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I. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA 

1. PROJETO PEDAGÓGICO 

1.1. PERFIL DO CURSO 

1.1.1. Justificativa 

O Curso de Graduação em Administração, da Faculdade Luciano Feijão 

cumpre um papel decisivo na região norte do Estado do Ceará, vez que é o único 

oferecido por uma Instituição de Ensino Superior privada, na modalidade presencial. 

Em um universo de 46 (quarenta e seis) municípios em torno da região norte do 

Estado, os quais compõem as Macroregiões Administrativas Sobral/Ibiapina e Litoral 

Oeste, com população estimada em 1.500.000 habitantes (IPECE / Anuário Estatístico 

do Ceará, 2008; dados de 2007), além da Faculdade Luciano Feijão, apenas a 

Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA está autorizada a oferecer vagas para o 

Curso de Graduação em Administração, na modalidade presencial.  

Cabe observarmos que a população cearense potencialmente egressa do 

ensino médio é de 404.240 alunos (IPECE / Anuário Estatístico do Ceará, 2008; dados 

de 2007), enquanto o número de vagas ofertadas no ensino superior é de 39.455 

(IPECE / Anuário Estatístico do Ceará, 2008; dados de 2006), correspondendo a 9,8% 

daquele contingente – na zona norte do Estado, onde se situa Sobral, o número de 

matrícula no ensino médio é de 70.296 alunos (IPECE / Anuário Estatístico do Ceará, 

2008; dados de 2007), o qual corresponderia, segundo a taxa de escolarização bruta, 

ao dobro do total de vagas ofertadas no ensino superior em todo o Estado. Outro dado 

importante a destacar é o predomínio e crescimento, na pirâmide populacional do 

Estado, da faixa de crianças e jovens, enquanto diminui gradativamente à medida que 

aumentam as idades – no período de 2002 a 2007, a população etária entre 20 e 24 

anos, potencialmente universitária, cresceu de 722.715 para 794.877, ou seja, quase 

10% (IPECE / Ceará em Números,  2008). Levando em consideração os dados 

apresentados, podemos afirmar que o Estado do Ceará, e particularmente o interior do 

Estado, aponta uma ampla e necessária demanda de crescimento no ensino superior.  

A Faculdade Luciano Feijão, através do Curso de Administração, advoga uma 

educação de excelência, tendo como meta levar seus alunos a maximizar seus 

potenciais acadêmico-profissionais diante de nossa crescente e pluralística sociedade. 

Prima, fundamentalmente, pela qualidade do conteúdo, sob o solo de uma interrelação 

com a vida social e econômica.  
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Neste sentido, o Curso de Administração da Faculdade Luciano Feijão visa 

atender às necessidades da região na qual se situa, a partir de seu perfil demográfico, 

formando profissionais comprometidos com o processo de qualidade, a busca da 

eficiência, da eficácia e de resultados voltados, primeiramente, para a ética e a 

valorização da formação humana.  

Com base na missão institucional, o Curso de Administração está voltado à 

realidade do nordeste brasileiro, particularmente, à nova característica 

socioeconômica que se evidencia à região norte no Estado do Ceará. Tem seu Projeto 

Político Pedagógico orientado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Administração,  especificadas pelo Ministério da Educação conforme 

Lei n° 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com redação dada pela Lei n° 9.131, de 25 

de novembro de 1995, tendo em vista as diretrizes e os princípios fixados pelos 

Pareceres CNE/CES nº 776/97 e 583/2001, bem como considerando o que consta dos 

Pareceres CNE/CES nº 67/2003, Parecer CNE/CES nº 134/2003, Parecer CNE/CES 

nº 210/2004, e da Resolução CNE/CES nº 1/2004, ora revogados pelo Parecer 

CNE/CES n° 23/2005, que deu origem a Resolução CNE/CES nº 4/2005, e visa 

oferecer formação acadêmica em total sintonia com as exigências do mercado, com o 

código de ética que rege as funções do Administrador e com o processo de mudança 

e suas novas configurações no meio organizacional, financeiro, político e cultural. Sob 

os princípios gerais delineados nas Diretrizes, enseja oferecer uma formação 

acadêmico-profissional em sintonia com as exigências do código de ética que rege as 

funções do Administrador, alinhando-se, ademais, aos processos de mudança e suas 

novas configurações no meio organizacional, financeiro, político, ambiental e cultural.  

