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1.  APRESENTAÇÃO 

1.1. Políticas institucionais no âmbito do curso 

Avanços científicos e tecnológicos imprimem a todos novas formas de se 

relacionar com o mundo e com o conhecimento, exigindo dos educadores e das 

instituições de ensino propostas pedagógicas que atendam às necessidades da 

sociedade. 

O Curso de Administração tem a intenção de formar um profissional com 

sólida base teórica e prática e com conhecimentos adicionais que propiciem um 

rápido ajustamento em mercado de trabalho cada vez mais complexa, 

sofisticado e menos disposto em complementar a formação acadêmica do 

graduado para adequá-lo às suas reais necessidades de mão de obra 

especializada. 

As disciplinas que compõem o currículo pleno provêm de matérias 

classificadas como de formação básica, profissional, quantitativa e 

complementar. 

Para a propositura do Curso de Administração devem-se levar em conta 

os fenômenos da globalização e competitividade que exigem profissionais 

altamente qualificados e adequados às inovações tecnológicas e científicas que 

caracterizam o mundo contemporâneo. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Administração foi estruturado em 

conformidade com o PPI/PDI da IMESP-MONITOR. Sua finalidade é, portanto, 

determinar objetivos e procedimentos para cumprimento da missão institucional; 

consolidar uma relação didático-pedagógica entre professor– aluno–

conhecimento, com intuito de alcançar melhor qualificação e padrão de 

excelência. Ressalte-se que o curso em questão procura acompanhar, além da 

visão institucional, a realidade frente a um novo mercado de trabalho a ser 

explorado: a do administrador. 

O Curso de Graduação de Administração contempla um perfil profissional 

que revele responsabilidade social de seus egressos e sua atuação técnica e 

instrumental, articulada com outros ramos do saber e, portanto, com outros 

profissionais, evidenciando o domínio de habilidades e competências 

multidisciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares.  



Em consonância com o PPI/PDI da IMESP-MONITOR as políticas de 

ensino do curso, seguem as seguintes diretrizes: 

1. Formação generalista e com sólida base científica e tecnológica. 

2. Ensino centrado no aluno como meio de desenvolver a capacidade analítica, 

a autonomia intelectual e as competências gerais e específicas para atuar no 

mercado de trabalho em constante evolução. 

3. Adoção de metodologias de ensino inovadoras como suporte para a 

aprendizagem baseada em problemas de abordagem multidisciplinar, 

interdisciplinar e transdisciplinar, no sentido de desenvolver o pensamento 

lógico, o senso investigativo e a autonomia intelectual dos alunos. 

4. Ensino com bases humanistas, visando propiciar o desenvolvimento pessoal 

dos discentes e conscientizá-los do seu papel como agente de transformação da 

sociedade. 

As políticas de pesquisa do curso são centradas na produção do 

conhecimento e na sua aplicação, visando estreitar a relação da instituição com 

a sociedade. 

Terão destaque temas da chamada como “Nova Economia”, na qual o 

conhecimento e a inovação tecnológica substituem outros parâmetros de 

competitividade (trabalho, capital, terra) para o empreendedorismo e o 

desenvolvimento. 

São as seguintes diretrizes institucionais que norteiam a pesquisa no 

curso: 

1. Formação e Inserção dos grupos de pesquisa junto ao Sistema Nacional de 

Ciência e Tecnologia (CNPQ/MCT). A finalidade é possibilitar a divulgação das 

atividades de pesquisa e permitir avaliações periódicas, sob critérios e 

parâmetros de qualidade, reconhecidos nacionalmente. 

2. Incentivo à cooperação entre grupos, articulando a composição de equipes 

multidisciplinares, necessárias ao desenvolvimento de projetos de grande 

complexidade. 

3. Articulação da pesquisa com o ensino e a extensão, com o objetivo de 

possibilitar a contínua atualização do corpo docente e dar objetividade aos 

conhecimentos desenvolvidos. 



4. Promoção da Iniciação Científica no âmbito das pesquisas, através de 

programa específico que possibilite o fomento, a valorização e a integração das 

atividades discentes e docentes. 

5. Incentivo à qualificação e à titulação do quadro de pesquisadores. 

6. Promoção de parcerias e convênios com centros de excelência, com outras 

Instituições e com Empresas para viabilizar projetos cooperativos. 

Por fim, são as seguintes diretrizes que norteiam a extensão e a 

responsabilidade social no âmbito do curso: 

1. Contribuição efetiva à inclusão social da comunidade interna e da comunidade 

externa. 

2. Atenção permanente ao bem-estar do corpo social da instituição. 

3. Fomento aos programas voltados para o desenvolvimento econômico e social. 

4. Promoção de eventos que coloquem a serviço da Comunidade os 

conhecimentos e inovações produzidas nas diferentes áreas da experiência 

humana. 

5. Articulação com as atividades de Ensino e Pesquisa que assegure 

potencialização do impacto no processo de transformação social. 

6. Celebração de Parcerias através Acordos, Convênios com Organizações 

Sociais Públicas ou Privadas, locais, nacionais e internacionais. 

7. Apoio às propostas oriundas das comunidades e ampliação do acesso ao 

saber transferindo novos meios e processos de produção conhecimentos e 

inovações tecnológicas. 

8. Estímulo à construção coletiva de uma sociedade justa, e comprometida com 

o desenvolvimento sustentável. 

9. Ações voltadas para a responsabilidade com a defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

10. Avaliação continuada do impacto social, urbano, econômico, tecnológico e 

no ensino das ações de extensão e de responsabilidade social. 

 

 

1.2 Perfil Institucional e histórico 

O Instituto Monitor, Instituição Mantenedora da Faculdade IMESP Monitor, foi 

fundado em 1939 com a proposta de oferecer cursos a distância que 



possibilitassem aos estudantes o exercício de atividades qualificadas, atendendo 

à demanda do mercado, ou mesmo a montagem do próprio negócio. Sediado na 

cidade de São Paulo, no bairro de Brás, sendo porta de entrada da zona leste 

de São Paulo, região de 4,5 milhões de pessoas, a região de uma cidade mais 

populosa do Brasil. 

 

O bairro em que se insere o Instituto Monitor atualmente passou por um processo 

de readequação no novo Plano Diretor de São Paulo. De bairro 

comercial/serviços passa a ser área de habitação de interesse social. Vários 

projetos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida estão surgindo no 

local. Em pouco tempo será densamente povoado.   

 

Tal situação faz com eu a história se repita, reforçando a vocação do Instituto 

Monitor de desenvolvedor da economia regional. Isso já aconteceu no passado, 

quando o Instituto estava localizado na rua Santa Efigênia.  

 

Seu curso mais famoso na época era de Radiotécnico, atraindo pessoas de todo 

país. No entorno do Instituto foram surgindo lojas para a venda de componentes 

eletrônicos para a manutenção dos equipamentos de rádio. Daí o surgimento da 

maior concentração de lojas de eletrônicos do Brasil. 

 

No ano de 1950, a escola mudou para sede própria, em prédio na Rua dos 

Timbiras, tornando-se ponto de referência para os estudantes e interessados em 

eletrônica em geral. Até aquele momento, a escola havia se concentrado na 

oferta de dois cursos: o Radiotécnico, desde a fundação, e o Eletrotécnico, 

lançado em 1942.  

 

Com o crescimento da escola surgem, então, os cursos de Corte e Costura para 

atendimento ao público feminino, até então distante do seu foco; Contabilidade, 

voltado para a carreira administrativa e de negócios; Desenho Mecânico, 

Arquitetônico, Artístico e Publicitário; Química Industrial, ampliando o leque de 

oportunidades de formação, porém adotando o método dos cursos anteriores, 

de inquestionável sucesso.   

 



Enquanto a escola e as demais empresas do grupo, produtoras de bens e 

serviços, voltados a seus alunos, cresciam, o bairro da Santa Ifigênia, aos 

poucos, se transformava. Lojas e mais lojas vinham se juntar às pioneiras que 

disputaram espaço com o comércio de artigos de couro e tecido. Em 1955, a 

Revista Monitor de Rádio e Televisão, uma publicação da escola, destaca 

notícias de implantação de novos parques fabris e lançamento de produtos 

eletrônicos; a Continental Rádio e Televisão, cujo objetivo era produzir os kits de 

montagem utilizados pelos alunos, anuncia seus pequenos rádios de cabeceira 

e equipamentos para Radiotécnico.   

 

Notável como as lojas e empresas ligadas ao ramo trabalhavam com o conceito 

do "faça você mesmo". A Radiotécnica Aurora, empresa do grupo Monitor, era 

fornecedora de kits e componentes aos alunos do Instituto Monitor e ao mercado 

em geral, oferecia a possibilidade de compra do aparelho montado, ou kit para 

montagem. Comunicação a distância e autodidatismo têm o grupo Monitor como 

um dos fomentadores desse processo.   Vários fatores influenciaram a formação 

do pólo eletroeletrônico da Santa Ifigênia.  

 

Certo é que a atuação da escola no bairro de Santa Ifigênia, a partir da primeira 

metade dos anos 40, foi um atrativo muito forte. Segundo matéria de página 

inteira, publicada no jornal Gazeta Mercantil de 5/7/2002, p. 5: a escola, cujo 

curso principal durante muitos anos foi o de formação de radiotécnico, aglutinou 

em torno de si uma legião de interessados em se aprofundar nos mistérios das 

válvulas e transistores.    

 

Ainda na mesma matéria, a socióloga Fátima Antunes do DPH – Defesa do 

Patrimônio Histórico – afirma: não saber precisar quando exatamente os 

eletroeletrônicos tomaram conta da área, mas ela acredita que, embora sem 

registro oficial, o Monitor possa realmente ter sido o propulsor da grande oferta 

de produtos para o setor, começando, obviamente, com o atendimento a 

proprietários de rádios, depois televisores, passando por peças para aparelhos 

de som, gravadores, telefonia e videocassete.   

 



Com o tempo as atividades da Instituição foram se diversificando, adaptando-se 

às mudanças e atualizando-se sempre em termos de diretrizes didático-

pedagógicas e inovações tecnológicas. Ao aliar tradição e inovação para atuar 

nas áreas de formação, qualificação, habilitação, especialização e treinamento, 

novos cursos a distância foram sendo criados, sempre voltados à preparação e 

desenvolvimento de profissionais para o mercado de trabalho, utilizando a 

educação a distância por correspondência, apoiada, didaticamente, em material 

impresso, criteriosamente desenvolvido por especialistas das áreas abordadas 

e por profissionais atuantes em departamentos internos para adequação à 

metodologia utilizada.   

 

A era da informação, caracterizada pelo rápido avanço e desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação, marcadamente sob a influência da 

Internet, foi fator decisivo para a expansão da educação a distância. Nos anos 

90, as regulamentações das práticas de ensino favoreceram ao desenvolvimento 

da educação a distância no Brasil, possibilitando ao Instituto Monitor a 

oportunidade de estruturar seus cursos oficiais. Foram então criadas as 

Habilitações Profissionais de Nível Técnico e os cursos de Educação de Jovens 

e Adultos – EJA –, visando ao atendimento das expectativas e necessidades do 

mercado de trabalho. 

 

O Instituto Monitor foi autorizado a funcionar, inicialmente, por Portaria da 12ª 

Delegacia de Ensino, publicada no DOE-SP de 16/01/1997. Posteriormente, com 

as novas regras estabelecidas pela LDB e Conselho Estadual de Educação de 

São Paulo, o Instituto Monitor foi credenciado a oferecer educação a distância 

pelo Parecer CEE-SP nº. 650/99, publicado no DOE-SP de 10/12/1999, do qual 

foram pinçados alguns trechos do relatório dos especialistas designados para 

avaliação in loco:  

“a) o compromisso histórico da instituição com a educação e a notável 

experiência em ensino a distância;  

b) a clareza e a consistência da proposta pedagógica;  

c) o fato de julgar que a escola tem condições de proporcionar uma 

aprendizagem estimulante e contínua a cada aluno, respeitando seu ritmo 

próprio;  



d) a boa qualidade do material didático;  

e) a qualificação acadêmica e experiência profissional da equipe multidisciplinar;  

f) o sistema de avaliação;  

g) eficaz sistemática de plantão de dúvidas que atende as dificuldades do aluno 

e contempla, de forma rápida, todos os componentes curriculares;  

h) a lisura e probidade dos procedimentos burocráticos, avaliados na visita 

institucional;  

i) o fato dos quadros curriculares dos cursos mantidos atenderem a legislação 

vigente;” 

A Comissão se declarou favoravelmente à pretensão do Instituto Monitor quanto 

ao credenciamento da Instituição e autorização dos cursos.   

 

A Mantenedora da Faculdade IMESP Monitor, neste início do século XXI, 

orgulha-se de ter contribuído para a democratização do conhecimento, ao 

registrar o ingresso, em seus cursos livres, de mais de cinco milhões de 

cidadãos, ao longo de seus 77 anos de existência. No momento, são mais de 82 

mil inscritos em seus programas oficiais de educação a distância, para jovens e 

adultos, nos níveis de ensino fundamental e médio e habilitações profissionais 

técnicas. O esforço conjunto entre profissionais, empregadores e a Instituição 

tem levado a resultados significativos tais como a melhoria do perfil profissional 

nas empresas, aumento das perspectivas de emprego entre os alunos formados 

e progresso nas relações profissionais em geral, bem como inserção social face 

às exigências do mundo transnacional. 

  

A Faculdade IMESP Monitor se constituiu para produzir, preservar e transmitir 

conhecimentos, a fim de acompanhar e participar, de forma crítica e consciente, 

do processo contínuo de mudanças que ocorrem na região em que se insere, na 

sociedade e no mundo contemporâneo.   

 

1.3. Histórico da Mantida 

A Faculdade IMESP MONITOR (IMESP), com sede na Avenida Rangel Pestana, 

nº1105, Bairro Brás, São Paulo, SP, é um estabelecimento particular de ensino 



superior, pessoa jurídica de direito, com fins lucrativos – Sociedade Civil, inscrita 

no CNPJ sob nº60.943.974/0001-30. 

 

A Faculdade IMESP Monitor, como instituição educacional, destina-se a 

promover a educação por suas múltiplas formas, modalidades e graus, bem 

como o avanço de tecnologias de diferentes ordens, inclusive em regime de 

colaboração com a sociedade. 

 

A Faculdade IMESP Monitor, apresenta uma estrutura de salas de aula, 

laboratórios, biblioteca, setores administrativos, áreas de convivência, que são 

usados nos turnos matutino, vespertino e noturno visando garantir o 

funcionamento adequado das atividades administrativas e acadêmicas geridas 

para que possam dar suporte aos cursos em funcionamento. 

 

A constituição da Faculdade IMESP Monitor é um projeto que busca o 

atendimento dos anseios da comunidade acadêmica e da sociedade, 

possibilitando a produção de conhecimento, a formação de profissionais 

empreendedores e competitivos, e, fortalecendo-se com a participação 

democrática de seus pares. Com isto, ela poderá alinhar-se às tendências do 

mundo do trabalho, oportunizando aos seus alunos formação profissional e 

intelectual sem que haja, entre essas duas ações, um processo dicotômico. 

 

1.4. Inserção Regional 

A capital do Estado de São Paulo é o principal centro financeiro, corporativo e 

mercantil da América do Sul. É a cidade mais populosa do Brasil, sétima cidade 

mais populosa do planeta e sua região metropolitana, com cerca de 20 milhões 

de habitantes, é a oitava maior aglomeração urbana do mundo.  

 

Regiões ao redor da Grande São Paulo também são metrópoles, 

como Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba; além de outras cidades 

próximas, que compreendem aglomerações urbanas em processo 

de conurbação, como Sorocaba e Jundiaí. Esse complexo de metrópoles — o 

chamado Complexo Metropolitano Expandido — ultrapassa 30 milhões de 



habitantes (cerca de 75% da população do Estado) e forma a 

primeira megalópole do hemisfério sul. 

 

São Paulo forma o maior Produto Interno Bruto (PIB) municipal do Brasil, 

fazendo da capital paulista a 10ª mais rica do mundo. Segundo dados do 

Fecomercio/SP, em 2011, seu PIB foi de R$ 450 bilhões.  

 

Produto Interno Bruto (PIB) 

Ano PIB(R$ 1000) PIB per capita (R$) 

2002 189 053 675 17 734 

2003 211 436 094 19 669 

2004 226 988 440 20 943 

2005 263 177 148 24 083 

2008 357 116 681 32 493 

2009 389 317 167 35 422 

2010 416 569 368 37 901 

2011 450 000 000 39 799 

 

Fonte: IBGE (2011) 

 

Porém, São Paulo tem atravessado nas últimas três décadas uma clara 

mudança em seu perfil econômico: de uma cidade com forte caráter industrial, o 

município tem cada vez mais assumido um papel de cidade terciária, pólo de 

serviços e negócios para o país. 
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Fonte:www.prefeitura.sp.gov.br 

São Paulo destaca-se também como uma cidade marcada pelo turismo, mais de 

negócios que pelo turismo recreativo. Grandes redes de hotéis cujo público-alvo 

é o corporativo estão instaladas na cidade e possuem filiais espalhadas em 

várias das suas centralidades. Toda a infraestrutura para eventos da cidade faz 

com que ela seja sede de 75% das principais feiras do país. Dentre as principais, 

estão o Salão do Automóvel de São Paulo, entre outras. A cidade ainda promove 

uma das mais importantes semanas de moda do mundo, a São Paulo Fashion 

Week, sendo um dos principais centros geradores de tendências em moda. 

A unidade da Faculdade IMESP Monitor São Paulo está localizada na Avenida 

Rangel Pestana, está situada na região do Brás, que é um distrito situado na 

região central da cidade de São Paulo, a leste do chamado centro 

histórico da capital paulista. Apesar de sua posição geográfica, pertence 

à Região Administrativa Sudeste, visto que o bairro integra a subprefeitura da 

Mooca. Na zona central e leste vivem cerca de 4,5 milhões de pessoas, cuja 

administração está sob a responsabilidade de 11 Subprefeituras. O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) médio da região é 0,478, bem abaixo da média 

paulistana que é de 0,84. Porém essa realidade está mudando rapidamente com 

os empreendimentos residenciais. 

 

O crescimento da zona central e leste foi rápido e desordenado, principalmente 

a partir da década de 70 e gerou um alto adensamento populacional. Apesar de 

representarem parcela expressiva dos trabalhadores da cidade, grande parte da 

população da região sofre com o desemprego e suas famílias vivem em situação 

Composição econômica da cidade de São Paulo 

Serviços   
 

46,3% 
 

Comércio   
 

39,4% 
 

Indústria   
 

11,9% 
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de carência. A região tem carências em atendimento à saúde e a oferta de meios 

de transporte é deficitária, o que prejudica a mobilidade da população, tanto na 

sua vida escolar quanto na profissional. A tabela seguinte, construída com dados 

publicados pela Fundação Seade, mostra a distribuição da população dos 

distritos da vizinhança da Faculdade IMESP Monitor por idade. Tomados apenas 

os jovens na faixa etária considerada nas estatísticas oficiais do ensino superior, 

o contingente populacional potencialmente interessante como público de 

instituições de ensino superior. 

 

 

População total, por grupos de idade, na vizinhança próxima IMESP (2014) 

Distritos 
0 a 9 

anos 

10 a 19 

anos 

20 a 29 

anos 

30 a 59 

anos 

60 anos 

ou mais 
Total 

Água Rasa 7.965 9.593 13.097 36.639 16.448 67.295 

Belém 51.380 5.348 9.110 19.290 7.488 85.128 

Brás 33.888 4.105 6.634 12.976 2.962 57.604 

Mooca 86.464 8.463 12.809 35.154 15.161 142.890 

Pari 20.157 2.469 3.465 6.857 2.888 32.948 

Tatuapé 103.285 10.647 14.926 42.883 17.565 171.742 

Água Rasa 7.965 9.593 13.097 36.639 16.448 67.295 

 

Da presente análise é oportuno registrar que a oferta de educação superior 

nessa região deve ser planejada de modo a oferecer oportunidades de 

capacitação nos segmentos da indústria, do comércio e dos serviços. Ao que 

tudo indica, a região não tem ainda uma vocação explicita e a sua população 

compõe um importante segmento da força de trabalho que atua em São Paulo. 

