bizagi Modeler 2.8, 

BrModelo, Cálculo Numérico 5.1, Cisco Packet Tracer 6.2, Dev-C++ 4.9, Epi Info 3.5, 

EdgeCam 16/R1, Eclipse Luna 10, FreeMind 1.0, Firefox, FTOOL, Google Chrome 57.0, 

Google Earth, GeoGebra 5.0, HeidiSQL 9.3, Java 8 8.5, Java SE Development Kit 8 8.91, 

Kaspersky Endpoint Security 10.0, Klavaro 2.0, Linux Ubuntu [virtualizado] 14.04, 

Microsoft .NET Framework 4.5, Maven, Microsoft Office Standard 2010 14.0, Microsoft 

Project 2013, Microsoft SQL Server 2012 11.0, Microsoft Visual C++ 2012 10.0, MySQL 

Workbench CE 6.3, NetBeans IDE 8.0, Oracle VM VirtualBox 5.0, PostgreSQL 9.2, Plano 



 78 

de Negócios Sebrae 3.0, scilab 5.0, SolidWorks 2011 19.2, Swansoft CNC Simulator 7.0, 

SWI-Prolog, Simulador Coliseum, Solver excel, TortoiseSVN 1.8.8. 

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.  

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 sempre acompanhados de 

seus professores.  

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 Áreas de convivência e lazer 

 

A frente ao Bloco N, onde se localiza os cursos superiores de tecnologia, fica uma ampla 

área de convivência, instalada em dois níveis. O primeiro nível é uma área livre e aberta 

tendo uma fileira de bancos em alvenaria. O segundo nível possui maior elevação (em 

relação ao primeiro) sendo também livre, porém equipada com apoios para proteção ao 

sol e a chuva. Estas áreas se destinam a socialização dos alunos, bem como apoio aos 

serviços da lanchonete que está ali instalada. 

 Ao lado da secretaria geral se encontra outra área de convivência. Neste local, 

de forma livre e aberta, estão instaladas mesas, cadeiras e guarda-sol. Esta área possui 

também uma loja de conveniência. 

 Os acadêmicos possuem como opção de lazer uma série de quadras 

poliesportivas instaladas no ginásio do curso de Educação Física. Todos os acadêmicos 

do Centro Universitário tem acesso a utilização das mesmas, mediante prévio 

agendamento junto a secretaria do curso. 
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6.9 Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 
 

 O acesso ao térreo do Bloco N pode ser feito por meio de rampas e corrimão 

para apoio às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A secretaria setorial 

também está equipada com rampa em sua entrada. O acesso aos demais andares do 

prédio pode ser feito através de elevador. Os banheiros são dotados de rampa e estão 

adaptados para cadeirantes, incluindo instalações sanitárias especiais e pia com 

rebaixamento. 

6.10 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. 

 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 
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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.  

  Secretaria Geral: é o órgão responsável pelo registro e controle acadêmico de todos os 

discentes do Centro Universitário. É neste setor que deverão ser feitas as matrículas e 

demais requerimentos acadêmicos. 

  Lanchonete: A lanchonete que atende aos cursos superiores de tecnologia, se localiza 

em uma área de convivência que fica em frente do Bloco N. Tendo várias opções de 

produtos, ela se destina a suprir a necessidade de alimentação dos alunos, funcionando 

em período integral.   

7. AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO 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-
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Reitoria Acadêmica e é composto pelas 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 considerado é a utilização dos recursos de educação à distância 

e uso de novas tecnologias de informação e comunicação, como ferramentas de 

aprimoramento dos processos acadêmicos. 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. 

    Quanto à avaliação dos PPCs na UniEVANGELICA, ocorre em duas 

instâncias: a primeira, institucional, na CPA, por meio de sua sub-comissão – SEA; a 

segunda instância, no âmbito do curso,  por meio do NDE.  

    A SEA realiza a avaliação inicial do projeto do curso e das condições de sua 

implantação, emitindo parecer e recomendações de melhorias. 