A Instituição, na trilha da qualidade para os processos formativos de seus 

cursos, acompanha o cenário socioeconômico em seu constante e acelerado processo 

de mudança. Especificamente o Curso de Administração promove um esforço 

permanente em busca da assimilação de novas informações, observando as 

oportunidades e os processos de inovação, vinculados ao necessário exercício de 

flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações 

diversas, presentes ou emergentes, nos vários segmentos do campo de atuação do 

administrador.  

Nessa perspectiva, torna-se relevante as parcerias firmadas com Instituições 

educacionais, bem como do setor produtivo nas esferas do serviço, comércio e 

indústria, tais como: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 

SEBRAE, Serviço Social do Comércio - SESC, Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial - SENAC, Serviço Social da Indústria - SESI, Serviço Nacional de 
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Aprendizagem do Transporte – SENAT, Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, 

Associação dos Professores de Estabelecimentos Oficiais do Ceará – APEOC, 

Universidade Federal do Ceará – UFC, Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA, 

Instituto de Teologia Aplicado - INTA, Centro Federal de Educação Tecnológica – 

IFCE, Empresa GRENDENE de Calçados, Fábrica de Cimento Poty, Fábrica Coelho 

de Alimentos, Delrio Refrigerantes Ltda, e órgãos públicos federais, estaduais, como 

por exemplo, Receita Federal, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, posto 

avançado da Polícia Federal, Secretaria da Fazenda – SEFAZ.  

No trato das referidas parcerias, a Faculdade Luciano Feijão consciente de sua 

responsabilidade com a sociedade cearense, almeja contribuir não só para a formação 

profissional, mas, também, com a melhoria da gestão, em curto prazo, na região onde 

está inserida. A Instituição ciente de que os aspectos econômicos e sociopolíticos 

estão a interagir permanentemente com as políticas educacionais, viabilizar ações 

integradas capazes de contribuir para a superação dos baixos índices de escolaridade 

no ensino superior e incorporar a população ao processo de desenvolvimento. Um 

novo paradigma de desenvolvimento passa, sobre esse prisma, pela oferta de 

formação acadêmico-profissional de qualidade, com ganhos na evolução de 

indicadores sociais. 

Em consonância com essas perspectivas, outro fator relevante é o 

comportamento humano que se traduz pela complexidade oriunda dos 

relacionamentos e pelo perfil cada vez mais exigente dos clientes internos e externos 

da mesma forma o cenário organizacional, político e cultural e toda a conjuntura 

socioeconômica, além de outras pressões do macro-ambiente, têm exigido dos 

Gestores criatividade, domínio de técnicas de planejamento, organização, direção e 

controle, além da capacidade para mensuração de resultados baseados na visão 

macro dos cenários e das tendências internas e externas às Organizações.  

O cenário competitivo e o processo de mudança constante têm estimulado as 

Organizações a promoverem um esforço permanente em busca de ajustamento viável 

para sua sobrevivência, observando as oportunidades apresentadas pelo mercado. 

Esse ajustamento visa, sobretudo, melhorar a produtividade, a qualidade e a 

lucratividade.  

Neste contexto observa-se que independente da diversidade caracterizada nos 

vários modelos organizacionais, as empresas têm procurado continuamente moldar e 

remodelar seus negócios visando alcançar seus objetivos. Vive-se um período de 
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globalização no qual a competitividade sobrepõe os limites territoriais criando um 

universo infinito configurado por fraquezas e forças, ameaças e possibilidades.  

Preocupado com a oscilação do cenário mercadológico, o Curso de 

Administração atua com observância às novas perspectivas da economia global que 

delineiam processos inovadores, ajustando tecnologias de ponta, programas de 

qualidade, melhoria contínua na gestão, além da excelência na prestação de serviços 

e na oferta de novos produtos.  

Observa-se que para conquistar e manter padrões de qualidade, eficiência e 

lucratividade, sem onerar demasiadamente a estrutura financeira das organizações é 

preciso que os gestores conheçam o mercado, sejam capazes de gerir estratégias e 

relacionar-se com habilidade e competência. 

A Faculdade Luciano Feijão atenta a essas necessidades, tendências e 

desafios do meio organizacional, oferece o Curso de Graduação em Administração, 

para proporcionar formação profissional, contribuindo para a melhoria da Gestão. 