Desta forma, a diversidade de carreiras é oportuna, deve incluir carreiras 

clássicas nas áreas de gestão, logística e controle de qualidade da produção e 

dos serviços. Demandas, mais específicas, deverão ser identificadas mediante 

estudos mais detalhados, inclusive dos planos regionais de desenvolvimento 

definidos pela Prefeitura de São Paulo para as subprefeituras das Zonas central 

e leste. 

 



A Faculdade IMESP Monitor, valendo-se da experiência adquirida, tem 

condições de fortalecer a contribuição que já vem oferecendo mediante o 

planejamento de ações de ensino, investigação e extensão que resultem na 

efetivação do direito à cidadania dos jovens residentes na zona central e leste 

da capital, com a ampliação do acesso à educação superior de qualidade como 

forma de possibilitar o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida 

da população dos distritos de seu entorno.  

 

As características socioeconômicas da região, aqui apresentadas ensejam a 

ampliação da oferta educacional, mas é importante salientar que ela impõe 

desafios entre os quais o respeito à diversidade cultural e aos interesses dos 

alunos bem como a conciliação entre uma formação humanista e técnica, que 

promova o diálogo entre a ética e as exigências do mercado de trabalho regional 

e global que deverão ser levados em conta no momento em que se definem as 

metas institucionais. 

 

Analisando a tabela a seguir podemos notar que os empregos formais nos 

setores de serviços conforme escolaridade, podemos reparar que o número de 

empregados com o ensino médio completo é maior que o superior completo e 

incompleto. Com a implantação dos cursos de graduação da Faculdade IMESP 

Monitor será possível qualificar mais essa mão de obra. 

 

 

Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Escolaridade - Município de 

São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 2013 

 

Unidades Territoriais 

Nível de Escolaridade 

Médio Completo 
Superior 

Incompleto 
Superior Completo 

Água Rasa 3.680 384 1.125 

Belém 15.350 1.399 3.976 

Brás 9.749 780 2.307 

Mooca 19.561 1.434 5.635 



Pari 3.073 403 3.576 

Tatuapé 19.340 2.048 6.470 

 

Quanto ao tipo de ocupação, a população residente na área de influência da 

Faculdade IMESP Monitor, trabalha nos setores de indústrias, comércio e 

serviços, com predomínio deste último. 

 

 

Estabelecimentos e Empregos Formais por Setor 

Município de São Paulo: Distritos e Bairros Selecionados – 2009 

 

Bairro/ 

Distrito 

Comércio Serviços 

Indústria de 
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Mooca 
7.925 

66.06

8 6.220 
94.005 

4.359 67.754 244 
7.037 

Água 

Rasa 
999 7.134 647 5.705 507 7.099 37 820 

Belém 856 6.700 753 21.306 622 14.283 41 682 

Brás 2.244 

18.76

7 744 10.851 1.676 19.050 22 699 

Mooca 1.138 9.955 1.371 26.115 493 12.772 53 1.690 

Pari 849 8.283 391 4.540 681 7.664 11 156 

Tatuapé 1.839 

15.22

9 2.314 25.488 380 6.886 80 2.990 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais 

– Rais – Elaboração: SMDU/Dipro.Elaboração: SMD 

 



 

É nesse diversificado espaço habitacional que experimenta diferenças sociais 

importantes e que reúne parte significativa da força de trabalho que opera no 

município e na região metropolitana de São Paulo que a Faculdade IMESP 

Monitor vem, desde a sua criação, oferecendo oportunidades de educação 

superior qualificada. E preocupados com a formação de mão de obra qualificada 

para o mercado de trabalho a Faculdade IMESP Monitor atenta ao panorama 

mundial, como por exemplo, uma pesquisa do McKinsey Global Institute aponta 

que a situação deverá ser agravar nas próximas décadas no que se diz a respeito 

à falta de até 40 milhões de trabalhadores com nível superior, o que representa 

13% da demanda por esses profissionais.  

 

1.5. Princípios Gerais 

Os princípios gerais que perpassam o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas da Faculdade IMESP Monitor são: 

I. Ética em todos os níveis de ação. 

II. Respeito à diversidade e ao pluralismo de ideias, sem discriminação de qualquer 

natureza. 

III. Permanente articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 



IV. Universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade e à 

transdisciplinaridade. 

V. Compromisso com a qualidade, com a orientação humanística e com a 

preparação para o exercício pleno da cidadania ao executar suas atividades. 

VI. Compromisso com a democratização da educação, no que concerne à gestão, 

à igualdade de oportunidade de acesso, e com a socialização de seus benefícios. 

VII. Compromisso com os princípios democráticos e com o desenvolvimento cultural, 

artístico, científico, tecnológico e socioeconômico do país. 

VIII. Compromisso com a paz, com a defesa dos direitos humanos e com a 

preservação do meio ambiente. 

IX. Liberdade de expressão e comunicação. 

X. Autonomia didático-científica. 

XI. Transparência nas ações. 

 

1.6.Visão 

Ser referência por oferecer serviços educacionais de qualidade, voltados para o 

ensino superior, utilizando metodologia inovadora e tecnologia avançada para 

proporcionar a oferta da Educação Profissional nas diversas regiões, 

desempenhando as atividades com competência, compromisso, ética e 

participação de todos que integram a instituição. 

 

 

1.7. Missão 

A missão da Faculdade é possibilitar o acesso a Educação Superior de 

qualidade, na modalidade presencial e a distância e contribuir para evolução do 

ser humano, ampliando sua consciência cidadã e valorizando sua 

individualidade, como elemento ativo do processo de crescimento do país. Tem 

como objetivo geral consolidar-se como uma IES com ideais de qualidade, para 

promover e disseminar o saber universal com ênfase na realidade brasileira. 

Para o cumprimento desta missão, é necessário que o processo de formação do 

aluno tenha como base a integração entre os diversos saberes que subsidiam o 

fazer acadêmico no sentido de compor o perfil atualmente exigido do profissional 

capaz de adaptar-se a situações em constante mutação, de resolver problemas, 



de ser criativo, de trabalhar em equipe e de exercer sua responsabilidade 

pessoal, social e intelectual.  

Assim, as atividades acadêmicas devem articular sempre a abordagem 

interdisciplinar com o desenvolvimento das temáticas relevantes que atendam 

aos interesses do curso. 

 

1.8. Objetivos da Faculdade IMESP Monitor 

A Faculdade IMESP Monitor propõe intensificar o desenvolvimento das políticas 

educacionais nacionais em consonância com as proposições e sua missão 

explicitadas neste plano, visando desenvolver uma gestão fundamentada nos 

princípios democráticos, tendo como pressupostos a qualidade, a transparência, 

a ética e o diálogo com os diversos segmentos da comunidade. 

 

1.8.1. Objetivos Gerais 

São objetivos gerais da Faculdade IMESP Monitor: 

I. Formar recursos humanos com sólida base científica, tecnológica e humanista, 

de modo que estejam aptos a adaptar-se a distintos cenários das suas áreas de 

atuação profissional.  

II. Formar recursos humanos com capacidade analítica, visão sistêmica e 

autonomia intelectual para buscar o seu permanente aperfeiçoamento 

profissional.  

III. Oferecer cursos de graduação, tecnológicos, sequenciais e de pós-graduação, 

nas modalidades presencial e semipresencial, de modo a manter permanente 

sintonia com as demandas do mercado de trabalho.  

IV. Articular as atividades de pesquisa e de extensão com as de ensino, buscando 

aumentar a eficiência da aprendizagem por meio das vivências experimentadas 

nas práticas de investigação e nas práticas de atenção à comunidade.  

V. Promover, através do Ensino, da Extensão e da Pesquisa, a inserção da 

Faculdade IMESP Monitor no processo de desenvolvimento da região.  

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

Os objetivos da Faculdade IMESP Monitor que resultam do desdobramento dos 

objetivos gerais, são propostos a seguir: 



I. Assegurar, em todos os currículos, a inserção de componentes curriculares 

relativos à formação científica básica que possibilitem o entendimento e a 

apropriação das tecnologias aplicadas às áreas dos cursos. 

II. Inserir, em todos os currículos, componentes curriculares que possibilitem a 

apreensão, pelos discentes, de princípios de cunho humanista úteis na 

compreensão da sociedade contemporânea e que auxiliem o seu 

desenvolvimento pessoal. 

III. Manter os componentes curriculares de formação profissionalizante, 

permanentemente, atualizados, com a evolução dos processos, das ferramentas 

e das técnicas nos respectivos campos de atuação. 

IV. Manter a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade como princípios que se 

apliquem no desenvolvimento dos componentes curriculares dentro das 

atividades teóricas, práticas e dirigidas. 

V. Trabalhar com metodologias de ensino e de aprendizagem que instiguem o aluno 

a pensar, propiciando o desenvolvimento de capacidade de abstração, análise e 

síntese dentro das suas temáticas de estudo. 

VI. Desenvolver a autonomia intelectual dos discentes por meio de estudos 

independentes nas suas diversas atividades acadêmicas. 

VII. Acompanhar, constantemente, as perspectivas de desenvolvimento 

socioeconômico regional, no sentido de manter a oferta de um elenco de cursos 

de graduação que possibilitem à Instituição formar profissionais com a desejada 

empregabilidade. 

VIII. Identificar cursos de tecnólogos e sequenciais que possibilitem uma habilitação 

para a rápida inserção de jovens no mercado de trabalho. 

IX. Definir a oferta de cursos de pós-graduação, tomando como um dos parâmetros 

o resultado de pesquisa relativa às necessidades de formação continuada no 

mercado local e nacional. 

X. Manter constante articulação entre as atividades de ensino, extensão e 

pesquisa, pela inserção transversal dos princípios da extensão e da investigação 

nos componentes curriculares. 

XI. Incentivar a prática da extensão e da pesquisa discente, por meio do 

aproveitamento dos trabalhos como carga horária curricular cumprida nas 

atividades complementares. 



XII. Estabelecer mecanismos para, que efetivamente haja a transmissão para a 

sociedade dos conhecimentos gerados nas atividades de pesquisa. 

XIII. Estabelecer mecanismos, para que as atividades de extensão priorizem a 

atenção à comunidade, não somente utilizando práticas de responsabilidade 

social, mas, principalmente, pela contribuição com o desenvolvimento dos 

grupos carentes, por meio de atividades de formação e capacitação dirigidas a 

eles. 

XIV. Contribuir, de modo objetivo, para a melhoria das condições socioeconômicas 

da população da região onde se insere. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

 

2.1. Características gerais 

 

2.1.1 Denominação do Curso 

Administração 

 

2.1.2 Total de Vagas Anuais 

150 vagas 

 

2.1.3 Regime de Matrícula 

Semestral 

 

2.1.4 Carga Horária Total do Curso 

3.800 horas 

 

2.1.5 Estágio Supervisionado 

400 horas 

 

2.1.6 Modalidade 

Presencial 

 

2.1.7 Prazo de Integralização 

Prazo Mínimo: 08 semestres 



Prazo Máximo: 10 semestres 

 

2.2 Concepções e objetivos do curso, justificativas, perfil do egresso 

 

2.2.1 Bases Legais 

Para a elaboração do presente projeto pedagógico, o NDE em trabalho 

conjunto com o Colegiado e Coordenação de Curso, se baseou na seguinte 

legislação:  

• Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Bacharelado 

em Administração, nos termos da Resolução CNE/CES nº 4/2005. 

• Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro Brasileira, 

Africana 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. 

• 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. 

• Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista, conforme disposto na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro 

de 2012. 

• Titulação do corpo docente (art. 66 da Lei N° 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996). 

• Núcleo Docente Estruturante (NDE) (Resolução CONAES N° 1, de 

17/06/2010). 

• Carga horária mínima, em horas – para Bacharelados e 

Licenciaturas Resolução CNE/CES N° 02/2007 (Graduação, 

Bacharelado, Presencial). 

• Tempo de integralização Resolução CNE/CES N° 02/2007 

(Graduação, Bacharelado, Presencial).  

• 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, na Lei 



N° 13.146/2015, nos Decretos N° 5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 

7.611/2011 e na Portaria N° 3.284/2003. 

• Disciplina de Libras (Dec. N° 5.626/2005). 

• 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). 

 

2.2.2 Articulação com o Projeto Pedagógico Institucional - PPI  

A elaboração do presente projeto pedagógico levou em consideração os 

nortes fixados no PPI/PDI da IES. Nessa perspectiva, a missão, os princípios e 

objetivos da IMESP-MONITOR se encontram em coerência com os dados 

assentados para o Curso de Administração. 

Pretende-se com esse projeto um ensino que privilegie mais o processo 

que o produto. Nesse sentido, a meta é um ensino calcado na tríade ação-

reflexão-ação; um ensino que enfoque a pesquisa como forma de se aliar teoria 

e prática; um ensino que dote seus egressos de competências e habilidades para 

a interpretação crítica e reflexiva do mercado empresarial; um ensino, cujos 

conteúdos ministrados estejam em consonância com as exigências da 

atualidade e que se reverta em benefício da sociedade; um ensino em que o 

aluno se torne autônomo, crítico e reflexivo diante dos problemas relacionados 

à gestão de empresas, propondo soluções que visem à qualidade de serviços 

prestados, um ensino em que seu egresso possua conhecimentos na área de 

administração, sem perder de vista preceitos éticos e sustentabilidade ambiental; 

um ensino voltado para detecção de problemas, reflexão e tomada de decisões 

que privilegiem o mercado de trabalho, a economia empresarial e a qualidade de 

serviços. 

 

2.2.3 Contextualização do curso 

Nos últimos anos têm-se vivido um período de profundas mudanças nas 

empresas, fruto da rapidez do desenvolvimento tecnológico no mundo. Este 

cenário dinâmico evidencia que a capacidade de adaptação das organizações é 

o maior diferencial competitivo a ser alcançado atualmente. Às empresas de 

grande porte, demanda-se mudanças e adaptações às novas tendências, 

primordiais para manter-se em uma posição competitiva no mercado. No caso 

das empresas de pequeno porte, percebe-se uma necessidade de adaptação e 



flexibilidade organizacional ainda maior. A partir deste contexto macro, o curso 

de Bacharelado em Administração visa formar indivíduos capazes de perceber 

estas transformações econômicas e sociais, e interagir com velocidade frente 

aos novos conhecimentos científicos e tecnológicos, promovendo uma rápida 

difusão e uso das teorias administrativas, para benefício da sociedade em geral.  

Para a atual realidade socioeconômica, o profissional bacharel em 

Administração deverá possuir uma visão abrangente dos processos, de forma à 

atender as exigências do mundo contemporâneo a partir de ferramentas 

científicas, técnicas, sociais, econômicas e de gestão, por meio de suas funções 

básicas de planejar, organizar, coordenar e controlar, objetivando a 

sustentabilidade e competitividade das organizações e consequente melhoria da 

qualidade de vida da população. Mais do que isso, com, ansiamos democratizar 

o acesso à educação e oferecer um ensino de qualidade em locais diversos, 

propiciando um sistema educativo inovador de ensino. Desta forma, nossa 

instituição não pode prescindir da oferta do presente Curso, considerando que o 

desenvolvimento da sociedade, seja na região ou no macro, necessita de 

administradores qualificados que possam gerir organizações e que sejam 

capazes de promover desenvolvimento e rentabilidade sustentável. 

Ademais, o curso de Bacharelado em Administração da Faculdade IMESP 

prima por incentivar a atitude proativa, a criatividade, a determinação, a vontade 

política–administrativa e a vontade de aprender. Pretende-se por tanto, 

desenvolver a capacidade profissional plena dos egressos, dando instrumentos 

efetivos para a transferência dos conhecimentos de vida e da experiência 

cotidiana para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, 

seja desenvolvendo sua capacidade para elaboração, implementação e 

consolidação de projetos em organizações públicas e privadas, seja para o 

desenvolvimento da capacidade para realização de consultorias em gestão e 

administração, considerando sobretudo, os pilares que sustentam o presente 

projeto pedagógico, pautado aos ditames das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

2.2.4 Justificativa do Curso 

Nos últimos anos têm-se vivido um período de profundas mudanças nas 

empresas, fruto da rapidez do desenvolvimento tecnológico no mundo. Este 

cenário dinâmico evidencia que a capacidade de adaptação das organizações é 



o maior diferencial competitivo a ser alcançado atualmente. Às empresas de 

grande porte, demanda-se mudanças e adaptações às novas tendências, 

primordiais para manter-se em uma posição competitiva no mercado. No caso 

das empresas de pequeno porte, percebe-se uma necessidade de adaptação e 

flexibilidade organizacional ainda maior. A partir deste contexto macro, o curso 

de Bacharelado em Administração visa formar indivíduos capazes de perceber 

estas transformações econômicas e sociais, e interagir com velocidade frente 

aos novos conhecimentos científicos e tecnológicos, promovendo uma rápida 

difusão e uso das teorias administrativas, para benefício da sociedade em geral. 

Para a atual realidade socioeconômica, o profissional bacharel em 

Administração deverá possuir uma visão abrangente dos processos, de forma à 

atender as exigências do mundo contemporâneo a partir de ferramentas 

científicas, técnicas, sociais, econômicas e de gestão, por meio de suas funções 

básicas de planejar, organizar, coordenar e controlar, objetivando a 

sustentabilidade e competitividade das organizações e consequente melhoria da 

qualidade de vida da população. Mais do que isso, com, ansiamos democratizar 

o acesso à educação e oferecer um ensino de qualidade em locais diversos, 

propiciando um sistema educativo inovador de ensino. Desta forma, nossa 

instituição não pode prescindir da oferta do presente Curso, considerando que o 

desenvolvimento da sociedade, seja na região ou no macro, necessita de 

administradores qualificados que possam gerir organizações e que sejam 

capazes de promover desenvolvimento e rentabilidade sustentável. 

Ademais, o curso de Bacharelado em Administração da Faculdade IMESP prima 

por incentivar a atitude proativa, a criatividade, a determinação, a vontade 

política–administrativa e a vontade de aprender. Pretende-se por tanto, 

desenvolver a capacidade profissional plena dos egressos, dando instrumentos 

efetivos para a transferência dos conhecimentos de vida e da experiência 

cotidiana para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, 

seja desenvolvendo sua capacidade para elaboração, implementação e 

consolidação de projetos em organizações públicas e privadas, seja para o 

desenvolvimento da capacidade para realização de consultorias em gestão e 

administração, considerando sobretudo, os pilares que sustentam o presente 

projeto pedagógico, pautado aos ditames das Diretrizes Curriculares Nacionais. 



Além disso, de acordo com estudo realizado pelo Empresometro, em 

2016, para a cidade de São Paulo e macro região, se apresenta a estatística que 

justifica a necessidade de maior formação de Administradores, para suprir as 

necessidades de mercado, conforme demonstra os dois quadros subsequentes. 

EMPRESAS ATIVAS - BRASIL 

SETOR QUANTIDADE % 

SERVIÇOS 9.446.503 48,23% 

COMÉRCIO 7.508.425 38,33% 

INDÚSTRIA 1.416.411 7,23% 

AGRONEGÓCIOS 913.929 4,67% 

FINANCEIRO 250.591 1,28% 

SERVIÇO PÚBLICO 51.893 0,26% 

TOTAL 19.587.752 100% 

 

EMPRESAS ATIVAS – ESTADO DE SÃO PAULO 

SETOR QUANTIDADE % 

SERVIÇOS 2.804.794 48,78% 

COMÉRCIO 1.906.657 33,16% 

INDÚSTRIA 593.430 10,32% 

AGRONEGÓCIOS 360.556 6,27% 

FINANCEIRO 77.590 1,35% 

SERVIÇO PÚBLICO 6.636 0,12% 

TOTAL 5.749.663 100% 

 

Na cidade de São Paulo o total de empresas ativas, somados todos os 

seguimentos, equivalem à 1.782.272. Essa estatística demonstra a necessidade 

constante de novos profissionais da na área da Administração, pois a relação 

empresas ativas no estado de São Paulo (5.749.663) e, profissionais 

regularmente registrados e aptos ao exercício da profissão em São Paulo 

(151.154) se demonstra extremamente favorável aos novos profissionais 

(empregabilidade é o foco). 