    Porém, o processo contínuo de avaliação do PPC é atribuição do NDE, sob a 

orientação da CPA.  Haja vista a natureza dos cursos superiores de tecnologia, tendo 

como um de seus pilares ao atendimento as demandas do mercado de trabalho, o NDE 

também se orienta para a pertinência do PPC em face as práticas profissionais mais 

atuais. Após os apontamentos levantados pelo NDE, cabe ao Colegiado do Curso aprovar 

as alterações solicitadas. É importante ressaltar que o colegiado possui representação de 

seu corpo estudantil. 

 

 

 
I. LEGISLAÇÃO E DOCUMENTOS-BASE PARA A ELABORAÇÃO DO 

PPC 
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A) Requisitos legais, de cumprimento OBRIGATÓRIO 
(Instrumentos MEC/INEP 2012, 2015, 2016) 

 

 Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
NSA para os cursos que não têm Diretrizes Curriculares Nacionais 
 
Os CST da UniEVANGÉLICA segue a resolução CNE/CP Nº 03/2002, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos 

cursos superiores de tecnologia. 

 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, nos termos da Lei 
Nº 9.394/96, com a redação dada pelas Leis Nº 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da 
Resolução CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP Nº 3/2004. 

 
A UniEVANGÉLICA, a partir de seus princípios cristãos, de valorização da dignidade 

humana e inserção social do profissional como cidadão, toma como objetivo educacional 

o disposto no parecer CNE/CP n. 3/2004 e na Res. N. CNE/CP n.1/2004, de divulgar e 

produzir conhecimentos, além de desenvolver atitudes, procedimentos e valores relativos 

às relações étnico-raciais – descendentes de africanos, povos indígenas, europeus e 

asiáticos por meio do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Sendo 

assim, os Projetos pedagógicos dos Cursos Superiores de Tecnologia estimulam por meio 

de atividades complementares, a criação de projetos e realização de eventos que 

promovam o conhecimento e valorização da cultura afrodescendente e indígena, e 

favoreçam a inserção sociocultural dos afrodescendentes e outros povos não ocidentais. 

O estudo das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

e Indígena é abordado através de: 

 Aula expositiva e dialogada dentro das disciplinas de optativas. 

 Cinetec – programa cinematográfico dos cursos superiores de tecnologia com 

exibição de filmes temáticos. 

Também é realizado na instituição o evento Com Vocação. Ele nasceu da visita de um 

grupo de pessoas da UniEVANGÉLICA enquanto visitava a Liberty University nos Estados 

Unidos. Foi presenciado cerca de 7 mil dissentes e colaboradores aprendendo sobre 

valores e princípios de Deus para a boa vivência. Semanalmente acontece tal encontro na 

Universidade Liberty considerada uma das melhores da América do Norte. 
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A partir dessa experiência foi pensado em algo semelhante na UniEVANGÉLICA. Sabe-se 

da necessidade de repensar os valores centrais da existência. A importância de refletir 

sobre a família, o estado e sobre a fé Cristã. Entende-se que a necessidade de contribuir 

com uma geração que enfrentará os desafios de nosso tempo e por isso precisa ter os 

valores bem definidos para serem vivenciados. 

O ComVocação nasce como esse momento periódico de celebração e reflexão. É o 

momentos onde colaboradores, docentes e discentes se encontram para juntos ouvir 

alguém que esteja fazendo diferença em nossa nação e por isso tem conteúdo e vivencia 

para apresentar a família UniEVANGÉLICA. 

  Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme 
disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução 
CNE/CP N° 1, de 30/05/2012.  

 
Coerente com os princípios de respeito e valorização da dignidade humana, inerentes à 

missão e aos valores institucionais, e considerando a RES. CNE/CP n. 1, de 30/05/2012, 

todos os Projetos Pedagógicos dos cursos da UniEVANGÉLICA são orientados para a 

Educação em Direitos Humanos, cuja abordagem é tratada pela transversalidade e 

interdisciplinarmente. Especificamente, esse tema é tratado transversalmente por meio de 

Atividades Multidisciplinares. É, igualmente, estimulada a realização de projetos de 

extensão e eventos com o objetivo de abordar a referida temática (Com Vocação). 

A Educação em Direitos Humanos é abordada através de: 

 Cinetec – programa cinematográfico dos cursos superiores de tecnologia com 

exibição de filmes temáticos e dos conteúdos das disciplinas optativas. 