A percepção que se tem atualmente na área do curso existente é de 

transformações profundas e rápidas e isso exige um novo perfil para os profissionais 

que atuarão em todas as áreas de grande abrangência, como é o caso da 

Administração. Trata-se de um campo de trabalho exigente, complexo e competitivo, 

que provoca e promove constantemente mudanças de paradigmas e modelos 

tradicionais cedem definitivamente seu espaço às abordagens sistêmicas, estruturas 

enxutas e modelos de gestão em que predominem o estilo participativo e inovador. 

O curso apresenta-se com uma estrutura curricular consistente e flexível, 

contendo disciplinas e atividades de caráter básico, profissionalizante e conteúdos 

complementares diversos. Busca-se com essa organização: manter o foco no mercado 

e atender às exigências da modernidade.  

Essa estrutura permite introduzir rapidamente, na velocidade exigida pelo 

mercado, alterações e modificações que complementem conteúdos. Para tanto, são 

realizadas análises, a fim de apresentar novas técnicas, teorias e abordagens, 

adequando-se às necessidades do momento presente. 

A Instituição cumpre as normas gerais da Educação Nacional, submetendo-se 

à avaliação da qualidade, pelo Sistema Nacional de Ensino, na forma que for definida. 

A auto-avaliação tanto institucional, quanto de maneira mais específica, no curso, é 

uma atividade de rotina, gerenciada por uma Comissão de Avaliação Permanente 

(CPA), constituída por membros internos e externos à Instituição. 
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Contudo, é exigido um intenso processo de conscientização dos corpos 

docente e discente, quanto aos seus direitos em relação à educação, assim como, 

sobre os caminhos e mecanismos que possam favorecer a melhoria na Gestão. 

No contexto do macro-ambiente, a Instituição entende que os aspectos 

sociopolítico e econômico estão a interagir de forma harmoniosa com as políticas 

educacionais, o que viabiliza ações integradas capazes de superar os índices de 

escolaridade e incorporar a população ao processo de desenvolvimento, logo, a 

construção desse novo paradigma de desenvolvimento passa certamente pela oferta 

de formação profissional de qualidade, com ganhos na evolução de indicadores 

sociais.  

O grau de desenvolvimento econômico-social e político é também medido pelo 

índice de emprego e escolaridade. Por este motivo, o sistema educacional vem 

passando por importantes transformações. Nesta perspectiva, governo e sociedade se 

propõem a superar os problemas apresentados no atual cenário não só do Estado do 

Ceará, como de todo o Nordeste, e do país. 

A Instituição, ao executar o Projeto Pedagógico para o Curso de Administração, 

compreende que este não acontece isoladamente, dissociado ou à parte do contexto 

onde está inserido. A justificativa, as bases filosóficas, as bases socioculturais estão 

sustentadas na caracterização das necessidades do curso para a região. Nesta óptica, 

os objetivos do curso, bem como o perfil profissional desejado para o egresso estão 

em sintonia com o currículo elaborado para o curso, ou seja, a sua estrutura curricular 

e ementário, foram pensados visando atender aos objetivos traçados para o curso, 

tendo em vista o profissional que se pretende formar. 

Vive-se uma economia globalizada, onde rápidas mudanças na sociedade e na 

cultura são a grande certeza. Exigem-se soluções que garantam a permanência das 

organizações no mercado cada vez mais competitivo. Com base nessa realidade, a 

Faculdade Luciano Feijão entende que o reconhecimento do curso de graduação em 

Administração irá favorecer consideravelmente profissionais e estudantes não só da 

cidade de Sobral como de toda a região.  

Tendo como fundamento a visão prospectiva e a importância da Gestão, 

Administrativa, estabelece-se que o curso se justifica por: 

 possibilitar formação profissional, capacitando gestores para a arte de 

gerenciar pessoas, negócios, processos e tecnologias. Esta formação é de extrema 

importância, sobretudo, pela necessidade das Organizações em recrutar profissionais 

com essa linha de formação, ou seja, profissionais adeptos da visão sistêmica e 

humanizada da Organização, conhecedores do contexto em que estão inseridos, onde 
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limites extrapolam fronteiras e a negociação determina ganhos, lucratividade e 

competitividade; 

 posicionar-se no mercado, estabelecendo relação direta entre a etapa inicial 

e o resultado final do processo produtivo, compreendendo o negócio como um todo no 

aspecto administrativo, organizacional e produtivo; 

 oferecer formação profissional promovendo e assinalando o planejamento 

como ferramenta essencial nos processos administrativos, estabelecendo objetivos, 

caracterizando os diferentes tipos de negócios, efetuando diagnóstico situacional, 

definindo prazos e metas a serem alcançadas. 