 

2.2.5 Objetivos do Curso 



O curso de Bacharelado em Administração da Faculdade IMESP tem por 

objetivo desenvolver competências e tornar o administrador um profissional 

competente para criar e implementar projetos de negócios com atitude 

empreendedora e visão estratégica. O curso contribuirá para formar profissionais 

por meio de um conjunto de conhecimentos e ferramentas que favoreçam o 

desenvolvimento de competências ligadas à Administração e torná-los 

profissionais capazes de propor soluções e resolver problemas complexos 

inseridos no processo administrativo da gestão. 

 

2.2.6 Perfil do Egresso 

Em consonância às necessidades profissionais e sociais do setor, bem 

como, com o proposto das Diretrizes Curriculares Nacionais, o bacharel em 

Administração deverá apresentar o perfil para atuação no planejamento, 

organização, direção e controle das organizações, gerindo questões financeiras, 

materiais e de pessoas. Em sua atividade, utiliza as ferramentas científicas, 

técnicas, sociais e econômicas da produção e do gerenciamento. Nos processos 

de tomada de decisão, proporciona a circulação de informações, apresentando 

soluções inovadoras e adaptáveis ao contexto organizacional. Tem ainda como 

função fixar objetivos, organizar e alocar recursos financeiros e tecnológicos, 

liderar as pessoas e equipes, negociar, controlar e avaliar resultados, 

compreendendo o contexto sociopolítico e econômico em que atua e exercitando 

a capacidade de comunicação e de relacionamento. O futuro Administrador 

poderá atuar na gestão de organizações públicas e privadas, e poderá também 

atuar de forma autônoma, por suas competências para exercer atividades de 

planejamento e gerenciamento nas áreas que seguem:  

• Gestão de Pessoas;  

• Finanças;  

• Projetos;  

• Marketing;  

• Estratégias Organizacionais;  

• Logística e Serviços;  

• Produção e Materiais;  

• Sistemas de Informações;  



• Novas tecnologias administrativas;  

• Comercio Exterior. 

 

2.2.7 Competências e habilidades 

• Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 

estrategicamente, introduzir modificações no processo produtivo, atuar 

preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em 

diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;  

• Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício 

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 

interpessoais ou intergrupais;  

• Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo 

sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e 

gerenciamento;  

• Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com valores 

e formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais 

entre fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim 

expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos 

organizacionais e sociais;  

• Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 

vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade 

e das implicações éticas do seu exercício profissional; 

• Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da 

experiência cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de 

atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-

se profissional adaptável;  

• Desenvolver capacidade para elaborar, implementar e consolidar projetos 

em organizações; e  

• Desenvolver capacidade para realizar consultoria em gestão e 

administração, pareceres e perícias administrativas, gerenciais, 

organizacionais, estratégicos e operacionais;  

• Compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da 

produção e de seu gerenciamento, observando níveis graduais do 



processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver 

gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas 

informações e apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade 

contextualizada no trato de situações diversas, presentes de emergentes, 

nos vários segmentos do campo de atuação do administrador. 

 

3. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

O Currículo deve ser entendido como construção e produto de relações 

sociais, particulares e históricas. A perspectiva, na qual deve assentar-se a 

organização curricular, refere-se à tríade ação-reflexão-ação, colocada como 

atitude que possibilita ultrapassar o conhecimento de senso comum. Nessa 

concepção, há que se destacarem os conceitos de historicidade, construção 

e diversidade como pontos de ligação entre as diferentes áreas de saber. 

Em relação à historicidade, pretende-se que o professor-aluno incorpore 

a ideia de que todo conhecimento se desenvolve e é construído num 

determinado contexto histórico/social/cultural, pautando-se por um continuum 

em que avanços e retrocessos são condicionados histórica e culturalmente.  

O conhecimento ser histórico se caracteriza pelo processo de construção 

no que diz respeito às relações entre os homens, entre o homem e a natureza e 

entre o homem e a cultura. Ressalte-se que tais relações, dado o caráter 

histórico, não serão lineares e homogêneas. Daí a necessidade premente de um 

ensino que não seja mera metalinguagem, mas que se embase na produção de 

conhecimentos, que considere e respeite as diferentes culturas.  

Tal concepção é fundamental, principalmente em um país onde os 

desafios e os dilemas do multiculturalismo, face às diversidades étnico-culturais, 

são enormes. 

O currículo proposto no curso ora apresentado foi norteado pelo princípio 

dinamizador, caracterizado pela indissociabilidade da relação teoria/prática e 

pelo princípio da construção histórica e interdisciplinar do conhecimento, 

desenvolvido através de atitudes investigativas e reflexivas da prática 

educacional, com vistas a dar à teoria sentido menos acadêmico e mais 

orgânico.  

A organização da estrutura curricular responde diretamente ao perfil do 

Administrador que o Projeto Pedagógico pretende alcançar. O currículo prepara 



o graduando em seu processo de aprendizagem para atender a um mercado de 

trabalho em constantes mudanças. 

O Curso está organizado em 08 (oito) semestres letivos norteadores, 

totalizando 3.800 horas, com o desenvolvimento de componentes curriculares 

variados (disciplinas teórico-práticas e estágios) obrigatórios. 

As diretrizes curriculares para os cursos de graduação indicam a 

necessidade da composição dos currículos com flexibilidade e 

interdisciplinaridade, os quais expressam a importância da configuração de um 

currículo que possibilite aos futuros profissionais a mobilidade nos sentidos 

teórico e prático da formação profissional, além da inovação e construção 

cotidiana da identidade do curso. 

A seleção dos conteúdos curriculares tem ênfase centrada na 

aprendizagem voltada às práticas e aos métodos em função da mediação 

pedagógica como instrumento meio para a aquisição das características do perfil 

profissional desejado, e, neste contexto, os docentes são os agentes 

fundamentais na definição destes conteúdo. 

Por outro lado, nas disciplinas que compõem o elenco das matérias de 

formação profissional e específica, procurou-se levar em conta o estágio da 

harmonização administrativa universal. Assim, além das disciplinas relacionadas 

com esta área do conhecimento foram incluídas matérias complementares das 

áreas de ciências humanas, sociais, objetivando a formação das outras 

capacidades desejadas como uma sólida formação ético-humanista, capacidade 

de comunicação entre outras. Algumas matérias têm uma carga horária 

compartida entre teoria e prática e outras incluem trabalhos de laboratório. 

A estruturação dos conteúdos curriculares supõe a elaboração de uma 

seleção, um recorte intencional que sempre terá, explicitamente ou não, uma 

lógica justificante. Essa seleção de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores 

e metodologias, considerados importantes, têm por referência determinados 

destinatários e contextos, o estado do conhecimento científico e a realidade 

cotidiana da cultura. 

Alguns critérios gerais que devem ser considerados para a seleção dos 

conteúdos curriculares, entre os quais cabe destacar: 

(a) Relevância social, com vistas a atender às necessidades e condições 

locais e regionais, preservando-se sua inserção no contexto nacional e 



internacional, bem como, considerando-se as expectativas dos diferentes 

segmentos sociais e a atuação dos profissionais da área.  

(b) Atualidade, caracterizada pela incorporação de novos conhecimentos 

produzidos e pela releitura sistemática dos disponíveis, com referência a 

padrões locais, regionais, nacionais e internacionais do avanço científico-

tecnológico e à universalidade do conhecimento.  

(c) Potencialidade para desenvolvimento intelectual autônomo dos 

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

econômicas e culturais, assim como a busca, avaliação e seleção crítica de 

novas informações em diversificadas fontes.  

(d) Interdisciplinaridade, transversalidade e multidisciplinaridade no 

desenvolvimento dos conteúdos, possibilitando a abordagem do objeto de 

estudos sob diversos olhares, incluindo a perspectiva da análise teórica, de 

questões contemporâneas, bem como da dimensão sociocultural. 

(e) Conteúdos estruturantes dos diferentes campos de conhecimento, 

com maiores possibilidades de integração horizontal entre as diferentes áreas 

de estudos e integração vertical, o que permitirá organizar a aprendizagem do 

aluno em níveis crescentes de complexidade.  

São destacados nesta sessão aspectos que dizem respeito à adequação 

da hora aula e atualização das referências bibliográficas. 

Em se tratando da adequação da hora aula e na observância ao artigo 

4º, da resolução CNE/CES 02/2007, que dispõe acerca da adequação da hora 

aula, a instituição adota alguns procedimentos de forma a garantir o efetivo 

trabalho docente através de: 

I - preleções e aulas expositivas; 

II - atividades práticas supervisionadas, tais como: laboratórios, 

atividades em biblioteca (estudo específico, pesquisa bibliográfica entre outros), 

listas de exercício, iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo e práticas 

de ensino. 

 

3.1 Metodologia de Ensino 

O presente projeto prevê uma metodologia em que o ensino, a pesquisa 

e extensão caminhem lado a lado. Mais do que transmissão de conteúdos 

teóricos, fixam-se práticas pedagógicas com predomínio do caráter dialógico 



entre professor/aluno a respeito de assuntos relevantes ao curso. Para tanto, as 

aulas expositivas serão ministradas também com auxílio de recursos de 

multimídia; seminários e discussão de problemas será o ponto de partida para a 

aquisição de conteúdos teóricos capazes de explicar, descrever, analisar, refletir 

e propor soluções, com vistas, no mínimo, de minimização dos problemas 

elencados.  

Isso requer, evidentemente, o trabalho com a interdisciplinaridade no 

tratamento dos conteúdos, o desenvolvimento de projetos, cuja meta seja a 

integração dos diferentes componentes curriculares de um mesmo semestre do 

curso, ou de semestres diferentes e organização de atividades extracurriculares 

que propiciem maiores fontes de informações. 

 

3.2 Procedimentos Pedagógicos 

A materialização da proposta pedagógica do Curso de Administração 

requer procedimentos pedagógicos constantes, tais como: reuniões frequentes 

do Colegiado de Curso, constituído por todos os docentes do curso e por 

representante discente, prevendo uma gestão democrática e participativa, a 

partir das proposituras estabelecidas nesse projeto; promoção de comunicação 

efetiva intra e extramuros e instituição de eventos (viagens de estudo; realização 

de exposições, grupos de estudos, seminários) 

Vale dizer, ainda, que, além da realização dos estágios supervisionados, 

que possibilitam o acúmulo de experiência prática em ambiente profissional, 

complementa o diferencial do curso as atividades complementares com vistas à 

ampliação do universo intelectual dos alunos. 

 

3.3 Práticas Pedagógicas 

As práticas pedagógicas a serem adotadas no Curso de Administração 

deverão coadunar-se ao tripé: “Aprender a fazer”; “Aprender a ser”; e 

“Aprender a ter”. 

O ensino de Administração, calcado em atividades que integram a prática 

com a teoria será ministrado por meio de: pesquisas desenvolvidas, desde o 

início do curso; elaboração de projetos; trabalho final de curso, o que, sem 

dúvida, conduzirão os alunos à expressão do “aprender a fazer”.  



Despertar e incentivar formação de consciência ética será obtido por meio 

de processo educacional, fundado no aperfeiçoamento intelectual e humanístico 

do cidadão e, no desenvolvimento de uma capacidade crítica frente à sociedade. 

Isso constitui o cerne do “aprender a ser”. 

A necessidade de resolução de problemas empresariais, visando à 

qualidade de serviços prestados requer do profissional uma convivência 

harmônica entre os envolvidos nas organizações, implicando aprender a 

conviver para a solução de problemas e proposituras de solução, com vistas à 

melhoria da sociedade. Isso se resume o “aprender a ter”. 

Integrado às diretrizes curriculares e às institucionais, pretende-se com 

este curso constituir-se um centro de construção de saber, colocando à 

disposição da comunidade, profissionais aptos a agir de forma a garantir a 

concretização dos valores fundamentais inerentes ao homem: democracia, 

liberdade, igualdade, trabalho, livre iniciativa e pluralismo político. 

Nessa perspectiva, o Curso de Administração compromete-se com a 

transformação do “ser”,aliado ao oferecimento de conteúdo conceitual e prático, 

o que se podem aferir nos ambientes fecundos as discussões interdisciplinares: 

 

 

 

 



O curso apresenta um enfoque metodológico em consonância com o 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) que é o da utilização de metodologias 

ativas e interativas, centradas no aluno, voltado para o seu desenvolvimento. 

Alguns princípios metodológicos merecem destaque:  

(a) Interdisciplinaridade como essência no sentido de possibilitar a integração 

dos saberes e a consequente análise dos objetos de estudo sob diversos 

olhares, propiciando questionamentos permanentes que permitam a (re)criação 

do conhecimento.  

(b) Transdisciplinaridade como perspectiva para consolidar nos alunos a 

integração de conhecimentos e a visão sistêmica.  

(c) Formação profissional para a cidadania, traduzida no compromisso de 

desenvolver o espírito crítico e a autonomia intelectual.  

(d) Estímulo à autonomia intelectual, entendida como a capacidade do aluno 

buscar e processar as informações necessárias ao desenvolvimento do seu 

modelo lógico de raciocínio e à construção do conhecimento. Neste sentido, a 

adoção da pesquisa como princípio educativo leva ao desenvolvimento de uma 

postura investigativa por parte do estudante, contribuindo, assim, para a sua 

autonomia intelectual e profissional.  

(e) Responsabilidade, compromisso e solidariedade social, materializada na 

compreensão da realidade social e no estímulo à solidariedade, como ponto 

integrador das ações de extensão vinculadas ao currículo.  

(f) Diversificação dos cenários de ensino-aprendizagem, por meio da inserção 

do aluno na rede de serviços desde os primeiros anos dos cursos, de modo a 

contribuir para a formação do profissional generalista, capaz de atuar nos 

diferentes níveis e de integrar criticamente conhecimentos teóricos, práticos e a 

realidade socioeconômica, cultural e política.  

Os princípios metodológicos favorecem as atividades de ensino 

individualizado, de grupo, estudos teóricos, atividades dirigidas e atividades 

práticas.  

O curso busca o desenvolvimento de programas que privilegiem 

descobertas de novas formas de desenvolver o processo de ensino-

aprendizagem, enfocando o uso, de ferramentas métodos e técnicas de ensino 

inovadores e instigantes, visando sempre ao aperfeiçoamento do trabalho 

acadêmico.  



 

3.4.  Estrutura Curricular 

O currículo do curso de Bacharelado em Administração da Faculdade 

IMESP contempla em sua organização curricular, conteúdos que revelam inter-

relações com a realidade nacional e internacional, segundo uma perspectiva 

histórica e contextualizada de sua aplicabilidade no âmbito das organizações e 

do meio através da utilização de tecnologias inovadoras e que atendam aos 

seguintes campos interligados de formação: 

 

I - Conteúdos de Formação Básica: relacionados com estudos 

antropológicos, sociológicos, filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, 

políticos, comportamentais, econômicos e contábeis, bem como os 

relacionados com as tecnologias da comunicação e da informação e das 

ciências jurídicas;  

II - Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com as áreas 

específicas, envolvendo teorias da administração e das organizações e a 

administração de recursos humanos, mercado e marketing, materiais, 

produção e logística, financeira e orçamentária, sistemas de informações, 

planejamento estratégico e serviços;  

III - Conteúdos de Estudos Quantitativos e suas Tecnologias: abrangendo 

pesquisa operacional, teoria dos jogos, modelos matemáticos e 

estatísticos e aplicação de tecnologias que contribuam para a definição e 

utilização de estratégias e procedimentos inerentes à administração;  

IV - Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter 

transversal e interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. 

 

3.5  Representação Gráfica  

 



 

A matriz curricular do curso de Bacharelado em Administração está 

organizada com 46 disciplinas, distribuídas em 8 (oito) módulos, a serem 

integralizadas em um período mínimo de 4 (quatro) e no máximo 8 (oito) anos. 

A integralização dos componentes curriculares corresponde a 3.200 horas aulas, 

200 horas de Atividades Complementares e 400 horas de estágio obrigatório. 

 

Módulo Disciplinas C. H. Total 

I 

Fundamentos de Administração 120 

Fundamentos de Contabilidade 80 

Comportamento Organizacional 80 

Matemática Básica 80 

Leitura e Produção textual 40 

Atividades Complementares I 50 

Total do Módulo 450 

II 

Fundamentos de Microeconomia 80 

Gestão de Pessoas 80 

Fundamentos de Direito Aplicado à 

Administração 
80 

Estatística e Probabilidade 80 



Metodologia Científica e Tecnológica 80 

Atividades Complementares II 50 

Total do Módulo 450 

III 

Fundamentos de Macroeconomia 80 

Pesquisa Operacional 80 

Direito Empresarial e Tributário 80 

Matemática Financeira 80 

Projeto Integrador I 80 

Atividades Complementares III 50 

Total do Módulo 450 

IV 

Teorias da Administração 80 

Empreendedorismo e Plano de Negócios 80 

Contabilidade de Custos 80 

Finanças Corporativas 80 

Projeto Integrador II 80 

Atividades Complementares IV 50 

Total do Módulo 450 

V 

Organização, Sistemas e Métodos 80 

Administração Financeira e Orçamentária 80 

Psicologia nas Organizações 80 

Humanidades 40 

Direito do Trabalho 40 

Projeto Integrador III 80 

Estágio supervisionado I 100 

Total do Módulo 500 

VI 

Administração de Material e Patrimônio 80 

Administração da Produção 80 

Logística empresarial 80 

Teoria dos Jogos 80 

Análise de Risco e Crédito 40 

Análise e Decisão de Investimentos 40 

Estágio supervisionado II 100 

Total do Módulo 500 



VII 

Gestão da Qualidade Total 80 

Elaboração e Análise de Projetos 80 

Administração de Marketing 80 

Sistemas de Informações Gerenciais 40 

Administração do Mercado Exterior 40 

Optativa I 40 

Trabalho de Conclusão de Curso I 40 

Estágio supervisionado III 100 

Total do Módulo 500 

VIII 

Planejamento Estratégico 80 

Mercado de Capitais 80 

Negociação Empresarial 80 

Gestão Ambiental 40 

Estratégia Empresarial 40 

Optativa II 40 

Trabalho de Conclusão de Curso II 40 

Estágio supervisionado IV 100 

Total do Módulo 500 

  

  

 

 

  

 Total de horas aulas 3200 

 Atividades Complementares (*) 200 

 Estágio Obrigatório 400 

 Total Geral 3800 

(*). As atividades complementares a serem desenvolvidas no 

decorrer do curso respeitarão as normalizações da Faculdade 

IMESP. Para a integralização de matriz curricular serão 

contempladas 200 horas de estudos independentes, em 

atividades de ensino, Pesquisa e Extensão, desenvolvidos 

pelos acadêmicos (as) no decorrer do curso e comprovadas 

através de certificados/declarações junto à coordenação, 

sendo requisito para conclusão do mesmo. 



 

 

 

3.6.  Ementas e Bibliografias 

 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO 

Carga horária 120 horas 

EMENTA 

Administração: conceito e objeto de estudo; Setores de aplicação da Administração: 

privado (o mercado), público (o Estado) e público não estatal (o terceiro setor); 

Interfaces da Administração com outras áreas de conhecimento: ciências contábeis, 

ciência política, economia, engenharia, direito, sociologia e psicologia; O administrador: 

identidade, habilidades necessárias e possibilidades de atuação. Ética profissional do 

Administrador.  Geração de conhecimento em Administração; Ensino, pesquisa e 

extensão em Administração; Textos acadêmicos em Administração: diretrizes para 

leitura, análise e interpretação, tipos (resumos, resenhas, artigos, ensaios e 

monografias), estrutura, linguagem e normalização; Seminários em Administração: 

orientações para elaboração; Fontes para pesquisa acadêmica em Administração. O 

Bacharelado em Administração da IMESP: perfil do egresso, eixos de formação, 

estrutura curricular e atividades extraclasse. Apresentar e relacionar os conceitos de 

filosofia e sociologia aplicada à administração, como também a antropologia 

corporativa e seus desdobramentos nas diversas áreas da mesma. A organização 

como um sistema social. Interação e grupos sociais nas organizações. Processos 

sociais nas organizações. Diferentes concepções e culturas organizacionais. 

Transformações organizacionais na atualidade. Mudanças no "mundo do trabalho" e 

nas organizações trabalhistas contemporâneas. Como também apresentar os 

principais assuntos relacionados à administração, suas características e aplicações, 

proporcionando uma visão geral sobre o ambiente organizacional e suas abordagens. 
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Administração. São Paulo: Saraiva, 2014. recurso online. ISBN 9788502225336. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502225336>.  