 
 

 Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 
conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. 

 
Na eventualidade de matrícula de alunos com transtornos do espectro autista nos cursos 

da UniEVANGÉLICA, a Instituição disponibilizará o acompanhamento especializado para 

a inserção social digna e acadêmica do aluno. A IES promoverá, igualmente, condições 

para a garantia dos seus direitos e tratamento digno.  

 

  Titulação do corpo docente 
(art. 66 da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996) 
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O Corpo Docente que integra os cursos da UniEVANGÉLICA é constituído com docentes 

com formação Lato sensu e Stricto Sensu, conforme o previsto no Art. 66 da Lei 9.394, de 

20/12/1996. 

 

  Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
(Resolução CONAES N° 1, de 17/06/2010) 
NSA para os cursos sequenciais 
 
A organização acadêmica do Núcleo Docente Estruturante – NDE, é constituído conforme 

o previsto na Resolução da CONAES n. 1, de 17/06/2010, com as respectivas funções 

devidamente regulamentadas e descritas nos Projetos Pedagógicos dos cursos. 

 
4.8. * Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia 
(Portaria Normativa N° 12/2006) 
NSA para bacharelados, licenciaturas e sequenciais. 
 
Os cursos Superiores de Tecnologia da UniEVANGÉLICA adotam a denominação 

coerente com a legislação em vigor. 

 

  Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores de Tecnologia 
(Portaria N°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução CNE/CP 
N°3,18/12/2002) 
NSA para bacharelados, licenciaturas e sequenciais. 
O Projeto Pedagógico do curso foi elaborado em consonância com a Res. CNE/CP n. 3, 

de 18/12/202, Port. N. 10, 28/08/2006 que regulamenta a organização e duração dos 

Cursos Superiores de Tecnologia.  

 

  Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida, conforme disposto na CF/88, Art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, 
da ABNT, na Lei N° 10.098/2000, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, 
N° 7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. 

 

A estrutura arquitetônica da UniEVANGÉLICA atende aos dispositivos legais previstos 

para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, e 

assegurar a utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários e equipamentos da instituição, porquanto atenta inclusive aos novos ditames 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei 13.145/2015, vigente a partir de 05 de 

janeiro de 2016, que altera e revoga vários artigos do Código Civil - Lei 10.406 de 2002, 

relativos à capacidade da pessoa. O referido Estatuto traduz em seu texto, como em seus 
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artigos 2o e 6o, toda a evolução e noção de inclusão social, de que todas as pessoas com 

deficiência são, em regra, plenamente capazes. 

  Disciplina de Libras  
(Dec. N° 5.626/2005)  
 
Os currículos dos cursos de graduação da UniEVANGÉLICA, em atendimento ao Dec. n. 

5.626/2005, incluem a disciplina LIBRAS, em caráter optativo para os bacharelados e 

cursos superiores de tecnologia e, em caráter obrigatório, para o curso de Licenciatura em 

Pedagogia. 

 

  Informações acadêmicas 
(Portaria Normativa N° 40 de 12/12/2007, alterada pela Portaria Normativa MEC N° 23 de 
01/12/2010, publicada em 29/12/2010) 
A UniEVANGÉLICA, mantida pela Associação Educativa Evangélica, atende aos 

dispositivos legais de protocolo das informações para autorização e reconhecimento de 

cursos, no Sistema E-mec, conforme previsto na Portaria 40, 12/12/2007, alterada pela 

Port. Normativa n. 23, 01/12/2010. 

 

  Políticas de educação ambiental 
(Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de junho de 2002) 
 
Considerando a responsabilidade social da UniEVANGÉLICA frente ao desafio do 

equilíbrio ecológico e promoção da qualidade de vida da comunidade, assim como os 

dispositivos legais a serem cumpridos pelas Instituições Educacionais, os CST  favorecem 

práticas educativas integradoras sobre as questões ambientais. Tais atividades e 

programas têm como objetivos divulgar informações sobre as questões ambientais a fim 

de desenvolver a consciência crítica sobre o meio ambiente como direito fundamental, 

bem como o desenvolvimento de atitudes de responsabilidade e compromisso com a 

preservação ambiental.  

 