 

Tendo em vista o pressuposto de que a capacitação humana e profissional é a 

principal responsável pelo desenvolvimento de um povo, o projeto contempla a 

educação integral e a qualificação para o exercício profissional tão necessário para as 

organizações. 

O desenvolvimento no âmbito humano e, por consequência, no âmbito 

organizacional, caracteriza-se como justificativa ímpar para a criação de novos 

empreendimentos, projetos e ações coordenados e não é possível alcançá-lo sem que 

a capacitação humana e profissional torne-se uma realidade.  

Outro aspecto que legitima esse projeto é a busca pela qualidade de vida, 

especificamente para a população regional, sedenta de profissionais qualificados, 

empreendedores, éticos e adaptados à área da Gestão.  

Considera-se ainda a formação superior como indicador significativo na 

melhoria dos processos nas mais diversas áreas. Tratando-se da formação no âmbito 

da gestão, a área de abrangência se amplia.  

Do ponto de vista da integração, entende-se que ao traçar uma diretriz 

estratégica com o intuito de promover a capacitação da população, busca-se a 

elevação do perfil educacional e o nível de qualificação. Esta prática integra-se ao 

objetivo dos setores da Educação, Trabalho, Ciência e Tecnologia que promovem e 

asseguram a inserção do Estado na sociedade do conhecimento.  

O curso visualiza a possibilidade de seus egressos conquistarem melhores 

postos de empregos e, por consequência, promover a redução das desigualdades 

sociais. Quando se tem uma melhoria na qualificação profissional, consequentemente 

alcança-se o desenvolvimento econômico, promove-se a transformação social, 

melhora-se os padrões de qualidade.  

Este contexto reafirma a necessidade de capacitar pessoas para atuarem com 

eficiência nas diversas Organizações, não só a nível local, mas também a nível 
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regional e nacional, já que o mercado ainda impõe grandes desafios aos setores 

público e privado, dado o elevado contingente de empreendimentos que deixam de 

existir antes de completar um ano, tendo como uma das causas mais expressivas a 

falta de visão profissional, liderança e capacitação para análise, planejamento e 

operacionalização.  

A proposta pedagógica do curso propõe-se a formar profissionais com: 

 perfil do novo cidadão;  

 mentalidade inovadora, empreendedora e criativa; 

 sensibilidade e flexibilidade comportamental;  

 senso cooperativo, solidário e cristão; 

 competência para o trabalho em equipe; 

 motivação e estímulo, responsabilidade e ética; 

 adaptabilidade para conviver com o novo e com o imprevisto; 

 abertura para buscar continuamente novas aprendizagens; 

 pró-atividade, se abrindo para novas perspectivas. 

 

O curso de Administração da Faculdade Luciano Feijão consolida-se numa 

base técnico-científica no desenvolvimento de um processo de aprendizagem que 

viabilize a interpretação, compreensão, assimilação e internalização individual e 

coletiva dos alunos frente às necessidades das Organizações e das mudanças 

indispensáveis a estas, tendo presente o contexto socioeconômico, habilitando-os a 

implementar e adequar as modificações necessárias. 

À luz dessa filosofia, o processo de ensino e aprendizagem permite ao aluno 

construir a sua própria formação intelectual e modelar sua profissão. Contextualiza-se, 

sob esta óptica, o crescente estímulo à criatividade e ao permanente exercício do 

raciocínio crítico e analítico, formatando e consolidando o desenvolvimento das 

habilidades de expressão dos alunos. 

O compromisso institucional reside no acompanhamento do aluno, garantindo a 

este a compreensão e o entendimento das premissas da formação polivalente, por 

meio da averiguação das potencialidades individuais e coletivas e da orientação para a 

aprendizagem, a auto-avaliação e questionamentos permanentes, assegurando sua 

própria formação e desenvolvimento. Para tanto, reforça-se o compromisso da 

Instituição para com a imersão na realidade do Nordeste Brasileiro, seja sob a óptica 

econômica, social e/ou política. 

O desafio do novo modelo organizacional que se desenha consiste, 

invariavelmente, no reconhecimento de uma inflexível necessidade de flexibilidade e 
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capacidade de adaptação, o que potencializa nos trabalhadores qualidades não 

apenas operacionais, mas também, conceituais. 

Os novos conceitos e modelos socioeconômicos reforçam a busca de soluções 

adequadas ao desenvolvimento equilibrado, o que tem sido alvo de considerações nos 

mais diversos segmentos da sociedade, segundo uma óptica de crescente 

complexidade e mudança. 