[6] DRUCKER, Peter F. Introdução à administração. 1 ed. São Paulo: Thomson 

Pioneira, 1984. 

[7] DE ADMINISTRAÇÃO, Conselho Federal. Código de Ética Profissional do 

Administrador. Nova redação dada pela Resolução Normativa CFA, n. 264, 2001. 

 

 

FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Contabilidade, componentes básicos da contabilidade; escrituração e procedimentos 

contábeis básicos; Balanço Patrimonial - BP; Contabilidade por Balanços Sucessivos; 



variação do patrimônio líquido; regime de competência e de caixa, com apuração de 

resultado, montagem da Demonstração de Resultados - DRE. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] GRECO, Alvisio Lahorque; AREND, Lauro Roberto. Contabilidade: Teoria e Prática 

Básicas. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2016 

[2] MARION, José Carlos. Contabilidade Básica. São Paulo: Atlas, 2008. 

[3] SILVA, César Augusto Tibúrcio; RODRIGUES, Fernanda Fernandes. Curso de 

Contabilidade Básica – Vol I. São Paulo: Atlas, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] ALMEIDA, Marcelo Cavalcanti. Curso de contabilidade avançada em ifrs e CPC. 

São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 9788522490011. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490011>.  

[2] MARION, José Carlos. Contabilidade básica: atualizada conforme os 

pronunciamentos do CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e as Normas 

Brasileiras de Contabilidade NBC TG 1000 e ITG 1000. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

recurso online. ISBN 9788522498871. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498871>.  

[3] PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de contabilidade básica: contabilidade 

introdutória e intermediária. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 

9788522489558. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522489558>.  

[4] RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade básica fácil. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013.  recurso online. (Fácil). ISBN 9788502210905. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502210905> 

[5] VICECONTI, Paulo. Contabilidade básica. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

recurso online. ISBN 9788502194601. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502194601  

 

 

COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Possibilitar que o aluno adquira visão generalista, enquanto gestor de empresa, focada 

nos aspectos gerais do relacionamento humano e da criação, assim como estudar o 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502194601


indivíduo, grupos e organizações para entender a Psicologia do Trabalho e os aspectos 

psicológicos das atividades industriais, comerciais e de serviços. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] HÜBNER, Maria Marta Costa; MOREIRA, Márcio Borges. Fundamentos de 

Psicologia: Temas Clássicos de Psicologia Sob a Ótica da Análise do 

Comportamento. São Paulo: Guanabara Koogan, 2012 

[2] ROTHMANN, Ian; COOPER, Cary. Fundamentos de Psicologia Organizacional 

e do Trabalho. São Paulo: Campus, 2009 

[3] SPECTOR, Paul E. Psicologia nas organizações. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2012 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] BERGAMINI, Cecília Whitaker. Psicologia aplicada à administração de 

empresas. 5. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2015. recurso online. ISBN 978-85-970-0360-

4. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-970-0360-4>.  

[2] REGATO, Vilma Cardoso. Psicologia nas organizações. 4. ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2014. recurso online. ISBN 978-85-216-2600-8. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2600-8>.  

[3] BANOV, Márcia Regina. Psicologia no gerenciamento de pessoas. 4. ed. São 

Paulo: Atlas, 2015. recurso online. ISBN 9788522499939. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522499939>. 

[4] GOMES, Josir Simeone. Controle de gestão comportamental: textos e casos. 

São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 9788522487370. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522487370>. 

[5] BERGAMINI, Cecília Whitaker. Motivação nas organizações. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2013. recurso online. ISBN 9788522478231. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478231>. 

 

MATEMÁTICA BÁSICA 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Estudo das funções: definição e representação gráfica. Estudo das funções usuais: 

funções do primeiro grau e do segundo grau. Interpretação e análise das aplicações 

das funções: receita, custo, lucro. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 



[1] LAPA. Nilton. Matemática Aplicada: Uma abordagem introdutória. São Paulo: 

Saraiva, 2012. 

[2] LEITE.  Angela.  Aplicações da matemática: Administração, Economia e Ciências 

Contábeis. 2, ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016 

[3] MÜLLER, Franz August; GARCIA, Adriana Martins. Matemática Aplicada a 

Negócios. São Paulo: Saraiva, 2013 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] BENZECRY, Vera Syme J.; RANGEL, Kleber A. Como desenvolver o raciocínio 

lógico. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  recurso online. ISBN 978-85-216-1991-8. 

Disponível em: http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-1991-8 

[2] BISPO, Carlos Alberto F.; CASTANENHEIRA, Luiz B.; SOUZA FILHO, Oswaldo 

Melo. Introdução à lógica matemática. São Paulo: Cengage Learning, 2013. recurso 

online. ISBN 9788522115952. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522115952>.  

[3] MARIANO, Fabrício; ALMEIDA, Marcos; OLIVEIRA, Renato. Raciocínio lógico e 

matemática para concursos CESPE/UnB. Rio de Janeiro: Método, 2015. recurso 

online. (Provas & concursos). ISBN 978-85-309-6322-4. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-6322-4>.  

[4] SIQUEIRA, José de Oliveira. Fundamentos para cálculos. São Paulo: Saraiva, 

2007. recurso online. ISBN 9788502141742. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502141742>.  

[5] SOARES, Edvaldo. Fundamentos de lógica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014. recurso 

online. ISBN 9788522488377. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522488377>. 

 

 

LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL 

Carga horária 40 horas 

EMENTA 

Leitura. Habilidades básicas de produção textual – coesão, coerência, clareza, 

concisão. Analise interpretativa de textos. Produção de textos. Desempenho oral 

ordenado e fluente  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-1991-8


[1] BECHARA, Evanildo. Moderna Gramatica Portuguesa. 38. ed. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 2015 

[2] DIDIO, Lucie.  Leitura e Produção de Textos. São Paulo: Atlas, 2013. 

[3] KOCH, Ingedore Villaça, TRAVALIA, Luiz Carlos. A Coerência Textual. São Paulo: 

Contexto, 2007 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] BRASILEIRO, Ada Magaly Matias. UniA: Leitura e produção textual. Porto Alegre: 

Penso, 2015. recurso online. ISBN 9788584290611. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788584290611>.  

[2] BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: políticas e estratégias. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2013. recurso online. ISBN 9788502218888. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502218888>.  

[3] FLATLEY, Marie; RENTZ, Kathryn; LENTZ, Paula. Comunicação empresarial. 2. 

ed. Porto Alegre: AMGH, 2015. recurso online. (Série A). ISBN 9788580554588. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580554588>.  

[4] TAJRA, Sanmya Feitosa. Comunicação e negociação: conceitos e práticas 

organizacionais. São Paulo: Erica, 2014. recurso online. ISBN 9788536511054. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536511054>.  

[5] TERCIOTTI, Sandra Helena; MACARENCO, Isabel. Comunicação Empresarial 

na Prática. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. recurso online. ISBN 9788502193994. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502193994> 

 

 

FUNDAMENTOS DE MICROECONOMIA 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

A teoria microeconômica. Os mecanismos de mercados e a formação de preços. A 

teoria do consumidor. A teoria da firma. As estruturas de mercados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] BARBIERI, Fábio; FEIJO; Ricardo Luis Chaves. Metodologia do Pensamento 

Econômico: O mode de fazer ciência dos economistas. São Paulo: Atlas, 2013 

[2] CARVALHO, Maria Auxiliardora de. Microeconomia Essencial. São Paulo: 

Saraiva, 2015 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502193994


[3] VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval de; OLIVEIRA, Roberto Guena de; 

BARBIERI, Fábio. Manual de Microeconomia. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2011 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] ALMEIDA, José Roberto Novaes de. Economia monetária: uma abordagem 

brasileira. São Paulo: Atlas, 2009. recurso online. ISBN 9788522465323. Disponível 

em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522465323>.  

[2] DURAN, Camila Villard. Direito e moeda. São Paulo: Saraiva, 2009. recurso online. 

(DDJ). ISBN 9788502142404. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502142404>. 

[3] FRANCO, Gustavo H. B. As leis secretas da economia: revisitando Roberto 

Campos e as leis do Kafka. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. recurso online. ISBN 

9788537809501. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788537809501>.  

[4] MONTELLA, Maura. Micro e macroeconomia: uma abordagem conceitual e 

prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. recurso online. ISBN 9788522474462. 

Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522474462>.  

[5] WESSELS, Walter J. Microeconomia: teoria e aplicações. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2006. recurso online. ISBN 9788502125278. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502125278>.  

 

 

 

 

GESTÃO DE PESSOAS 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Objetivos, estratégias e características básicas da Administração de Recursos 

Humanos. Subsistemas de Administração de Recursos Humanos e suas funções. Os 

paradigmas básicos para Administração de Recursos Humanos. Modelo brasileiro de 

administração de recursos humanos. Política e planejamento dos recursos humanos 

na empresa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] MARRAS, Jean Pierre. Administração de Recursos Humanos: do operacional ao 

estratégico.  15 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 



[2] CHIAVENATO, Idalberto. Administração de Recursos Humanos: Fundamentos 

Básicos. 8 ed. São Paulo: Manole, 2016. 

[3] FLEURY, Maria Tereza Leme; OLIVEIRA JR., Moacir de Miranda. Gestão 

Estratégica do Conhecimento. Atlas, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] BRIDGES, W. Mudanças nas Relações de Trabalho. São Paulo: Makron Books. 

1995.  

[2] CARVALHO, A. V.; SERAFIM, O.  G. Administração de Recursos Humanos. Vol. 

I e II. São Paulo: Pioneira. 1997.  

[3] CARVALHO, A. V.; SERAFIM, O.  G. Aprendizagem Organizacional em tempos 

de Mudança. São Paulo: Pioneira. 1999  

[4] DUTRA, Joel S. Planejamento de Carreira. São Paulo: Atlas. 1996.  

[5] EQUIPE COOPERS & LYBRAND. Remuneração estratégica: A Nova Vantagem 

Competitiva. São Paulo: Atlas. 1995.  

 

 

FUNDAMENTOS DE DIREITO APLICADO À ADMINISTRAÇÃO 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Noções de Direito em Geral. Estado e suas formas.  Governo e seus sistemas. 

Diferenças de Direito Público e Privado. Noções de Direito Constitucional. Direitos e 

Garantias Fundamentais. Noções de Direito Penal. Noções de Direito Civil. Noções de 

Direito do Consumidor. Contratos Mercantis. Direito Tributário. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito 

Constitucional. 20. ed. São Paulo: Verbatim, 2016 

[2] DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo: Pareceres. São Paulo: Forense, 

2015 

[3] FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, 

Decisão, Dominação. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2015 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] ALVIM, Arruda; ALVIM, Thereza Arruda (Coord.). Comentários ao Código Civil 

brasileiro, V.8: responsabilidade. Rio de Janeiro: Forense, 2013. recurso online. ISBN 



978-85-309-5719-3. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-5719-3>.  

[2] COTRIM, Gilberto. Direito fundamental. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. recurso 

online. ISBN 9788502087965. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502087965>.  

[3] FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: 

contratos, v.04. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2015. recurso online. ISBN 9788522494750. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522494750>.  

[4] PALAIA, Nelson. Noções essenciais de direito. 3. ed. rev. atual. São Paulo: 

Saraiva, 2011. recurso online. ISBN 9788502126251. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502126251>.  

[5] RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. recurso 

online. ISBN 978-85-309-6512-9. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-309-6512-9>.  

 

 

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Estudo da Estatística Descritiva, de Probabilidades e suas Distribuições para análise e 

tratamento de dados e como base para a estatística Inferencial. Distribuições discretas 

e contínuas. Correlação e regressão. Estimativa. Teste de hipóteses. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] CRESPO, Antônio Arnot. Estatística Fácil. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2009 

[2] FONSECA, Jairo Simon da Fonseca; MARTINS, Gilberto de Andrade; TOLEDO, 

Geraldo Luciano. Estatística Aplicada. 2. ed. São Paulo: Atlas 

[3] MORETTIN, Pedro A. BUSSAB, Wilton de O. Estatística Básica. 8. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] COSTA, Giovani Glaucio de Oliveira. Curso de estatística básica. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2015. recurso online. ISBN 9788522498666. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522498666>. 



[2] LOESCH, Cláudio. Probabilidade e estatística. Rio de Janeiro: LTC, 2012. recurso 

online. ISBN 978-85-216-2172-0. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/978-85-216-2172-0>. 

[3] MARTINS, Gilberto de Andrade; DOMINGUES, Osmar. Estatística geral e 

aplicada. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 9788522486786. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522486786>.  

[4] SICSÚ, Abraham Laredo; DANA, Samy. Estatística aplicada: análise exploratória 

de dados. São Paulo: Saraiva, 2012. recurso online. ISBN 9788502177574. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502177574>.  

[5] SPIEGEL, Murray R.; SCHILLER, John J.; SRINIVASAN, R. Alu. Probabilidade e 

estatística. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. recurso online. (Schaum). ISBN 

9788565837477. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788565837477>.  

 

METODOLOGIA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

A metodologia e sua importância. A metodologia e o desenvolvimento do ser 

inteligente. Pesquisa e procedimentos. Pesquisa bibliográfica. Ciência e Metodologia. 

A pesquisa nas ciências sociais. Relatório de Pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 

Científica. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2007 

[2] MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: A Prática de Fichamentos, 

Resumos, Resenhas. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014 

[3] NASCIMENTO, Luiz Paulo. Elaboração de Projeto de Pesquisa. São Paulo: 

Cengage Learning, 2012 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 

científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10ª. São Paulo: Atlas, 2012. recurso 

online. ISBN 9788522478392. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478392>.  



[2] AQUINO, Italo de Souza. Como escrever artigos científicos. 8. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. recurso online. ISBN 9788502161009. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502161009>.  

[3] FACHIN, Odília. Fundametos de metodologia.5. ed. São Paulo: Saraiva. recurso 

online. ISBN 9788502088351. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502088351>. 

[4] GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª. São Paulo: Atlas, 

2012. recurso online. ISBN 9788522478408. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522478408>.  

[5] SORDI, José Osvaldo de. Elaboração de pesquisa científica. São Paulo: Saraiva, 

2013. recurso online. ISBN 9788502210332. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502210332>.  

 

 

FUNDAMENTOS DA MACROECONOMIA 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Fundamentos da análise macroeconômica. Problemas macroeconômicos. Modelos 

macroeconômicos. Contabilidade social. Determinantes da demanda e oferta 

agregada. Moeda, juros e renda. Relações com o exterior. Equilíbrio geral. Política 

econômica: O papel do governo e a Inflação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] ALÉM, Ana Claúdia. Macroeconomia: Teoria e Prática no Brasil. São Paulo: 

Campus, 2010 

[2] KRUGMAN, Paul; OBSTFELD, Maurice; MELITZ, Marc J. Economia Internacional. 

10.ed. São Paulo: Pearson, 2015 

[3] KRUGMAN, Paul; WELLS, Robin. Macroeconomia. 3.ed. São Paulo: Campus, 

2014 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] MANKIW, N. Gregory.Princípios de macroeconomia: (tradução da 6ª edição 

norte-americana). 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. recurso online. ISBN 

9788522116256. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522116256>. 



[2] MILTONS, Michele Merética. Macroeconomia. São Paulo: Saraiva, 2015. recurso 

online. (Diplomata). ISBN 9788502635685. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502635685>.  

[3] MOREIRA, José Octávio de Campos; JORGE, Fauzi Timaco. Economia: notas 

introdutórias. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. recurso online. ISBN 9788522465286. 

Disponível em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522465286>. 

[4] OREIRO, José Luis da Costa. Macroeconomia do desenvolvimento: uma 

perspectiva Keynesiana. São Paulo: LTC, 2016. recurso online. ISBN 9788521631538. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521631538>.  

[5] SAMPAIO, Luiza Maria S. Moreira. Macroeconomia esquematizado. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2016. recurso online. ISBN 9788547200107. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788547200107>.   

 

 

PESQUISA OPERACIONAL 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Histórico; Conceitos e uso da Pesquisa Operacional no Processo de Tomada de 

Decisão; Equações Lineares; Modelagem; Programação Linear; Método Gráfico da 

Programação Linear; Método Computacional da Programação Linear de Multivariáveis: 

Ferramenta Solver do M.S. Excel. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] HILLIER, F. S.; LIEBERMAN, G. J. Introdução à pesquisa operacional. 9. ed. 
Porto Alegre: AMGH, 2012. 1028p. 
[2] LONGARAY, André Andrade. Introdução à pesquisa operacional. 1 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 232p. 
 [3] LOESCH, Cláudio; HEIIN, Nelson. Pesquisa Operacional: Fundamentos e 
Modelos. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 248p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
 
 [1] PASSOS, Eduardo José Pedreira Franco. Programação linear como 
instrumento da pesquisa operacional. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2008. 452p. 
[2] Fávero, Luiz P. L.; Belfiore,Patrícia P. Pesquisa Operacional Para Cursos de 
Administração, Contabilidade e Economia. 1 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2012. 
376p. 
[3] BRUNI, Adriano Leal; PAIXÃO, Roberto B. Excel Aplicado a Gestão Empresarial. 
2 ed. São Paulo: Atlas, 2011. 



[4] BLOCH, Sylvan Charles. Excel para Engenheiros e Cientistas. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Grupo GEN, 2004. 

 

 

DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Sociedade empresária, empresário e estabelecimento. Direito societário. Sociedade 

limitada. Sociedade por ações. Outros tipos societários. Direito dos contratos. Títulos 

de crédito. Dissolução da sociedade empresária. Direito concursal. Recuperação de 

empresa. Falência. Direito Tributário. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] FABRETTI, Láudio Camargo; FABRETTI, Denise; FABRETTI, Dilene Ramos. 

Direito Empresarial para os cursos de Administração e Ciências Contábeis. São 

Paulo: Atlas, 2015 

[2] FAZZIO JUNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 17. ed. São Paulo: Atlas, 

2016 

[3] MARTINS, Fran. Curso de Direito Comercial. 40. ed. São Paulo: Forense, 2017 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] GOMES, Fábio Luiz. Obrigações empresariais. São Paulo: Saraiva, 2016. recurso 

online. ISBN 9788502621206. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502621206>.  

[2] MAMEDE, Gladston. Direito empresarial brasileiro, v.2: direito societário: 

sociedades simples e empresárias. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2016. recurso online. ISBN 

9788597007824. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597007824>.  

[3] MAMEDE, Gladston. Manual de direito empresarial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

recurso online. ISBN 9788522493326. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522493326>.  

[4] TEIXEIRA, Tarcísio. Direito empresarial sistematizado: doutrina, jurisprudência e 

prática. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. recurso online. ISBN 9788502616387. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502616387>.  



[5] TOMAZETTE, Marlon. Curso de direito empresarial: falências e recuperação de 

empresas, V. 3. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 9788522489572. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522489572>.   

 

 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Conceitos básicos de matemática; fundamentos de matemática financeira; introdução 

à HP-12C; juros simples e compostos; séries uniformes de pagamentos postecipados 

e antecipados; taxa de juros; amortização; desconto; matemática financeira no Excel. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 13. ed. São 

Paulo: Atlas, 2016 

[2] HOJI, Masakazu. Administração Financeira e Orçamentária: Matemática 

Financeira Aplicada, Estratégias Financeiras, Orçamento Empresarial. 11.ed. São 

Paulo: Atlas, 2014 

[3] SILVA, André Luiz Carvalha. da. Matemática Financeira Aplicada: Coleção 

Coppead de Administração. 3.ed. São Paulo: 2010 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] AZEVEDO, Gustavo Henrique W. de. Matemática financeira: princípios e 

aplicações. São Paulo: Saraiva, 2015. recurso online. ISBN 9788502632202. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502632202>.  

[2] DALZOT, Wili Dal; CASTRO, Manuela Longoni de. Matemática financeira: 

fundamentos e aplicações. Porto Alegre: Bookman, 2015. recurso online. ISBN 

9788582603338. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582603338>.  

[3] FARO, Clovis de. Fundamentos da matemática financeira: uma introdução ao 

cálculo financeiro e à análise de investimentos de risco. São Paulo: Saraiva, 2002. 

recurso online. ISBN 9788502088355. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502088355>.  

[4] HORIGUTI, Augusto Massashi; DONADEL, Juliane. Matemática comercial e 

financeira e fundamentos de estatística. São Paulo: Erica, 2014. recurso online. 