A partir desse contexto, torna-se indispensável à interrelação e a compreensão 

da integração entre as bases teóricas da administração com as áreas afins. Assim, 

com base nas Diretrizes Curriculares para cursos de Graduação em Administração o 

curso de Administração busca desenvolver nos alunos, as habilidades para: 

 decodificar e entender o ambiente interno e externo das Organizações; 

 identificar e analisar problemas sociais e organizacionais, buscando 

soluções que maximizem os resultados planejados; 

 pensar e agir estrategicamente na Gestão, enfocando o contexto sócio 

cultural; 

 trabalhar em uma sociedade com mercados instáveis e dinâmicos, 

suscetíveis à grandes mudanças culturais, sociais, políticas, econômicas e 

tecnológicas; 

 Utilizar o conhecimento, no sentido de minimizar os efeitos das diferenças 

socioeconômicas; 

 planejar, organizar e definir métodos próprios para gerenciar o tempo e o 

processo de trabalho no qual estiver inserido, evitando os conflitos organizacionais; 

 desenvolver a iniciativa, a criatividade e o aprendizado permanentemente, 

bem como o senso de responsabilidades e da necessidade de mudanças e 

transformações, indispensáveis para a Sociedade; 

 conscientizar-se para a importância da ética nas relações de trabalho e de 

capital; 

 refletir e atuar de modo crítico e analítico no contexto produtivo e de 

prestação de serviços; 

 ser capaz de criar e ampliar as oportunidades de forma consciente e 

responsável; 

 atualizar-se e fundamentar suas ações nos mais modernos quadros teóricos 

e práticos da Gestão Contemporânea; 

 compreender a dimensão do mercado global, sobretudo o nacional e 

regional; 
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 conscientizar-se para a importância e necessidade de adaptação e 

integração dos mercados que formam a região nordeste do Brasil; 

 observar e praticar a constante atualização e o autodesenvolvimento, 

implementando a aprendizagem organizacional. 

 

Estas habilidades contextualizam e reforçam a importância do Curso de 

Administração da Faculdade Luciano Feijão, tanto quanto, a consciência para a 

decorrência das mudanças que o ambiente externo impõe às organizações, à 

sociedade e ao próprio ambiente organizacional interno. 

A Faculdade Luciano Feijão, consciente da necessidade de profissionais que a 

região nordeste apresenta, concebeu este curso partindo da premissa básica de que o 

mercado necessita de gestores empreendedores, preparados para o desempenho de 

atividades criativas, capacitados na Gestão. 

Esses profissionais certamente trarão boas alternativas para o 

desenvolvimento da região, acompanhando a concorrência mundial advinda da 

globalização. As oportunidades para esses profissionais serão diversas, não só no 

nordeste, mas em todo o país, atuando com aprofundamento na Gestão Empresarial, 

pautando-se na cidadania consciente, responsabilidade solidária, sendo ético e 

proativo. 

Para atingir a concepção idealizada, elaborou-se uma organização curricular 

que busca oferecer conteúdos de formação básica, profissional, conteúdos de estudos 

quantitativos e suas tecnologias, bem como formação complementar integrando 

prática e teoria nas disciplinas e atividades oferecidas como o estágio curricular 

supervisionado, atividades complementares e demais atividades em parcerias com as 

empresas da região. 

O curso contempla em seu projeto político e pedagógico uma identidade com o 

cenário nacional, preservando características específicas da região. As disciplinas: 

Gestão Estratégica e Planejamento Organizacional, Política Econômica Brasileira e 

Desenvolvimento Regional, Estatística e Indicadores Regionais, Gestão Ambiental e 

Responsabilidade Social, Gestão Empreendedora e Desenvolvimento Local entre 

outras foram planejadas com o objetivo de conferir ao curso um caráter arrojado, em 

sintonia com o cenário regional, sem perder de vista o contexto sociopolítico e 

econômico global. Além de contextualizar a cultura Afro-Brasileira, através da 

disciplina de Estudos Antropológicos e Sociológicos, de forma a garantir o 

reconhecimento e igualdade de valorização das raízes africanas da nação brasileira, 

ao lado das indígenas, européias e asiáticas. 
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Com esta metodologia o curso reúne estratégias de ensino aprendizagem 

diversificadas, mobilizando menos a memória e mais o raciocínio, desenvolvendo 

outras competências cognitivas superiores, bem como potencializando a interação 

entre educando e professor e aluno-aluno para a construção de conhecimentos 

coletivos. 

A visão orgânica do conhecimento e o diálogo permanente entre as diferentes 

áreas do saber ocorrem na organização de conteúdos curriculares com o intuito de dar 

significado e utilidade ao aprendizado.  

Partindo desta premissa a formação não é focada apenas na quantidade de 

informação, mas concebida na atitude de aprender a aprender, de pensar e relacionar 

o conhecimento com dados da experiência cotidiana, dando significado ao aprendido e 

a captar o significado do mundo, a fazer a ponte entre a teoria e a prática, a 

fundamentar a crítica, a argumentar com base em fatos, a lidar com o sentimento que 

a aprendizagem proporciona.  

Em síntese, a formação prevista para o egresso tem como concepção a 

educação humanística e a visão holística permitindo-lhe a compreender o cenário 

empresarial, o contexto social e a tomar decisões numa sociedade globalizada e em 

constante mutação, pautando-se na formação técnica e científica, internalizando 

valores, tais como responsabilidade social, justiça e ética profissionais, adequados ao 

ambiente empresarial. 

 

1.1.2. Missão do Curso 

O Curso de Administração da Faculdade Luciano Feijão está voltado, à 

realidade econômica, social e humana que se evidencia, de forma especial, na região 

norte do Estado do Ceará, mas sem restringir-se a tal realidade. 

Consciente da necessidade de profissionais socialmente comprometidos com a 

produção de conhecimento atrelada à transformação social, o curso se propõe a 

fomentar as competências teórica, técnica e política do seu corpo docente e discente. 

Nesse sentido, toma como missão: 

 

“Contribuir para o desenvolvimento regional, propiciando uma formação 

humana, ética e empreendedora dos seus educandos, inspirada nos princípios 

do desenvolvimento ecossocioambiental e de competências múltiplas, gerando 

soluções inovadoras por meio do fomento à pesquisa e à extensão, promovendo 

o crescimento e a melhoria da qualidade de vida da sociedade”. 
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1.1.3. Objetivos do Curso 

Para ser bem sucedida no cumprimento da sua missão é essencial que o 

Curso de Administração da Faculdade Luciano Feijão, alcance os objetivos a seguir: 

1.1.3.1 Geral 

Promover a formação de Gestores para o mercado, desenvolvendo 

comportamentos éticos e profissionais, com habilidades para a coordenação de 

atividades, organização, planejamento estratégico e operacionalização de trabalhos na 

área empresarial, adaptáveis ao processo de mudança contínua nas Organizações e 

na sociedade contemporânea. 

1.1.3.2 Específico 

 desenvolver a capacidade de articulação dos processos de comunicação 

oral, escrita e digital;  

 utilizar o embasamento teórico relacionado aos aspectos filosóficos, legais e 

econômicos, bem como os antecedentes históricos da ciência da administração no 

desenvolvimento das atividades profissionais; 

 promover a capacitação técnica para a gestão organizacional, tendo como 

base ferramentas contábeis, da matemática e da metodologia de pesquisa; 

 apropriar-se dos conteúdos político, econômico, comportamental, 

antropológico e social, aplicáveis à realidade local e global e utilizá-los como 

referência no desenvolvimento de projetos;  

 desenvolver a capacitação técnica para a gestão dos processos de 

produção, logística, recursos materiais e patrimoniais;  

 dominar técnicas para a gestão de pessoas, gestão estratégica e 

mercadológica, utilizando-se de recursos da estatística, da legislação empresarial e da 

tecnologia da informação aplicáveis nas práticas profissionais;  

 desenvolver a capacitação técnica para a gestão de marketing, bem como o 

domínio de conteúdos relacionados aos indicadores financeiros e orçamentários; 

 gerenciar estratégias competitivas para o desenvolvimento de produtos e de 

planejamento de marketing, observando e compreendendo os aspectos ambientais, 

éticos e de responsabilidade social, bem como sua relação com o empreendedorismo 

e o desenvolvimento regional;  

 compreender os processos de Organização, através dos conceitos de 

sistemas e métodos e sua aderência às diversas estratégias da gestão; 



 

P R O J E T O  D O  C U R S O  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O  

 

 

 

 

 
15 

  desenvolver potencialidades para a gestão de serviços e suas 

particularidades; 

 utilizar técnicas de avaliação de projetos, visando desenvolver a prática 

através dos conteúdos de Marketing de Serviços, Pesquisa de Mercado, Jogos 

Empresariais e Consultoria Organizacional;  

 compreender o processo do Comportamento do Consumidor e sua 

interrelação com as inúmeras oportunidades apresentadas pelo mercado. 