ISBN 9788536517896. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536517896>. . 

[5] MERCHEDE, Alberto. HP-12C: cálculos e aplicações financeiras : exercícios 

interativos. São Paulo: Atlas, 2009. recurso online. ISBN 9788522465637. Disponível 

em: <http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522465637>. 

 

PROJETO INTEGRADOR I 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

A disciplina tem por objetivo trabalhar com o estudante um projeto empresarial como 

atividade síntese da profissão do administrador; integrar os conhecimentos e as 

habilidades técnicas adquiridas ao longo do curso de graduação na solução de 

problemas, por meio do desenvolvimento de um tema real de projeto; apresentar os 

fundamentos metodológicos do processo de projeto e de solução de problemas; 

desenvolver a habilidade de geração de empreender a identificação, formulação e 

solução de problemas; desenvolver a habilidade de geração de novas soluções para 

problemas empresariais, por meio da análise, síntese e otimização de sistemas; 

promover a interdisciplinaridade; desenvolver a capacidade de comunicação técnica 

escrita e oral; desenvolver a capacidade de pensamento crítico independente, 

investigação racional e autoaprendizagem; desenvolver a capacidade de trabalho em 

equipe; promover a compreensão das responsabilidades sociais, culturais e ambientais 

do administrador e a necessidade do desenvolvimento sustentável; abertura a novas 

ideias. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução 

urbana à revolução digital. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

[2] MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: A Prática de Fichamentos, 

Resumos, Resenhas. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

[3] CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 

Científica. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] FARREL, Michael. Dificuldades de relacionamento pessoal, social e emocional. 

São Paulo. 1 ed. São Paulo: Grupo A, 2008. Ebook 

[2] PRADO, Fernando L. Metodologia de Projetos. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 



[3] GONÇALVES, Carlos A.; MEIRELLES, Anthero de M. Projetos e relatórios de 

pesquisa em administração. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2004. Ebook 

[4] PEREIRA, Adriana C. Sustentabilidade, responsabilidade social e meio 

ambiente. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. Ebook 

[5] CARRETEIRO, R. P. Inovação Tecnológica: Como Garantir a Modernidade do 

Negócio. 1 ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2009. Ebook 

[6] BRUNO-FARIA, Maria de F. Criatividade e Inovação nas Organizações: Desafios 

para a Competitividade. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2013. Ebook 

[7] BERNARDI, Luiz A. Manual de Plano de Negócios: fundamentos, processos e 

estruturação. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2006. Ebook 

 

 

 

TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Abordagem estruturalista da Administração: a visão estrutural-funcionalista, o modelo 

weberiano e a perspectiva organizacional. Abordagem comportamental da 

Administração. Abordagem sistêmica da Administração. Abordagem contingencial da 

Administração. Nova abordagens da administração moderna: administração holística, 

gestão do conhecimento, administração do caos, empresas em rede. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] OLIVEIRA, D. P. R. A moderna administração integrada: Abordagem estruturada, 

simples e de baixo custo. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

[2] CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos: Os novos horizontes 

em administração. 3 ed. São Paulo: Manole, 2014. 

[3] DRUCKER, Peter F. Introdução à administração. 1 ed. São Paulo: Thomson 

Pioneira, 1984. 

[4] NETO, J. A. Redes entre organizações: Domínio do conhecimento e da eficácia 

operacional. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2005. ebook 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

ebook 



[2] MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração: da revolução urbana à 

revolução digital. 7ed. São Paulo: Atlas, 2012. ebook 

[3] MARTINELLI, Dante. Visão sistêmica e Administração: conceitos, metodologias 

e aplicações. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2006. ebook 

[4] GOMES, J. S. Controle de gestão comportamental: textos e casos. 1 ed. São 

Paulo: Atlas, 2014. ebook 

[5] TAKEUCHI, H.; NONAKA, I. Gestão do conhecimento.1 ed. São Paulo: Grupo A, 

2008. ebook 

[6] OLIVEIRA, D. P. R. Sistemas, Organizações e Métodos. 21 ed. São Paulo: Atlas, 

2013. ebook 

 

 

EMPREENDEDORÍSMO E PLANO DE NEGÓCIOS 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Principais características e perfil do empreendedor (Comportamento e Personalidade). 

Habilidades. Competências. Criatividade. Visão de negócio. Atitudes empreendedoras. 

Análise de mercado: Concorrência, ameaças e oportunidades. Identificação e 

aproveitamento de oportunidades. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de Plano de Negócios –fundamentos, 

processos e estruturação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014 

[2] DORNELAS, Jose Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em 

negócios. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

[3] DRUCKER, Peter F. Inovação e Espirito Empreendedor: Prática e Princípios. São 

Paulo: Cengage Learning, 2017 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] BARON, Robert A.; SHANE, Scott A. Empreendedorismo: uma visão do processo. 

São Paulo: Cengage Learning, 2012. recurso online. ISBN 9788522109388. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522109388>. 

[2] BORGES, Cândido. Empreendedorismo sustentável. São Paulo: Saraiva, 2014. 

recurso online. ISBN 9788502221741. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502221741>.  



[3] CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito 

empreendedor. 4. ed. São Paulo: Manole, 2015. recurso online. ISBN 9788520438039. 

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788520438039>. 

[4] COOPER, Brant; VLASKOVITS, Patrick. Empreendedorismo enxuto. Rio de 

Janeiro: Atlas, 2016. recurso online. ISBN 9788597006131. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597006131>.  

[5] DORNELAS, José. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 6. ed. 

Rio de Janeiro: Atlas, 2016. recurso online. ISBN 9788597005257. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788597005257>.  

 

 

CONTABILIDADE DE CUSTOS 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Introdução aos conceitos de custo: conceituação. Objetivos. Elementos de custo de 

produção. Custo de produtos, Custos periódicos, Classificação dos cistos: Custos 

diretos, Custos indiretos, custos fixos, custos variáveis, custo unitário. Custos e 

responsabilidade: análise de lucro. Sistemas de custeamento: abordagem geral. 

Cálculo e contabilização de custos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] ATKINSON, Anthony A.; BANKER, Rajiv D.; KAPLAN, Robert S.; YOUNG, S. Mark. 

Contabilidade Gerencial. São Paulo: Atlas. 2000. 

[2] MARTINS, Eliseu e ROCHA, Welington. Métodos de Custeio Comparados. São 

Paulo: Atlas, 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015 

[3] MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos – Livro texto. 10.ed. São Paulo: Atlas, 

2010 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. Contabilidade 

gerencial: teoria e prática. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 

9788522490356. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490356>.  

[2] LEONE, George Sebastião Guerra; LEONE, Rodrigo José Guerra. Curso de 

contabilidade de custos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010. recurso online. ISBN 



9788522488704. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522488704>.  

[3] PADOVEZE, Clóvis Luís. Contabilidade de custos. São Paulo: Cengage Learning, 

2014. recurso online. ISBN 9788522113835. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522113835>.  

[4] RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

recurso online. ISBN 9788502621824. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788502621824>.  

[5] SILVA, Raimundo Nonato Sousa; LINS, Luiz Dos Santos. Gestão de custos: 

contabilidade, controle e análise. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014. recurso online. ISBN 

9788522488360. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522488360>.   

 

 

FINANÇAS CORPORATIVAS 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Fundamentos teóricos e práticos das Finanças Corporativas. Valor de mercado e 

riqueza. Decisões financeiras. Conceitos financeiros básicos. Eficiência de mercado. 

Risco e retorno. Avaliação do desempenho operacional. Alavancagem financeira e 

operacional. Métricas de desempenho. Viabilidade econômica e financeira. Risco, 

retorno e custo de oportunidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] BRIGHAM, Eugene F.; EHRHARDT, Michael C. Administração Financeira – 

Teoria e Prática. 14.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016 

[2] GITMAN, Lawrence J. Princípios da Administração Financeira. 12.ed. São Paulo: 

Pearson, 2010 

[3] HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária. 12 ed. São Paulo, 

Atlas, 2017. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. 7. ed. São Paulo: Atlas, 

2014. recurso online. ISBN 9788522490912. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522490912>.  



[2] HOJI, Masakazu. Administração financeira na prática: guia para educação 

financeira corporativa e gestão financeira pessoal. 5. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2014. 

recurso online. ISBN 9788522492381. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522492381>.  

[3] MORANTE, Antonio Salvador; JORGE, Fauzi Timaco. Administração financeira: 

decisões de curto prazo, decisões de longo prazo, indicadores de desempenho. São 

Paulo: Atlas, 2012. recurso online. ISBN 9788522466573. Disponível em: 

<http://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522466573>.  

[4] PADOVEZE, Clóvis Luís. Introdução à administração financeira. 2. ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2013. recurso online. ISBN 9788522114702. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522114702>.  

[5] ROSS, Stephen A. et al. Fundamentos de administração financeira. 9. ed. Porto 

Alegre: AMGH, 2013. recurso online. ISBN 9788580552256. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788580552256>.  

 

 

 

PROJETO INTEGRADOR II 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

A disciplina tem por objetivo aprofundar os objetivos da disciplina de Projeto Integrador 

1 que visa trabalhar com o estudante um projeto empresarial como atividade síntese 

da profissão do administrador; integrar os conhecimentos e as habilidades técnicas 

adquiridas ao longo do curso de graduação na solução de problemas, por meio do 

desenvolvimento de um tema real de projeto; apresentar os fundamentos 

metodológicos do processo de projeto e de solução de problemas; desenvolver a 

habilidade de geração de empreender a identificação, formulação e solução de 

problemas; desenvolver a habilidade de geração de novas soluções para problemas 

empresariais, por meio da análise, síntese e otimização de sistemas; promover a 

interdisciplinaridade; desenvolver a capacidade de comunicação técnica escrita e oral; 

desenvolver a capacidade de pensamento crítico independente, investigação racional 

e autoaprendizagem; desenvolver a capacidade de trabalho em equipe; promover a 



compreensão das responsabilidades sociais, culturais e ambientais do administrador e 

a necessidade do desenvolvimento sustentável; abertura a novas ideias. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução 

urbana à revolução digital. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

[2] MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: A Prática de Fichamentos, 

Resumos, Resenhas. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

[3] CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 

Científica. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] FARREL, Michael. Dificuldades de relacionamento pessoal, social e emocional. 

São Paulo. 1 ed. São Paulo: Grupo A, 2008. Ebook 

[2] PRADO, Fernando L. Metodologia de Projetos. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

[3] GONÇALVES, Carlos A.; MEIRELLES, Anthero de M. Projetos e relatórios de 

pesquisa em administração. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2004. Ebook 

[4] PEREIRA, Adriana C. Sustentabilidade, responsabilidade social e meio 

ambiente. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. Ebook 

[5] CARRETEIRO, R. P. Inovação Tecnológica: Como Garantir a Modernidade do 

Negócio. 1 ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2009. Ebook 

[6] BRUNO-FARIA, Maria de F. Criatividade e Inovação nas Organizações: Desafios 

para a Competitividade. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2013. Ebook 

[7] BERNARDI, Luiz A. Manual de Plano de Negócios: fundamentos, processos e 

estruturação. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2006. Ebook 

 

 

ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS  

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Apresenta uma visão ampla do que é OSM e suas principais aplicações: sistemas, 

organização e mudança organizacional, estrutura organizacional, arranjo físico e 

ergonomia, ferramentas da organização, processos, gestão de processos e de fluxos 

de informações, produtividade, qualidade e métricas, estratégias e tecnologias, 

projetos de OSM e competitividade. O livro visa a efetiva contribuição a todos que 

buscam o aumento da eficiência e eficácia das organizações, através do uso das 



ferramentas de Organização, Sistemas e Métodos aplicados às organizações 

contemporâneas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] CRUZ, Tadeu.  Sistemas, Organização & Métodos.  4.ed. São Paulo: Atlas, 2013.  

[2] CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação a Sistemas, Organização e Métodos – SO&M. 

Manole, 2010.  

[3] OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de.  Sistemas, Organização e Métodos -  

uma abordagem gerencial. 21.ed. São Paulo, Atlas, 2013.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] DUL, Jan; WEERDMEESTER, Bernard.  Ergonomia Prática. 3.ed.  Blucher, 2012.  

[2] PEARSON, Academia. OSM – Uma visão contemporânea. Pearson, 2011.  

[3] RODRIGUES, Marcus Vinicius. Entendendo, Aprendendo e Desenvolvendo - 

Qualidade padrão Seis Sigma. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2014.  

[4] CARREIRA, Dorival. Organização, sistemas e métodos. São Paulo: Saraiva, 

2009. 

[5] D'ASCENÇÃO, Luiz Carlos M. Organização, Sistemas e Métodos: análise, 

redesenho e informatização de processos administrativos. Atlas, 2007. 

 

 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Significado e objetivo da Administração Financeira. Administração do capital de giro. 

Administração de recursos de longo prazo. Custo de capital. Estrutura financeira da 

empresa. Avaliação de alternativas de investimento. Fusão e descentralização. 

Aquisição de outras empresas. Orçamentos: conceitos básicos e as suas diferentes 

modalidades. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] ASSAF NETO, Alexandre.; SILVA, César Augusto Tibúrcio. Administração do 

capital do giro. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

[2] HOJI, Masakazu. Administração Financeira Na Prática: guia para educação 

financeira corporativa e gestão financeira pessoal.  5.ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

[3] BREALEY, Richard. A.; MYERS, Stewart C.; ALLEN, Franklin. Princípios de 

Finanças Corporativas. 10. Ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2013.  



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: 

Prentice-Hall, 2009. 

[2] HOJI, Masakazu. Administração Financeira e Orçamentária: Matemática 

financeira aplicada, estratégias financeiras e orçamento empresarial. 9. ed. São Paulo: 

AtLas, 2010.  

[3] SÁ, Carlos Alexandre. Orçamento Empresarial: novas técnicas de elaboração e de 

acompanhamento. São Paulo: Atlas, 2014.  

[4] MENDES, Sérgio. Administração Financeira e Orçamentária: Teoria e questões. 

6. ed. São Paulo: Elsevier, 2016. 

[5] JÚNIOR, Vincenzo. Administração Financeira e Orçamentária: CESPE – 

Questões comentadas e organizadas por assunto. 2.ed. São Paulo: Elsevier/Método, 

2011. 

 

 

PSICOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

A Psicologia como ciência. Personalidade. Papéis e valores. O Processo de liderança. 

Tensão e conflito. Funcionamento e desenvolvimento de grupos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] REGATO, Vilma. Psicologia nas Organizações. 4.ed. LTC, 2014.  

[2] FIORELLI,  José Osmir. Psicologia para Administradores -  integrando teoria e 

prática. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

[3] BANOV, Márcia Regina. Psicologia no gerenciamento de Pessoas.  3.ed. São 

Paulo: Atlas, 2013.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento Organizacional: A dinâmica do sucesso 

das organizações. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier – Campus, 2005.  

[2] ROBBINS, Stephen; JUDGE, Thimoty; SOBRAl, Felipe. Comportamento 

Organizacional: Teoria e pratica no contexto brasileiro. 14. ed. São Paulo: Pearson, 

2011.    

[3] COSTA. Marília Maia. Psicopedagogia empresarial. Wak, 2009.  



[4] CASTRO. Luciana. Psicologia Organizacional. 400 questões com gabarito 

comentado: 1. ed. São Paulo: Elsevier – Campus, 2010. 

[5] SPECTOR, Paul.  Psicologia nas Organizações. 4. Ed. São Paulo; Saraiva, 2012.  

 

 

HUMANIDADES 

Carga horária 40 horas 

EMENTA 

Educação Ambiental; Recursos Naturais; Impactos Ambientais; Cidadania e Meio 

Ambiente; Noções gerais de Direitos Humanos; Dos Direitos das Crianças e dos 

Adolescentes; Dos Direitos das Pessoas com Deficiência e dos Idosos;  Diversidade 

Étnico-racial, Religiosa, de Gênero e LGBT; Direitos para todos e combate às Violações 

e ao Trabalho Escravo; Direitos Humanos e a sua correlação com a Bioética; Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira, 

Africana e Indígena, 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] DIAS, Genebaldo Freire. Educação e gestão ambiental. São Paulo: Gaia, 2006.  

[2] CRUZ, Daniel. Ciências e Educação Ambiental: O Meio Ambiente. Ilustrações: 

Osvaldo Sequetin. 15.ed. São Paulo: Ática, 1995. 5ª série. 200 p.:il. (De Olho na 

Ciência). 

[3] ROCHA, Ruth; ROTH, Otávio. Declaração universal dos direitos humanos 

[4] CHOUKR, Fauzi Hassan. A Convenção Americana dos Direitos Humanos e o 

direito interno brasileiro: bases para sua compreensão. Bauru: Edipro, 2001. 

[5] ALBUQUERQUE, Wlamyra R. De. Uma História da Cultura Afro-brasileira. São 

Paulo: Moderna, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] LEMOS, Amália Inês Geraiges de (Org.). Turismo: Impactos socioambientais. 

2.ed. [2] Cadernos da TV escola: Direitos Humanos. Brasília: ministerio da educação, 

1999. São Paulo: Hucitec, 1999. 

[3] ANDRADE, Vera Pereira de. Cidadania: do direito aos direitos humanos. São Paulo: 

Acadêmica, 1993. 

[4] SIMÃO, José Roberto. Cidadania e Ética: Pais e filhos, a busca do equilíbrio. 2.ed. 

São Paulo: FTD S.A, 1999. 63 p.:il. (Coleção palavra e gesto). ISBN 8532236138 



[5] LIMA, Márcia de. Humanidades, ciências sociais e cidadania. 1. ed. São Paulo: 

Pearson Education, 2012. eBook 

[6] EDGARD, Blake; KLEIN, Richard G. O despertar da cultura. A polêmica teoria sobre 

a origem da criatividade humana. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. 

 

 

DIREITO DO TRABALHO 

Carga horária 40 horas 

EMENTA 

Aborda os principais direitos dos trabalhadores empregados e as principais obrigações 

devidas pelas empresas, desde o momento da contratação até a fase final da relação 

empregatícia, denominada rescisão contratual. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] OLIVEIRA, Aristeu de. Manual de Prática Trabalhista. 49.ed. São Paulo: Atlas, 

2014.  

[2] DALVI, Fernando; DALVI, Luciano. Manual Prático de Rotinas Trabalhistas e 

Previdenciárias - descomplicado.  Editora Contemplar, 2014.  

[3] ROCHA, Gisele Mariano da. Cálculos Trabalhistas. 5.ed. Livraria do Advogado, 

2014.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] SILVA, Cristiane de Melo Mattos Sabino Gazola.   Do escravismo colonial ao 

trabalho forçado atual: a supressão dos direitos sociais fundamentais. LTR, 2009.  

[2] MARTINS, Sérgio Pinto. A Terceirização e o Direito do Trabalho. 13. ed. São 

Paulo: Atlas, 2014.  

[3] MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 30.ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

[4] Pereira, Leone. Direito do Trabalho.  5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

[5] ALMEIDA, André. Direito do Trabalho. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009. 

 

PROJETO INTEGRADOR III 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

A disciplina tem por objetivo aprofundar os objetivos da disciplina de Projeto Integrador 

2 que visa trabalhar com o estudante um projeto empresarial como atividade síntese 



da profissão do administrador; integrar os conhecimentos e as habilidades técnicas 

adquiridas ao longo do curso de graduação na solução de problemas, por meio do 

desenvolvimento de um tema real de projeto; apresentar os fundamentos 

metodológicos do processo de projeto e de solução de problemas; desenvolver a 

habilidade de geração de empreender a identificação, formulação e solução de 

problemas; desenvolver a habilidade de geração de novas soluções para problemas 

empresariais, por meio da análise, síntese e otimização de sistemas; promover a 

interdisciplinaridade; desenvolver a capacidade de comunicação técnica escrita e oral; 

desenvolver a capacidade de pensamento crítico independente, investigação racional 

e autoaprendizagem; desenvolver a capacidade de trabalho em equipe; promover a 

compreensão das responsabilidades sociais, culturais e ambientais do administrador e 

a necessidade do desenvolvimento sustentável; abertura a novas ideias. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução 

urbana à revolução digital. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

[2] MEDEIROS, João Bosco. Redação Científica: A Prática de Fichamentos, 

Resumos, Resenhas. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

[3] CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 

Científica. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] FARREL, Michael. Dificuldades de relacionamento pessoal, social e emocional. 