 

1.1.4. Número de Vagas no Curso 

Está autorizado, para o funcionamento do Curso de Administração da 

Faculdade Luciano Feijão – FLF, o ingresso de cinquenta (50) alunos por semestre no 

turno noturno, totalizando cem (100) vagas anuais. As vagas autorizadas e ofertadas, 

cem (100) anuais, estão em conformidade com a infraestrutura do curso, bem como o 

número de professores, portanto, tem um adequado acompanhamento dos alunos. 

 

1.1.5. Concepção Pedagógica do Curso 

O Curso de Administração da Faculdade Luciano Feijão considera necessário 

contribuir para uma formação acadêmica do seu corpo discente que considere o 

currículo como uma prática cultural de sujeitos epistêmicos, pois ele traduz as 

intenções pedagógicas das ações de formação. Assim, a flexibilização e a 

interdisciplinaridade curricular colocam-se como princípio estrutural do currículo. 

A flexibilização curricular busca primar pelo exercício de autonomia da 

instituição na proposta de organização dos conteúdos formativos, levando em 

consideração a realidade loco-regional. Na flexibilização dos currículos evidencia-se a 

importância de buscar e de permanentemente construir uma estrutura curricular que 

permita incorporar outras formas de aprendizagem e formação presentes na realidade 

social. Nessa perspectiva, o entendimento de currículo será o de um conjunto de 

atividades intencionalmente desenvolvidas para o processo formativo, mediadas pelo 

professor e pelo aluno, onde ensino, pesquisa e extensão se articulam naturalmente. 

Busca-se, ainda, construir um currículo orientado para a interdisciplinaridade, 

de forma que o desenvolvimento de relações entre os componentes curriculares e 

seus conteúdos se encontre nas fronteiras entre eles. Possibilitando, assim, que as 

questões mais vitais e conflituosas, e que normalmente não podem ser tratadas nos 

limites de um único componente, sejam afloradas. Essa dinâmica curricular ocorre na 

medida em que a integração das atividades e estudos teórico-práticos do currículo 
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(estudos básicos – disciplinas obrigatórias, de aprofundamento - disciplinas eletivas e 

complementares e nos estágios curriculares) se alicerce nos diversos eixos 

estruturantes do currículo. 

Tendo em vista que o curso não poderá se eximir de ser o lugar onde 

acontecem experimentos epistemológicos e pedagógicos, torna-se necessário rever a 

linearidade e a hierarquização na proposição das estruturas curriculares, 

reconhecendo a existência dos vários processos de aquisição / produção do 

conhecimento, permitindo ao aluno utilizá-los de acordo com suas potencialidades, 

levando em conta, também, os conhecimentos prévios adquiridos em sua experiência 

de vida. 

O ensino é um processo formativo complexo, permeado por conhecimento, 

sentidos e valores que visam à promoção da aprendizagem por meio da apropriação 

crítica da cultura elaborada e, consentaneamente, da reconstrução do conhecimento. 

Nesse sentido, gerar um ensino que possibilite o desenvolvimento da competência 

profissional requer considerar a competência docente e discente como um conjunto de 

natureza cognitiva, afetiva, prática e técnica formada por conhecimentos, saberes e 

esquemas de ação, posicionamentos assumidos, habilidades, hábitos e atitudes, 

necessários à aprendizagem significativa. 

1.1.5.1 Concepção do Processo Ensino-Aprendizagem 

A concepção de ensino pode ser compreendida nos seguintes níveis da 

proposta apresentada: 

 

I.1.1.5.1.1 Núcleo Docente Estruturante - NDE  

A Faculdade Luciano Feijão, com vistas a garantir a efetivação da 

interdisciplinaridade, selecionou um grupo de professores com formação adequada ao 

projeto concebido, contratados em tempo integral e parcial, que respondem mais 

diretamente pela criação, implantação e consolidação do Projeto Pedagógico do 

Curso, possibilitando que os mesmos contribuíssem com ideias e sugestões para a 

elaboração da proposta pedagógica. Trata-se do Núcleo Docente Estruturante, 

formado pelo coordenador e 8 professores, experientes na atividade docente e de 

administração acadêmica, 

A Coordenação do Núcleo cabe ao Prof. Dr. Sérgio Henrique Arruda 

Cavalcante Forte, também Coordenador do Curso. Embora o colegiado do NDE haja 

conjuntamente no processo de reflexão do Curso, e em vista disto, cumpra reuniões 

mensais, há uma subdivisão de funções, gerando para cada membro atividades 
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específicas, relacionadas à consolidação de atividades de ensino, pesquisa e 

extensão.  