São Paulo. 1 ed. São Paulo: Grupo A, 2008. Ebook 

[2] PRADO, Fernando L. Metodologia de Projetos. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

[3] GONÇALVES, Carlos A.; MEIRELLES, Anthero de M. Projetos e relatórios de 

pesquisa em administração. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2004. Ebook 

[4] PEREIRA, Adriana C. Sustentabilidade, responsabilidade social e meio 

ambiente. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. Ebook 

[5] CARRETEIRO, R. P. Inovação Tecnológica: Como Garantir a Modernidade do 

Negócio. 1 ed. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2009. Ebook 

[6] BRUNO-FARIA, Maria de F. Criatividade e Inovação nas Organizações: Desafios 

para a Competitividade. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2013. Ebook 

[7] BERNARDI, Luiz A. Manual de Plano de Negócios: fundamentos, processos e 

estruturação. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2006. Ebook 

 



DIREITO TRIBUTÁRIO 

Carga horária 40 horas 

EMENTA 

Sistema Tributário Nacional. Normas gerais de Direito Tributário. Tributos. Tributação 

da microempresa. Crimes contra a fazenda pública. Tributação internacional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 20.ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

[2] CASTRO, Flávia de Almeida Viveiros de; ET AL. Gestão e Planejamento de 

Tributos. 2.ed. FGV, 2012.  

[3] GIL, Antonio de Loureiro; ET AL. Gestão de Tributos na Empresa Moderna. 

SENAC, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] JUNIOR, Maucir Fregonesi. Sistema Tributário Nacional. Quartier Latin, 2010.  

[2] MCNAUGHTON, Charles William. Hierarquia e Sistema Tributário. Quartier Latin, 

2011.  

[3] MELO, José Eduardo Soares de.  Contribuições Sociais no Sistema Tributário. 

6.ed. Malheiros, 2010.  

[4] SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 8 ed. São Paulo, Saraiva, 2016 

[5] BARTINE, Caio. Direito Tributário. 4.ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016     

 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Evolução e conceitos da Administração de Materiais (AM). Funções componentes de um 

sistema de administração de materiais. Localização e alcance da AM nas Organizações. 

Identificação, classificação e controle de materiais e bens patrimoniais. Sistema de 

armazenagem. Dimensionamento e controle de estoques. Planejamento e 

Programação. Método ABC. Just In Time (JIT). Material Requirement Planning (MRP). 

Distribuição e Transporte. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 



[1] CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Materiais: uma abordagem introdutória. 3. Ed. 

Barueri: Manole, 2014.  

[2] DIAS, Marco Aurélio. Administração de materiais: uma abordagem logística. 5.ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

[3] NOGUEIRA: Amarildo de Souza. Logística Empresarial: uma visão local com 

pensamento globalizado.  São Paulo: Atlas, 2012.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] POZZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: uma 

abordagem logística. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

[2] MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. Administração de 

Materiais e Recursos Patrimoniais. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

[3] FRANCISCHINI, Paulino G.; GURGEL, Floriano do Amaral. Administração de 

Materiais e Patrimônio. 2.ed. Cengage Learning, 2013.  

[4] Viana, João. Administração de Materias, 11 ed. São Paulo, Atlas,2010. 

[5] FENILI, Renato, Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais Para Concursos 

- 3ª Ed. São Paulo, Elsevier, 2014. 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DE PRODUÇÃO 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Aborda temas como: gestão de projetos e inovação, logística, pesquisa operacional, 

qualidade, controle estatístico de processo, planejamento e controle de produção, 

custos, ERP, layout, tempos, métodos, ergonomia e segurança do trabalho. Tais temas 

proporcionam o aprimoramento dos conhecimentos sobre a gestão da produção e 

assim, geram maior eficácia e eficiência na sua aplicação prática.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] BRANDON-JONES, Alistair; JOHNSTON, Robert; SLACK, Nigel. Princípios de 

Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 2013.  

[2] MARTINS, Petrônio Garcia. Administração da Produção Fácil. São Paulo: Saraiva, 

2012.  

[3] CAMPOS, Vicente Falconi. Gerenciamento da Rotina do Trabalho do dia a dia. 9. 

ed.  Indg Tecnologia e Serviços Ltda., 2014.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



[1] OHNO, Taiichi. O Sistema Toyota de Produção: além da produção em larga escala. 

Trad. Cristina Schumacher. Porto Alegre: Bookman, 1997.  

[2] CORRÊA, Henrrique; CORREA, Carlos. Administração de Produções e 

Operações – Manufatura e Serviços. 3 ed, São Paulo: Atlas, 2012.    

[3} CARVALHO, Marco; DIP, Oksana. Aplicações e Casos de Gestão do 

Desenvolvimento de Produtos.1ed, São Paulo: Artliber, 2012.  

[4]  CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento e Controle da Produção:  3. Ed. Manole: 

Manole, 2008. 

[5] TUBINO, Dalvio. Planejamento e Controle da Produção; 2 ed, São Paulo: Atlas, 

2009.  

 

 

 

LOGÍSTICA EMPRESARIAL 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Apresenta os principais aspectos para o entendimento do papel da logística na 

competitividade empresarial, assim como os elementos-chave que devem ser 

gerenciados nos processos produtivos e nas cadeias de suprimentos para a criação de 

níveis otimizados de custos e serviços. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística 

Empresarial. 5. ed.  Editora Bookman, 2006.  

[2] LEITE, Paulo Roberto. Logística Reversa – meio ambiente e competitividade. 2. ed. 

Editora Prentice Hall – BR, 2009.  

[3] WANKE, Peter F. Logística para Micro e Pequenas Empresas. São Paulo: Atlas, 

2012.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] WANKE, Peter F. Logística e Transporte de Cargas no Brasil – produtividade e 

eficiência no século XXI. São Paulo: Atlas, 2010 

[2] FLEURY, Paulo. Logística Empresarial a Perspectiva Brasil. 1 ed. São Paulo: 

Atlas, 2000. 

[3] CORONADO, Osmar. Logística Integrada modelo de gestão. 1 ed. São Paulo 

Atlas. 2007. 



[4] CHING. Hong. Gestão de Estoques na cadeia de Logistica Integrada. 4 ed. São 

Paulo. Atlas. 2010. 

[5] NOGUEIRA, Amarildo. Logística Empresaria: Uma visão local com pensamento 

globalizado. 1 ed. São Paulo Atlas. 2012.  

 

 

TEORIA DOS JOGOS 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Levar o aluno a entender teoricamente o processo de decisão dos agentes que 

interagem entre si, a partir da compreensão da lógica da situação em que estão 

envolvidos. Desenvolver no aluno a capacidade de raciocinar estrategicamente, 

explorando a possibilidade de interação entre os agentes. Representação de jogos 

simultâneos. Estratégia dominante, maxi-min e equilíbrio de Nash. Equilíbrio de Nash e 

eficiência no sentido de Pareto. Eliminação iterativa de estratégias estritamente 

dominadas e racionabilidade. Conhecimento comum. Equilíbrios múltiplos: estratégia 

mista, pontos focais e a coordenação em jogos. Modelos de Cournot e Bertrand. Jogos 

seqüenciais e a representação na forma estendida. Jogos e negociações. Jogos 

repetidos. Jogos de informação incompleta. Jogos, economia experimental e economia 

comportamental.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] ALVES, P. V. Jogos e simulações de empresas. 1 ed. São Paulo: Alta Books, 2015. 

[2] GRAMIGNA, M. RITA. Jogos de empresa. 2. Ed. São Paulo: Pearson, 2012. 

[3] BIERMAN, H. S.; FERNANDEZ, L. Teoria dos jogos. 2 ed. São Paulo: Pearson, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] FIANI, Ronaldo. Teoria dos jogos: Com aplicações em economia, administração e 

ciências sociais. 4 ed. Rio de Janeiro: Campus, 2017. 

[2] TAVARES, J. M. Teoria dos jogos: Aplicada à estratégia empresarial. 1 ed. São Paulo: 

LTC, 2009. 

[3] SCHAFRANSKI, L. E.; TUBINO, D. F. Simulação empresarial: Em gestão da produção. 

1 ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

[4] FOMM, Marcus M. Simulação empresarial: Um enfoque voltado para o processo de 

tomada de decisões. 1 ed. São Paulo: Univer Cidade, 2014. 



[5] ALMEIDA, A. T. Processo de decisão nas organizações: Construindo modelos de 

decisão multicritério. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

 

ANÁLISE DE RISCO E CRÉDITO 

Carga horária 40 horas 

EMENTA 

Os “Cs” de Crédito: Caráter, Capacidade, Condições, Capital, Colateral e 

Conglomerado; Conceito e relevância do crédito; Política de crédito; Atribuições técnicas 

de análise de crédito. Utilização de índices econômico-financeiros; Balanço patrimonial; 

Demonstrativo do Resultado do Exercício; Demonstrativo de Origens e Aplicações de 

Recursos; Relatórios dos acionistas e auditoria; Reclassificação do circulante; Análise 

da necessidade líquida de capital de giro; Análise da tesouraria; Análise dos fatores que 

atuam sobre o capital de giro e recursos gerados pelas operações. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 10. ed. São 

Paulo: Pearson Education do Brasil, 2004. 

[2] SCHRICKEL, Kurt W. Análise de Crédito: concessão e gerência de empréstimos. 

5. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

[3] SILVA, José P. Gestão e Análise de Risco de Crédito. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] MATARAZZO, Dante C. Análise Financeira de Balanços: abordagem básica e 

gerencial. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

[2] SANTOS, José O. Análise de Crédito – Empresas e Pessoas Físicas. São Paulo: 

Atlas, 2000. 

[3] SECURATO, José R. Crédito: Análise e Avaliação do risco. 2 ed. São Paulo: Saint 

Paul, 2012 

[4] ANTONIK, Luis R. Empreendedorismo: Gestão Financeira para Micro e Pequenas 

Empresas.1 ed. São Paulo: Alta Books, 2016. 

[5] FERRONATO, Airto J. Gestão Contábil-Financeira de Micro e Pequenas 

Empresas. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

 

ANÁLISE E DECISÃO DE INVESTIMENTOS 



Carga horária 40 horas 

EMENTA 

Inflação & Índices. Valores nominais e valores reais. Capitalização: simples, composta, 

múltipla. Valores monetários e custo de oportunidade: valor presente e valor futuro. 

Decisões e tipos de investimentos. Formação da taxa de juros no mercado. Elaboração 

dos fluxos de caixa futuros em decorrência dos investimentos decididos. Métodos de 

avaliação: PAYBACK, TIR, VPL, IL. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] SOUZA, A.; Clemente, A. Decisões Financeiras e Análise de Investimentos. 6ª ed. 

Editora Atlas, 2008. 

[2] EHRLICH, P.J. Engenharia Econômica. 6ª ed. Editora Atlas, 2005. 

[3] ASSAF NETO, A. Mercado Financeiro. 11ª ed. Editora Atlas, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] CARVALHO, J.V. Análise Econômica de Investimentos. 1ª ed. Editora Qualitymark, 

2002.[2] ASSAF NETO, A. Matemática Financeira e Suas Aplicações. 12ª ed. Editora 

Atlas, 2012. 

[3] HOJI, M. Administração Financeira e Orçamentária. 10ª ed. Editora Atlas, 2012. 

[4] LEMES JR, A.B.;  CHEROBIM, A.P. Administração Financeira. 2ª ed. Editora 

Campus, 2005. 

[5] DA COSTA LAURENCEL, Luiz. Engenharia Financeira - Fundamentos Para 

Avaliação e Seleção de Projetosa. Editora LTC 

 

 

GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Apresenta modernos métodos e modelos de gestão da Qualidade total. Partindo dos 

primórdios da qualidade, que remetem ao passado distante dos antigos artesãos, traz 

uma ampla abordagem prática, em torno de um modelo atual de gestão da Qualidade 

Total. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

javascript:PesquisaAutor();


[1] CAMPOS, V.F. Qualidade Total, Padronização de Empresas. 8ª ed. Editora INDG, 

2004. 

[2] MONTGOMERY, D. C. Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade. Editora LTC, 

2009. 

[3] DINIZ, M. G. Desmistificando o controle estatístico de processo. 1ªed. Editora Artliber, 

2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] COSTA, A.F; Epprecht, E.K; Carpinetti, L.C.R. Controle Estatístico da Qualidade. 2ª 

ed. Editora Atlas, 2005. 

[2] CARVALHO, Pedro Carlos de. O Programa 5s e a Qualidade Total. 5ª ed. 2011. 

Editora Alinea, 2011. 

[3] COSTA, A. F. B.; EPPRECHT, E. K.; CARPINETTI, L. C. R. Controle estatístico de 

Qualidade. Editora Atlas, 2004. 

[4] MARTINS, Gilberto de Andrade. Estatística geral e aplicada. 4ª ed. Editora Atlas, 

2011. 

[5] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9001: Sistemas de 

gestão da qualidade. Rio de Janeiro, 2008. 

 

 

ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Conceito de projeto e redes de planejamento. Critérios para seleção de projetos 

empresariais. Metodologias de elaboração, análise, acompanhamento e avaliação de 

projetos empresariais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] NOCÊRA, Rosaldo de Jesus. Gerenciamento de Projetos - Teoria e Prática. 4º ed., 

Editora Rosalba de Jesus Nocêra, 2012. 



[2] PRADO, Darci Santos do. Gerenciamento de Portfólios, Programas e Projetos nas 

Organizações (Série Gerência de Projetos – volume 1). 5ª ed. Editora INDG 

Tecnologia e Serviços, 2009. 

[3] PMBOK - Project Management Body of Knowledge – Em Português, PMI – Project 

Management Institute. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1]  DINSMORE, Paul C. Gerenciamento de Projetos: como gerenciar seu projeto com 

qualidade, dentro do prazo e custos previstos. Editora Qualitymark, 2004  

[2] FIGUEIREDO, Francisco, Constant; FIGUEIREDO, Helio Carlos Maciel. 

Dominando Gerenciamento de Projetos com o MS Project. Editora Ciência Moderna, 

2013 

[3] KERZNER, Harold. Gestão de Projetos: as melhores práticas. New York: John 

Willey & Sons.2009. 

[4] GIDO, Jack; CLEMENTS, James P. Gestão de Projetos - Tradução da 3ª edição 

norte-americana. Editora  Cengage Learning, 2007. 

[5] CLEMENTE, Ademir. Projetos Empresariais e Públicos. 3ª ed. Editora Atlas, São 

Paulo, 2004. 

 

ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Conceitos de Marketing; Orientação da Empresa; Análise Ambiental; Satisfação do 

Cliente; Análise das Oportunidades de Mercado; Sistemas de Informações de Marketing; 

Análise dos Mercados Consumidores; Concorrência; Estratégia e Programas de Preços; 

Gestão de Varejo, Atacado e Logística de Mercados; Gestão da Força de Vendas; 

Propaganda e Promoção. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] KOTLER, Philip. KELLER, Lane. Administração de Marketing. 14. ed. São Paulo: 

Pearson Education – BR, 2012.   

[2] CHURCHILL, Gilbert. PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para os clientes. 3. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 



[3]KEGAN, Warren, Mark C. Green. Princípios de Marketing Global. São Paulo: 

Saraiva, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] LEVINSON, Jay Conrad. Marketing de Guerrilha – táticas e armas para obter 

grandes lucros. Editora Best Business, 2010.  

[2] ZIKMUND, William G.; BABIN, Barry J. Princípios da Pesquisa de Marketing. 2.ed. 

Cengage Learning, 2011.  

[3] URDAN, Flávio Torres; URDAN, André Torres. Gestão do Composto de Marketing. 

2.ed. São Paulo: Atlas, 2013.  

[4] KELLER, Kevin Lane; KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 14ª ed. 

Editora  Pearson Education , 2012. 

[5]HOOLEY, Graham J., SAUNDERS, John A. ,PIERCY, Nigel F., Estratégia de 
Marketing e Posicionamento Competitivo. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2009. 

 

 

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 

Carga horária 60 horas 

EMENTA 

Sistemas de Informação; Sistemas Integrados de Gestão; Gerenciamento do 

Relacionamento com Clientes; Internet e Modelos de Negócios; Inteligência de Negócio 

e Gestão do Conhecimento; Controle Estratégico 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] CRUZ, Tadeu. Sistemas de Informações Gerenciais: Tecnologias Da Informação 

e as Organizações do Século XXI & Introdução ao BPM & BPMS Introdução ao CMM-I. 

4.ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

[2] OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de Informações Gerenciais. 

15.ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

[3] SANTOS, Aldemar de Araújo. ERP e Sistemas de Informações Gerenciais. São 

Paulo: Atlas, 2013.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de Informação -   o uso consciente da 

tecnologia para o gerenciamento. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  

[2] KROENKE, David M. Sistemas de Informação Gerenciais. São Paulo: Saraiva, 

2012.  

javascript:PesquisaMarca();


[3] O’BRIEN, James A.; MARAKAS, George M. Administração de Sistemas de 

Informação. 15.ed. Mc Graw Hill, 2013. 

[4] RUSSEL, S.; Norvig, P. Inteligência Artificial. 2ª ed. Editora Campus, 2004.  

[5] CAIÇARA Jr. C.. Sistemas Integrados de Gestão ERP. 1ª ed. Editora IBPEX, 2006. 

 

 

ADMINISTRAÇÃO DE MERCADO EXTERIOR 

Carga horária 40 horas 

EMENTA 

Sistema de comércio internacional. Organismos multilaterais. Globalização e mega-

mercados. Balança comercial. Tarifas e regulações. Legislação 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] ANDRADE, Carlos Cesar Borromeu de; ANDRADE JR., Attila de Souza Leão; 

BELERIQUE, Sergio Barreira; CASTELLI, Thais. Gestão de contratos 

internacionais. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2014.  

[2] LENZA, Pedro (Coord.); CAPARROZ, Roberto. Comércio Internacional 

Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2012.  

[3] LUDOVICO, Nelson. Mercados e Negócios Internacionais. São Paulo: Saraiva, 

2011.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] MAIA, Jaime de Mariz. Economia Internacional e Comercio Exterior. 15. Ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. 

[2] VAZQUEZ, José Lopes. Comércio Exterior Brasileiro. 10. ed. São Paulo: Atlas, 

2012. 

[3] MORINI, Cristiano; DAINEZ, Valdir Iusif; SIMÕES, Regina Célia. Manual de 

Comércio Exterior. 2. ed. Campinas: Alínea, 2011.  

[4] ALMEIDA, Roberto Caparroz de; LENZA, Pedro (Coord.). Comércio Internacional 

Esquematizado. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.  

[5] BRAGA, Marcelo P. Direito Público e Privado. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier/Método, 2010. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I 

Carga horária 40 horas 



EMENTA 

Elaboração, orientação do Trabalho de Conclusão do Curso, obedecendo às normas e 

regulamentos metodológicos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Redação Técnica. Elaboração de 

Relatórios Técnico-Científicos e Técnica de Normalização Textual. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 

[2] SPECTOR, Nelson. Manual para redação de teses, projetos de pesquisa e artigos 

científicos. 2. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2011. 

[3] VIANNA, I. O de A. Metologia do trabalho – Um enfoque didático da produção 

científica. 1. ed.  São Paulo: E.P.U., 2001. 

[4] BICAS, H. E. A.; RODRIGUES, M de L. V. Metologia científica. 3. ed. São Paulo: 

Ganabara Koongan, 2013. 

[5] MALHEIROS, B. T. Metologia de pesquisa em educação. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Redação Técnica. Elaboração de 

Relatórios Técnico-Científicos e Técnica de Normalização Textual. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 

[2] GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 

[3] MATIAS, Pereira José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo: 

Atlas, 2012.  

[4] CRESWELL, J. W.; CLARK, V. L. P. Pesquisa de métodos mistos. 2. ed. São Paulo: 

Penso, 2013.  

[5] JUNIOR, F. J. F. Pesquisa de levantamento. 4. ed. São Paulo: Penso, 2011. 

[6] KOLLER, S. H.; COUTO, M. C. P. de P.; HOHENDORFF, J. V. Manual de Produção 

Científica. 1. ed. São Paulo: Penso, 2014.  

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 



Conceituação e tipologia de planejamento. O pensamento estratégico: origens e 

evolução. O modelo de tomada de decisões estratégicas nas organizações. Missões 

e objetivos organizacionais. Ambientes externo e interno. Riscos e oportunidades. 

Fraquezas e fortalezas da organização. Cenários estratégicos alternativos e decisão 

estratégica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico – conceitos, 

metodologias e práticas. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2013.  

[2] PORTER, Michael E. Estratégia Competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 2005.  

[3] MINTZBERG, Henry. Safári de Estratégia: um roteiro pela selva do planejamento 

estratégico. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] EVANS, Vaughan. Ferramentas estratégicas – guia essencial para construir 

estratégias relevantes. Rio de Janeiro: Elsevier – Campus, 2013.     

[2] ALMEIDA, Martinho I. R. de. Manual de Planejamento Estratégico: 

Desenvolvimento de um Plano Estratégico com a Utilização de Planilhas Excel. 3 ed. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

[3] CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. Planejamento Estratégico: 

Fundamentos e Aplicações. 2 ed. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2009. 

[4] PEREIRA, Maurício F. Planejamento Estratégico: Teorias, Modelos e Processos. 

1 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

[5] ALMEIDA, Martinho I. R. de. Planejamento Estratégico na Prática. 2 ed. São 

Paulo: Atlas, 2009. 

 

NEGOCIAÇÃO EMPRESARIAL 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Comunicação Interpessoal; barreiras à Comunicação; Trabalhando os aspectos 

Emocionais nas Negociações; Estilos de Negociação; Percepção; Assertividade 

Aplicada à Negociação; Etapas do Processo de Negociação; Negociação Simulada.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] ACUFF, Frank L. Como Negociar Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa em 

Qualquer Parte do Mundo. São Paulo: SENAC, 1998. 



[2] GÓMEZ, Natalia; MARTINEZ, Chris. Para ganhar mesa judaica, indústria abre 

seus segredos. Valor Econômico, São Paulo, Empresas & Tecnologia, p. B1, 24 abr. 

2006. 

[3] SARFATI, Gilberto. Manual de Diplomacia Corporativa. São Paulo: Atlas, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] FERREIRA, Gonzaga. Negociação: Como Usar a Inteligência e a Racionalidade. 2 

ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

[2] MELLO, José C. M. Negociação Baseada em Estratégia. 3 ed. São Paulo: Atlas, 

2012. 

[3] BERG, Ernesto. Negociação: Técnicas eficazes para resultados concretos. 1 ed. 

São Paulo: Juruá, 2011. 

[4] MARTINELLI, Dante.; et. al. Negociação: conceitos e aplicações práticas. 2 ed. 

São Paulo: Saraiva, 2011. 

[5] MERY, Marwan. Manual de Negociação Complexa. 1 ed. São Paulo: Senac, 

2016. 

 

 

GESTÃO AMBIENTAL  

Carga horária 40 horas 

EMENTA 

Demonstra como realizar a identificação de aspectos e impactos ambientais e a 

elaboração de um programa para reduzir esses impactos, através de controles, metas 

e monitoramento, para que assim a organização comece a reduzir ou eliminar seus 

impactos ambientais através de metodologias de produção mais limpa e projetos de 

ecodesign. 

O Sistema de Gestão Ambiental tem vários princípios e determinações que podem ser 

associados a sistemas e normas referentes à qualidade, à segurança do trabalho, e se 

aplica a qualquer tipo de empresa, independente de suas características. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa. 

8.ed. São Paulo: Atlas, 2015.  



[2] BARROS, Ricardo Luiz Peixoto de. Gestão ambiental empresarial. Rio de Janeiro: 

FGV, 2013.  

[3] BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 

2011.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] SEIFFERT, Mari Elizabete Bernardini. Mercado de Carbono e Protocolo de 

Quioto. Oportunidades de negócio na busca da sustentabilidade. 2.ed. São Paulo: 

Atlas, 2013.  

[2] GIDDENS, Anthony.  A política da mudança climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 

[3] DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental – Responsabilidade social e sustentabilidade. 

2.ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

[4] VALLE, Cyro Eyer do. Qualidade Ambiental ISO 14000.  12.ed. São Paulo: Senac, 

2012.  

[5] ARLINDO, Philippi Jr.;ROMÉRO, Marcelo A.; BRUNA, Gilda C. Curso de Gestão 

Ambiental. 2 ed. São Paulo: Manole, 2013. 

 

 

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

Carga horária 40 horas 

EMENTA 

Análise do Ambiente Interno: Capacitação, Recursos, Fatores Críticos de Sucesso; 

Análise do Ambiente Externo: Ameaças, Oportunidades, Concorrência, Parcerias e 

Alianças; Estratégia de Negociação; Estratégia Competitiva e Posicionamento; 

Estratégia de Fusões e Aquisições; Governança Corporativa 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. A estratégia em Ação: balanced scorecard. 

Rio de Janeiro: Campus, 1997. 

[2] MINTZBERG, Henry. Criando Organizações Eficazes: estruturas em cinco 

configurações. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

[3] PORTER, Michael E. A vantagem competitiva das nações. Tradução de: DUTRA, 

Waltensir. Rio de Janeiro: Campus, 1989. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



[1] PORTER, Michael E. Estratégia competitiva: Técnicas para análise da indústria e 

da concorrência. Tradução de: BRAGA, Elizabeth Maria de Pinho. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 1986. 

[2] OLIVEIRA, Djalma P. R. Estratégia Empresarial e Vantagem Competitiva: Como 

estabelecer, Implementar e Avaliar. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

[3] GONÇALVES, Carlos A.; NETO, Mário T. R. Estratégia Empresarial: O Desafio das 

Organizações. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

[4] BETHLEM, Agrícola S. Estratégia Empresarial: Conceitos, Processo e 

Administração Estratégica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

[5] PORTER, Michael E. Vantagem Competitiva: Criando e Sustentando um 

desempenho Superior. 27 ed. Rio de Janeiro, 1989. 

 

 

MERCADO DE CAPITAIS 

Carga horária 40 horas 

EMENTA 

Origens, a evolução no Brasil, o conceito legal e seu objetivo social, organização interna, 

sociedades corretoras, relações com o investidor, às ordens de compra e venda, a 

compra e venda de ações, o Pregão e seu funcionamento, os processos de negociação, 

sistemas eletrônicos, modalidades operacionais e os mercados de opção e balcão. 

Companhias abertas, os registros na CVM, a constituição, o controle acionário e os 

critérios contábeis. Políticas Monetárias, funções da moeda, políticas do governo, 

instrumentos de política monetária e o mercado do dinheiro; reforma bancária 

instituições financeiras e seus ativos financeiros, instituições do subsistema normativo, 

sistema operativo e as transformações do sistema Financeiro Nacional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] FORTUNA, E. Mercado Financeiro, Produtos e Serviços. 9 ed. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2001. 

[2] HULL, John. Introdução aos Mercados Futuros e de Opções. 5 ed. São Paulo: 

Cultura Editores Associados, 1998. 

[3] PORTER, Michael. Estratégias Competitivas. Rio de Janeiro: Campus, 1986. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



[1] WRIGHT, Peter; KROLL, Mark J.; PARNELL, John. Administração Estratégica: 

conceitos. São Paulo: Atlas, 2000. 

[2] PINHEIRO, Juliano L. Mercado de Capitais. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2016. 

[3] PINHEIRO, Juliano L. Mercado de Capitais: Fundamentos e Técnicas. 6 ed. São 

Paulo: Atlas, 2012.  

[4] TEIXEIRA, Umberlina C. Fundamentos do Mercado de Capitais. 3 ed. São Paulo: 

Atlas, 2011 

[5] FILHO, Toledo; RIBEIRO, Jorge. Mercado de Capitais Brasileiro: Uma Introdução. 1 

ed. São Paulo: Thomson, 2006. 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II 

Carga horária 40 horas 

EMENTA 

Redação e defesa pública do Trabalho de Conclusão de Curso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Redação Técnica. Elaboração de 

Relatórios Técnico-Científicos e Técnica de Normalização Textual. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 

[2] SPECTOR, Nelson. Manual para redação de teses, projetos de pesquisa e artigos 

científicos. 2. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2011. 

[3] VIANNA, I. O de A. Metologia do trabalho – Um enfoque didático da produção 

científica. 1. ed.  São Paulo: E.P.U., 2001. 

[4] BICAS, H. E. A.; RODRIGUES, M de L. V. Metologia científica. 3. ed. São Paulo: 

Ganabara Koongan, 2013. 

[5] MALHEIROS, B. T. Metologia de pesquisa em educação. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Redação Técnica. Elaboração de 

Relatórios Técnico-Científicos e Técnica de Normalização Textual. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 

[2] GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 



[3] MATIAS, Pereira José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. São Paulo: 

Atlas, 2012.  

[4] CRESWELL, J. W.; CLARK, V. L. P. Pesquisa de métodos mistos. 2. ed. São Paulo: 

Penso, 2013.  

[5] JUNIOR, F. J. F. Pesquisa de levantamento. 4. ed. São Paulo: Penso, 2011. 

[6] KOLLER, S. H.; COUTO, M. C. P. de P.; HOHENDORFF, J. V. Manual de Produção 

Científica. 1. ed. São Paulo: Penso, 2014.  

 

ELETIVAS / OPTATIVAS 

 

ESTRATÉGIA DE MARKETING 

Carga horária 40 horas 

EMENTA 

Fundamentos e práticas de ações e estratégias de marketing. Segmentação e 

posicionamento estratégico de mercado. Mapeamento da competitividade e 

planejamento de marketing. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0: as 

forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 2010.    

[2] ARMSTRONG, Gary; KOTLER, Philip. Princípios de Marketing. 12. ed. São Paulo: 

Prentice Hall, 2008.  

[3] KOTLER, Philip. Marketing de A a Z: 80 conceitos que todo profissional precisa 

saber. Rio de Janeiro: Campus, 2003.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] KIM, W. Chan; MAUBORGNE, Renée. A Estratégia do Oceano Azul: como criar 

novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. 13. ed. Rio de Janeiro: Campus, 

2005.   

[2] CAMPOMAR, Marcos Cortez. IKEDA, Ana Akemi. O planejamento de marketing e 

a confecção de planos: dos conceitos a um novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2006. 

[3] FERREL, O. C. HARTLINE. M. D. Estratégia de marketing. 3.ed. São Paulo: 

Thomson, 2005.  

[4] KOTLER, Philip. KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 12.ed. São 

Paulo: Pearson, 2006. 



[5]HOOLEY, Graham J., SAUNDERS, John A. ,PIERCY, Nigel F., Estratégia de 

Marketing e Posicionamento Competitivo. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2009. 

 

ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Estudo e compreensão das Técnicas de Negociação, da política de gestão comercial 

das empresas. Estratégias e aplicação do composto de marketing. As diferentes fases 

e técnicas de vendas para alavancar os resultados da empresa. Definição de varejo; 

Desenvolvimento do varejo; O varejo no Brasil; O varejo na economia; Oportunidades 

no varejo; Tipos de Varejo; Varejistas baseados em lojas; Natureza do composto do 

varejo; Vendas no varejo; Varejo sem lojas, eletrônico e de catálogos marketing - mix 

do varejo: produtos, preços, ponto, promoção, apresentação e pessoal; Varejo e 

canais de distribuição. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Vendas: uma abordagem introdutória. 3. ed.  

Barueri: Manole, 2014.   

[2] MAGALDI, Sandro. Vendas 3.0 – reposicionando o vendedor, a equipe de vendas e 

toda a organização. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  

[3] KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 14.ed. São 

Paulo: Pearson Education - BR, 2012. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] SPIRO, Rosana; et. al. Gestão da Força de Vendas.  12 ed. McGraw-Hill, 2009 

[2] COBRA, Marcos. Administração de Vendas. 5 ed. São Paulo. Atlas, 2014. 

[3] CASTRO, Luciano,  Administração de Vendas: planejamento, estratégia e gestão. 

1 ed. São Paulo. Atlas 2005. 

[4] FERRELL,O; HARTLINE, Michael, Estratégia de Marketing- 4 ed. Cengage [1] [5] 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Vendas: uma abordagem introdutória. 3. ed.  

Barueri: Manole, 2014.   

 

 

http://loja.grupoa.com.br/livros/mcgraw-hill


CLUSTERS E REDES DE NEGÓCIOS 

Carga horária 80 horas 

EMENTA 

Auto-organização das redes de negócios. Concentração geográfica. Fidelidade. 

Cooperação. A empresa âncora. Relações de poder entre os participantes. 

Conceituação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Evolução ou estágios evolutivos de 

clusters e redes de negócios. Declustering. Estrutura e relações das redes. Arranjos 

produtivos locais. Polos regionais. Consórcios e condomínios industriais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] AMATO NETO, João. Redes de Cooperação Produtiva e Clusters regionais: 

Oportunidades para as Pequenas e Médias Empresas, Ed.Atlas, São Paulo, 2000. 

[2] TAYLOR, David A., Logística na cadeia de suprimentos: uma perspectiva 

gerencial, São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2005,  

[3] SAADE, Alessandro, GUIMARÃES, Thelma, Dominando Estratégias de 

Negócios: ideias e tendências do novo universo corporativo.São Paulo: Financial 

Times - Prentice Hall, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] BOWERSOX, Donald J., CLOSS, David J., COOPER, M. Bixby. Gestão Logística 

de Cadeia de Suprimentos. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

[2] BOAVENTURA, João M. G. Rede de Negócios: Tópicos em Estratégias. 1 ed. São 

Paulo: Saint Paul, 2006. 

[3] NEUMMANN, Clóvis; SCALICE, Régis K. Projeto de Fábrica e Layout. 1 ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier/Campus, 2015. 

[4] NOVAES, Galvão N. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. 4 ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2015. 

[5] COSTA, Benny Kramer; ALMEIDA, Martinho I. R. de. Estratégia: Direcionando 

Negócios e Organizações. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

GESTÃO DA INOVAÇÃO 

Carga horária 40 horas 

EMENTA 

Perspectivas sobre tecnologia e inovação (padrões de mudança tecnológica e de 

inovação); gestão de capacidades (ou competências) tecnológicas na empresa; gestão 



da aprendizagem tecnológica e do conhecimento na empresa; perspectiva de mercado 

sobre tecnologia e inovação (o mercado fonte-chave de inovação em produtos e 

processos); inovação em produto, modularidade de produtos e coordenação da cadeia 

de suprimentos; sistemas nacionais e regionais de inovação tecnológica: fundamentos 

e experiências internacionais e no Brasil; gestão da propriedade intelectual; inovação 

em serviços; cultura, comportamento corporativo e gestão da tecnologia e inovação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] CURY, Antonio. Organização e métodos: uma visão holística. 8.ed.rev e ampl; São 

Paulo: Atlas, 2010.  

[2] KAPLAN, R.S. e Norton, D. P. A Estratégia em ação: balance scorecard. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 1997.  

[3] Norma Nacional Americana, ANSI/PMI 99-001-2004, Um Guia do Conjunto de 

Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos. 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARAÚJO, Luis Cesar G. de. Gestão de processos: melhores resultados e excelência 

organizacional. São Paulo: Atlas, 2011.  

CRUZ, Tadeu. Sistemas, Métodos e Processos: administrando organizações por meio 

de processos de negócios. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

DRUCKER, Peter F. (2007) O Gerente Eficaz em Ação. Editor: Livros Téc. e Cient. 

Editora, 2007.  

SWEDBERG, R. (2000) Max Weber and the Idea of Economic Sociology. Princeton 

University Press. (2000).  Capítulos 2, 3.  

SUBIRATS, J. (1989). Análise de Políticas y Eficácia de la Administración. Madrid: 

Instituto Nacional de Administración Publica, 1989. 

 

 

LOGÍSTICA REVERSA 

Carga horária 40 horas 

EMENTA 

Estudo da gestão logística reversa, incluindo aspectos gerais e específicos relacionados 

aos canais reversos nas cadeias de suprimentos, as quais caracterizam o atual ambiente 

competitivo de mercado. Logística como conceito gerencial relevante para a 

competitividade. Novas oportunidades de negócios decorrentes do crescimento da LR. 

Fundamentos da LR. Fatores motivadores para o desenvolvimento e implementação dos 



processos reversos. Gestão dos Fluxos reversos de pós venda e de pós consumo. 

Gestão de cadeias de suprimentos e fluxos reversos. Barreiras e problemas associados 

ao planejamento, à implementação e ao controle das estratégias de LR. Como enfrentar 

as dificuldades. Visão Geral da LR no Brasil e no mundo. Novas exigências dos perfis 

dos consumidores, novos comportamentos de consumo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, 
organização e logística empresarial. Porto Alegre: Bookman, 4ª edição, 2001. [2] 
BOWERSOX, D. J. e CLOSS, D. J. Logística empresarial: o processo de integração da 
cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2001.  
[3] GUARNIERI, P. Logística Reversa : Em busca do equilíbrio econômico e ambiental. 
São Paulo: Clube dos Autores, 2008.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

[1] LEITE, P.R. Logística Reversa. São Paulo: Pearson, 2003.  

[2] DAVIS, M., AQUILANO, N & Chase, R. - Fundamentos da Administração da 

Produção. Porto Alegre: Bookman, 2000.DIAS, Marco Aurélio P. Administração de 

materiais: uma abordagem logística. São Paulo: Atlas, 1994.  
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GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Carga horária 40 horas 

EMENTA 

http://repub.eur.nl/res/pub/1132/EPS2004035LIS_9058920585_DEBRITO.pdf%20%5b4


A empresa moderna e a separação entre propriedade e gestão; O problema de agência; 

O governo da organização; As origens da governança corporativa; Principais modelos 

de governança corporativa; Estruturas de governança corporativa e sistemas de controle 

externo e interno;  Risco e gestão da informação; Resultados empíricos das boas 

práticas de governança; Estrutura de propriedade e estratégia empresarial; Governança 

corporativa no Brasil; Estrutura e funcionamento dos mercados financeiros e de capitais; 

O papel dos investidores e demais stakeholders; Organização e dinâmica dos 

Conselhos; Ambiente regulatório; Modelos teóricos associados à governança; Fusões e 

aquisições como mecanismos de governança; Cultura empresarial, accountability, ética 

e responsabilidade sócio-ambiental; Papel da governança corporativa na empresa 

familiar. 
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NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 

Carga horária 40 horas 

EMENTA 

Abordagens teóricas de negócios internacionais; perspectivas contemporâneas da 

economia política internacional; globalização, mudanças estruturais e governabilidade; 

sistemas nacionais de economia política; integração regional: NAFTA, União Europeia 

e Mercosul; negócios nos mercados emergentes; estratégias de internacionalização: 

investimentos diretos; relação governo-empresa: modelos de barganha; aspectos 

culturais, ambientais e sociais dos negócios internacionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] FLEURY, Afonso; FLEURY, Maria Tereza L. (org.). Internacionalização e os Países 

Emergentes. São Paulo: Atlas, 2007  
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[3] GUEDES, Ana Lucia. Negócios Internacionais. São Paulo: Thomson, 2007 
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LIBRAS 

Carga 

horária 
40 horas 



EMENTA 

Abordar temas como a definição do sujeito surdo, as mudanças ocorridas nos últimos 

tempos que visam à inclusão e o reconhecimento da Libras como língua. Ensinar os 

principais sinais da Libras. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

[1] FERNANDES, Sueli; STROBEL, Karin Lilian. Aspectos linguísticos da Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS. Curitiba: SEED/SUED/DEE, 1998. 

[2] BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos. Belo 

Horizonte: Autentica, 2005. 

[3] FERNANDES, Sueli de Fátima; MONTANHER, Heloir; JESUS, Jefferson Diego de.  

Letramento em Libras. Vol. II. Curitiba: Iesde, 2011.  
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3.7 Disciplinas de Formação Humanística 

 

As disciplinas de formação humanística buscam fornecer uma sólida base 

de conhecimentos gerais que permitem uma compreensão mais ampla da 

formação profissional, estimulando o pensamento crítico e sensibilizando o 

estudante para as questões sociais, políticas, culturais e éticas que envolvem 

sua atuação como cidadão, pessoa e profissional.  

 

Nesse projeto, a Faculdade IMESP Monitor busca proporcionar aos 

estudantes o desenvolvimento de habilidades e competências em diversos 

contextos de linguagens sociocomunicativas, intercultural, socioambiental, 



técnico-científica, ético e humano na sociedade contemporânea. Nesse sentido 

veio, também está inserida a perspectiva da transversalidade com os temas 

Ética, Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, relação de Gênero, Trabalho 

e Consumo, Diversidade tão importante para formação cidadã. 

 

Por conseguinte, busca-se oportunizar condições de aprendizagens que 

apontam para uma abordagem que articula o contexto curricular e formativo dos 

cursos da Faculdade IMESP Monitor, estruturados nas diferentes áreas de 

saberes visando imprimir consciência ambiental à aprendizagem, fazê-la 

comunicante no sentido de aprender aprofundando, distinguindo, relacionando, 

globalizando e problematizando conhecimento e competência qualificada, 

visando oportunizar uma prática reflexiva. Para atingir esse princípio, os 

dispositivos pedagógicos são estruturados para trabalhar intensamente a 

produção de sentidos no aprender. 

 

Nessa perspectiva, a Faculdade IMESP Monitor oferece em sua matriz 

curricular quatro disciplinas de formação humanística: Metodologia Científica e 

Tecnológica; Leitura e Produção textual; Gestão Ambiental e Humanidades. 

 

As disciplinas de formação humanística, por abordarem temas universais, 

contribuem de maneira profícua e abrangente para formação cidadã dos 

estudantes. Assim considerando, se faz mister indicar os principais conceitos 

das disciplinas: a disciplina Gestão Ambiental que discute e reflete sobre 

questões das políticas e de educação ambiental e desenvolvimento sustentável.  

 

Outra disciplina é Humanidades a qual traz à tona questionamentos 

acerca da cultura e das questões de gênero e étnico-raciais, como também 

aborda e socializa discussões sobre os direitos humanos. O componente 

curricular Metodologia Científica e Tecnológica fomenta e insere no cotidiano dos 

estudantes temas relacionados a pesquisas em diversas áreas do 

conhecimento, a exemplo da tecnociência, e a ética na ciência, como também 

os ensina a produzirem textos acadêmicos.  

 

 



3.8 Periódicos 

 

Título 
Modalidade 

(Virtual/ 
Física) 

Link 

Revista do Conselho Regional de 

Contabilidade de São Paulo 

 

Online 

http://www.crcsp.org.br/portal/publ

icacoes/revista-crcsp.htm 

HSM Management 
Impressa + 

Online 

http://www.revistahsm.com.br 

SPELL - Scientific Periodicals Electronic 

Library 
Online 

http://www.spell.org.br 

Revista Catarinense de Ciências 

Contábeis Online http://revista.crcsc.org.br/revista/ojs

-2.2.3-06/index.php/CRCSC/ 

RAE – Revista de Administração de 

Empresas 
Online 

http://rae.fgv.br/ 

Read – Revista Eletrônica de 

Administração 
Online 

http://seer.ufrgs.br/index.php/read 

Revista Eletrônica Aprender Contábil Online 
http://www.crcdf.org.br/crcdf/index

.php/revista-aprender 

Revista de Administração Online http://rausp.usp.br 

Revista Gestão Pública: Práticas e 

Desafios 
Online 

http://www.repositorios.ufpe.br/rev

istas/index.php/gestaopublica 

Revista Contabilidade e Finanças Online http://www.revistas.usp.br/rcf 

ERA - Revista Administração de 

Empresas 
Online 

http://rae.fgv.br/ 

RAC -Revista de Administração 

Contemporânea 
Online 

http://www.anpad.org.br/periodicos

/content/frame_base.php?revista=1 

TAC – Tecnologias de Administração e 

Contabilidade 
Online 

http://www.anpad.org.br/periodicos

/content/frame_base.php?revista=4 

Administração ONLINE – FECAP Online http://www.fecap.br/adm_online/ 

Revista Contabilidade e Organizações Online http://www.revistas.usp.br/rco 

Revista Gestão Pública: Práticas e 

Desafios 
Online 

http://www.repositorios.ufpe.br/rev

istas/index.php/gestaopublica 

RAI – Revista de Administração e 

Inovação 
Online 

http://www.revistas.usp.br/rai 

 

 

4. ATIVIDADES ACADÊMICAS 

 

4.1 Atividades Acadêmicas Articuladas com a Formação Profissional 

 

4.1.1 Oferta regular de atividades pela IES 

As atividades acadêmicas articuladas com a formação profissional 

encontram-se disciplinadas pelo NUPEX- Núcleo de Ensino Pesquisa e 

http://rae.fgv.br/
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=1
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=4
http://www.anpad.org.br/periodicos/content/frame_base.php?revista=4
http://www.fecap.br/adm_online/
http://www.revistas.usp.br/rco
http://www.repositorios.ufpe.br/revistas/index.php/gestaopublica
http://www.repositorios.ufpe.br/revistas/index.php/gestaopublica
http://www.revistas.usp.br/rai


Extensão. São inúmeras atividades programadas, dentre as quais merecem 

destaque: NEC – Núcleo de Estudos Administrativos, Semana de Imposto de 

Renda, Visitas Técnicas e atividades de aprofundamento entre outros aspectos 

pertinentes. 

 

4.1.2 Integração entre a IES e o Mercado de Trabalho 

Conforme já assinalado em passagens anteriores nesse documento, a 

IES entende que o ensino a ser praticado em seus bancos escolares deve 

extrapolar os limites individuais e atingir a coletividade. Para tanto, não basta 

ministrar conteúdos teóricos, mas urge que a prática seja estimulada, que o 

ensino praticado sirva, de fato, para mudanças na sociedade. Para tanto, há 

várias parcerias, cujos objetivos sejam a divulgação de suas pesquisas, 

encaminhamento de seus alunos e egressos no mercado de trabalho, além de 

prestar serviços à comunidade em geral. Acrescente-se, ainda, que tais 

parcerias, de certa forma, funcionarão como balizadoras, como norte, como 

levantamento de pontos positivos e negativos que culminarão em 

redirecionamentos institucionais e pedagógicos. 

De maneira geral, pretende-se efetuar: 

▪ Visitas técnicas a empresas e a organizações afins; 

▪ Encontros e palestras com profissionais da área; 

▪ Cursos de extensão relativos à Administração e a áreas afins; 

▪ Participação em congressos e encontros similares e em eventos de interesse 

acadêmico; 

▪ Projetos de pesquisa e operacionais, interdisciplinares e integradores, na área 

de Administração; 

▪ Atuação em trabalhos comunitários com contribuição acadêmica; 

▪ Outras atividades pertinentes. 

Essas atividades, integrantes do currículo, serão objeto de avaliação do 

desempenho escolar, tanto quanto as provas e trabalhos solicitados por cada 

docente. 

 

4.2 Oferta Regular de Atividades pela IES 

 



4.2.1 Atividades Acadêmicas Articuladas com o Ensino: Pesquisa e 

Extensão e Iniciação Científica 

As atividades acadêmicas de Ensino, Pesquisa e Extensão, encontram-

se disciplinadas pelo NUPEX- Núcleo de Pesquisa e Extensão. São inúmeras 

atividades programadas, dentre as quais merecem destaque: semanas de 

Estudo, Congresso de Iniciação Científica, Cursos de Extensão, palestras, 

conferências, visitas técnicas, atividades de aprofundamento.  

Conforme assentado no PPI/PDI da IES, a pesquisa científica deve ser 

estimulada em todos os cursos de graduação e, em especial, no Curso de 

Administração através do NEA – Núcleo de Estudos Administrativos, cuja tônica 

deve ser o estímulo às boas práticas profissionais. Para tanto, o aluno deverá 

ser conduzido a desenvolver projetos de Iniciação Científica sobre temas 

relevantes à área do curso e cujos resultados deverão ser comunicados nos 

Simpósios, Semanas de estudo e nos Seminários de Iniciação Científica. 

Para o êxito do desenvolvimento da pesquisa, o aluno deverá ser 

conduzido a: 

• Elaborar questões referentes ao campo de investigação do Curso;  

• Formular hipóteses e métodos de análise pertinentes ao problema 

de investigação e às questões levantadas;  

• Propor soluções com vistas à minimização dos problemas 

investigados; 

• Elaborar trabalho de conclusão de curso, a critério da coordenação 

e do colegiado de curso. 

 

4.2.2 Atividades Complementares 

De acordo com o Regulamento, as Atividades Complementares 

constituem-se formas de aprofundamento de temas inerentes à formação 

acadêmica do aluno. Para tanto, são considerados os estudos e as práticas em 

grupos de pesquisa, iniciação científica, projetos de extensão, apresentação de 

trabalhos científico-artísticos em eventos relacionados à área, participação em 

semanas de estudo, oficinas, cursos de extensão, debates e visitas técnicas. As 

atividades complementares visam aproveitar no currículo integralizado 

atividades e vivências, importantes para a formação do aluno. 



Constam da matriz curricular 200 horas de Atividades Complementares, 

inseridas no 1º, 2º, 3º e 4º semestres do curso, cada um com 50 horas, devendo 

ser cumpridas, a partir do ingresso do aluno no curso. A integralização dessas 

atividades é condição necessária para colação de grau. Os alunos devem 

comprovar a sua realização por meio de relatórios e de comprovantes de 

participação. Essas atividades são distribuídas em 4 categorias: 

 

4.2.2.1. Categoria I: Atividades fora da “sede” 

Cursos, palestras, seminários, congressos, conferências, oficinas, visitas 

técnicas, teatros, em entidades educacionais, estudantis ou profissionais, 

públicas ou privadas, reconhecidas pela instituição. Tais atividades devem ser 

adequadas à formação complementar do aluno. Considera-se a participação do 

aluno, na forma passiva ou ativa, ou seja, na condição de “participante ou 

palestrante/instrutor/apresentador”. 

Para convalidação das atividades frequentadas, o aluno deve entregar o 

comprovante de inscrição, certificado e relatório sucinto das atividades a que 

participou. 

 

4.2.2.2. Categoria II: Atividades dentro da “sede” 

Essa categoria de Atividades Complementares atende interesses gerais 

e específicos, podendo ser realizadas na forma de Semanas de Estudo, 

palestras, seminários, debates, cursos de extensão entre outros. Os temas de 

interesse geral podem ser assistidos por alunos de todos os cursos. Os temas 

específicos são orientados a um público alvo particular (curso). A convalidação 

dessas atividades dá-se por meio de comprovação de presença e de relatório. 

 

4.2.2.3. Categoria III: Atividades de pesquisa e publicação 

Pesquisa, teórica ou empírica, a fim de que os alunos possam visualizar 

o conteúdo do curso em sua projeção social real, com a finalidade de que a 

formação universitária não esteja dirigida apenas à aplicação e interpretação do 

conhecimento, mas que sejam formados (alunos) para também construí-lo. 

Nesse caso, também os alunos ajustam com os docentes o objeto da pesquisa 

teórica ou empírica, as condições de sua realização, a avaliação e o registro. Os 

docentes atestam a atividade realizada. Nesta categoria de Atividades 



Complementares, incluem-se projetos, envolvendo implementação prática, 

pesquisa teórica, oficinas, formação de grupos de estudo e grupos de interesse 

com produção intelectual ou projeto com implementação real. 

 

4.2.2.4. Categoria IV: Atividades Comunitárias 

Extensão que consiste na prestação de serviços em questões ligadas à 

cidadania, família, saúde, educação, moradia, a fim de que experimentem a 

função social do conhecimento produzido. Os alunos podem participar, por meio 

de órgão encarregado das atividades de pesquisa e extensão, o NUPEX- Núcleo 

de Pesquisa e Extensão.  

 

4.2.3. Práticas Laboratoriais 

Sabemos que a mera transmissão de conteúdos teóricos em nada 

contribui para a formação de um profissional com qualidade, em especial de um 

Administrador. Por essa razão, as práticas laboratoriais e o uso de softwares 

específicos ao curso de Administração serão frequentes na instituição.  

Vale dizer que os Laboratórios de Informática encontram-se devidamente 

regulamentados, com todos os softwares específicos disponíveis para as 

práticas técnicas relativas a Administração. 

 

4.2.4. O Trabalho de Conclusão de Curso 

Foi elaborado um guia, descrito em anexo, com o propósito de oferecer 

aos acadêmicos da IMESP-MONITOR, embasamentos metodológicos 

necessários para que se proceda à realização e apresentação de trabalhos 

acadêmicos, privilegiando o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 

Foram reunidos, nessas orientações, os itens que, ao longo das 

experiências acadêmicas, sempre exigem maior atenção e cuidado por parte dos 

acadêmicos. 

Espera-se com a elaboração dessas orientações contribuírem para o 

incentivo da prática do fazer conhecimento, por meio da pesquisa científica, bem 

como favorecer sua divulgação. 

Uma forma de contribuir para o desenvolvimento de nossa região e país 

é o investimento no aprimoramento da cultura e do conhecimento, fazendo com 



as instituições de ensino, superior primordialmente, possam investir no fomento 

do saber. 

Um campo privilegiado para a divulgação e aprimoramento da cultura, 

bem como de sua difusão, é a pesquisa científica, como forma de posicionar a 

instituição e as pessoas que a ela pertencem, como engajadas com o 

compromisso social de fazer desse país, um lugar melhor. 

 

4.2.3 Iniciação científica 

Nos seus projetos de extensão e práticas, a Faculdade IMESP Monitor 

busca colocar os alunos desde o início do curso frente às necessidades e 

problemas da comunidade, realizando cursos, ofertando serviços, promovendo 

eventos, divulgando publicações, colocando à disposição da população 

inovações tecnológicas e conhecimentos gerados pela iniciação científica da 

Faculdade IMESP Monitor, que envolve discentes e docentes, fortalece o vínculo 

institucional com as Organizações sociais e traz a realidade para o cotidiano 

acadêmico. 

 

 

4.2.5. Estágio Supervisionado 

O estágio é entendido como um componente curricular que integra um 

conjunto de atividades que o aluno desenvolve em situações reais de vida e de 

trabalho, sob a supervisão de um docente. Propicia a aproximação do futuro 

profissional com a realidade em que irá atuar, permitindo-lhe aplicar, ampliar e 

fazer revisões nos conhecimentos teórico-práticos adquiridos durante sua vida 

acadêmica, contribuindo para sua aprendizagem profissional, social e cultural.  

Nesse sentido, deve constituir-se num espaço privilegiado para a 

integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, as 

experiências vivenciadas pelo estagiário poderão se constituir em objeto de 

estudo, análise e reflexão, transformando-se em temas ou problemas a serem 

desenvolvidos nos Trabalhos de Conclusão do Curso.  

A Faculdade IMESP Monitor oportuniza situações concretas vinculadas à 

prática profissional dos graduandos, visando ao desempenho técnico, humano e 

político.  



As atividades permanentes de prática profissional articuladas com o 

ensino estão ligadas ao conceito de “laborabilidade” (em lugar de 

empregabilidade) na medida em que essas competências contribuem para a 

formação do perfil de um trabalhador polivalente, que pode, quando bem 

preparado, ser mais autônomo para decidir seu percurso no mundo do trabalho.  

Em decorrência, o professor está hoje sendo levado a entender que não 

é mais a única fonte legítima de conhecimento para seu aluno. Talvez esse seja 

mais hábil e mais rápido para ir à Internet buscar informações. Mas, enquanto 

isso acontece, fortalece-se o papel que o professor sempre teve, ou seja, de 

ajudar o aluno a dar sentido às informações, avaliando, criticando, 

compreendendo, julgando a pertinência e aplicando-as na vida prática.  

 

O Estágio Supervisionado é condição básica para obtenção do título de 

bacharel em Administração. Ressalte-se que o regulamento do estágio 

Supervisionado se encontra em anexo a este documento. 

 

5.  INTEGRAÇÃO ENTRE A IES E O MERCADO DE TRABALHO 

 

5.1. Oferta regular de atividades pela IES 

Uma instituição de ensino só cumprirá sua missão, se criar mecanismos 

capazes de articular os conteúdos ministrados às exigências do mercado de 

trabalho. Esse caminho, certamente, permitirá a difusão do saber, ao mesmo 

tempo em que se considera a realidade local e regional como forma de se 

coletarem dados para se traçarem novos rumos em relação ao ensino que vem 

sendo ministrado. 

Para isso, um mecanismo possível é a divulgação na mídia dos eventos, 

semanas de estudo e palestras, exposições realizadas na IES. Além disso, será 

disponibilizado um canal via web para que as empresas efetuem solicitações de 

serviços, de estagiários e forneçam um feedback a respeito da mão de obra 

lançada no mercado pela instituição. Essa inter-relação funcionará como via de 

mão dupla: a escola propõe atividades; as empresas solicitam serviços e avaliam 

o processo/produto do ensino desenvolvido.  

 

5.2 Parcerias entre IES, Comunidade, Instituições e Empresas 



Conforme já assinalado em passagens anteriores nesse documento, a 

IES entende que o ensino a ser praticado em seus bancos escolares deve 

extrapolar os limites individuais e atingir a coletividade. Para tanto, não basta 

ministrar conteúdos teóricos, mas urge que  

 

6. AVALIAÇÃO 

O Projeto Pedagógico do Curso de Administração prevê avaliação, 

considerando as duas dimensões: processo de ensino e aprendizagem e 

avaliação institucional. 

A Avaliação do Desempenho Escolar será feita por disciplina, abrangendo 

os aspectos de frequência e aproveitamento. 

A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitidas. A 

apuração do aproveitamento abrangerá a avaliação da assimilação progressiva 

dos conhecimentos, da elaboração e transferência desses conhecimentos de 

maneira contextualizada. 

A apuração do aproveitamento, de acordo com a natureza das disciplinas, 

e a critério dos Colegiados dos cursos, poderá ser feita através de: 

I. Prova escrita; 

II. Seminários, relatórios de aulas práticas e de visitas, análises conceituais 

e práticas, trabalhos práticos e teóricos, pesquisas, elaboração de projetos e sua 

defesa, pesquisa e estágio, tudo sob orientação, supervisão e controle do 

professor; 

III. Outros instrumentos, de acordo com os critérios estabelecidos pelos 

Colegiados de cursos e aprovados pelo Conselho Superior. 

Em cada disciplina deverá haver, pelo menos, 02 (duas) oportunidades de 

avaliação, visando diagnosticar possíveis desvios no processo educativo para 

que possam ser sanados em tempo hábil. 

Pelo menos uma vez por semestre será obrigatório a realização de uma 

avaliação global, organizada de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo 

ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que terá sua 

realização regulamentado pelos órgãos colegiados. 

O exame final, realizado ao fim do ano ou semestre letivo, visa à avaliação 

da capacidade do domínio do conjunto da disciplina e consta de prova escrita, 

oral, prática ou teórica em conformidade à disciplina. 



Ao aluno que deixar de comparecer à verificação ou ao exame final, 

na data fixada, poderá ser concedida segunda oportunidade se requerida 

no prazo de 05 (cinco) dias, e comprovado motivo justo. 

A cada verificação de aproveitamento será atribuída uma nota 

expressa em grau numérico de 0 (zero) a 10 (dez). Independente de 

exame final, o aluno que obtiver nota de aproveitamento igual ou superior 

a 05 (cinco), correspondente à média de notas dos exercícios e trabalhos 

escolares realizados durante o ano ou semestre letivos; mediante exame 

final, o aluno que obtiver média aritmética simples entre o exame final e a 

nota de aproveitamento, igual ou superior a 05 (cinco); 

Somente poderá prestar exame final o aluno que obtiver nota de 

aproveitamento superior a 03 (três) e inferior a 05 (cinco), sendo 

considerado reprovado definitivamente na disciplina o aluno com nota de 

aproveitamento inferior a 03 (três). As médias são apuradas até a primeira 

decimal, sem arredondamento. 

O aluno reprovado por não ter alcançado seja a frequência, sejam 

as notas mínimas exigidas, repetirá a disciplina, sujeito na repetência, às 

mesmas exigências de frequência e de aproveitamento, estabelecidos 

neste regimento. 

Será admitido na série, ou no período seguinte o aluno aprovado 

em todas as disciplinas da série ou período anterior, admitindo-se ainda a 

promoção com dependência em até 02 (duas) disciplinas. 

O aluno promovido em regime de dependência deverá matricular-

se obrigatoriamente nas disciplinas de que depende, salvo se não 

estiverem sendo oferecidas, condicionando-se a matrícula nas disciplinas 

de nova série à compatibilidade de horários e, aplicando-se a todas as 

disciplinas as mesmas exigências de frequência e aproveitamento. 

 