Vale ressaltar, ainda, que todas as resoluções aprovadas pelo NDE foram, 

também, uma vez instituído o Colegiado do Curso de Administração, apreciadas pelo 

mesmo. 

 

I.1.1.5.1.2 Regime acadêmico, estrutura e duração 

O Curso é organizado para matrícula por disciplina, com duração semestral 

(regime semestral por disciplina), totalizando um número de 3.300 (três mil e 

trezentas) horas, superando o número mínimo de 3.000 (três mil) horas, estabelecido 

pela Resolução CNE/CES nº 2/2007. Aplica-se ao conceito de hora/aula, o disposto na 

Resolução CNE/CES nº 3/2007, o total de sessenta minutos. 

Na elaboração do presente projeto, respeitou-se as determinações da 

legislação pertinente, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996; a Resolução CNE nº 4, de 13 de julho de 2005, 

tocante às Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Administração; a  

Resolução nº 2/2007 e a Resolução nº 3/2007 do Conselho Nacional de Educação - 

CNE, bem como o Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005. 

 

I.1.1.5.1.3 Interdisciplinaridade 

A interdisciplinaridade não se realiza em um conjunto de discursos estanques, 

mas sim na análise do objeto a partir de categorias pertencentes a vários ramos do 

conhecimento, buscando apreender todos os seus aspectos, em sua integridade.  

Ao lado da interdisciplinaridade em sentido amplo ou exógena, na qual há 

articulação do conhecimento de várias ciências para a leitura do mesmo objeto, há no 

campo da Administração, a necessidade de uma interdisciplinaridade endógena, pela 

qual há a confluência de suas várias áreas de conhecimento para a leitura de um 

mesmo fato. Nesse sentido, há a necessidade de um trabalho que evoque os Estudos  

Antropológicos e Sociológicos, a Economia, a Psicologia e Comportamento 

Organizacional, o Direito, a Filosofia, a Política Econômica Brasileira e 

Desenvolvimento Social, Comunicação Empresarial como fontes de conhecimento 

essenciais à percepção do fenômeno administrativo. Sem desconsiderar a 

necessidade de um estudo interdisciplinar da Administração, permitindo uma análise 

pela ótica conjunta das várias disciplinas da administração. 

Nesse sentido, a busca de efetivar no Curso de Administração um trabalho 

realmente interdisciplinar, levou às seguintes opções: 



 

P R O J E T O  D O  C U R S O  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O  

 

 

 

 

 
18 

a) trabalhar articuladamente o conteúdo das seguintes disciplinas: Estudos 

Antropológicos e Sociológicos, Política Econômica Brasileira e Desenvolvimento 

Regional, Economia, Filosofia, Ética e Cidadania e Comunicação Empresarial; 

b) elaborar o ementário e a bibliografia para as diversas disciplinas do 

curso, de forma cuidadosa, buscando propiciar uma visão interdisciplinar de seus 

conteúdos, advertindo o aspecto histórico já no primeiro momento de cada plano de 

ensino. 

Por último, é importante destacar que o lugar, por excelência, de realização da 

interdisciplinaridade são as atividades de pesquisa e extensão, levadas a efeito no 

Núcleo de Pesquisa e Extensão - NPE. É nelas que realmente se pode colocar em 

prática esse tipo de abordagem. Nesse sentido, serão fundamentais para o curso as 

atividades realizadas na Empresa Júnior e no Núcleo de Pesquisa e Extensão, cujas 

atividades estão previstas em itens específicos deste projeto. 

 

I.1.1.5.1.4 Flexibilidade 

A flexibilidade curricular do curso de Administração está centrada nas 

atividades complementares e na Empresa Luciano Feijão Júnior. Considerado 

atividade de extensão, supervisionada no âmbito do Núcleo de Pesquisa e Extensão - 

NPE, a Empresa Luciano Feijão Júnior vem possibilitando aos alunos o 

desenvolvimento de ações extensionistas junto à comunidade com acompanhamento 

do corpo docente. Além da Empresa Luciano Feijão Júnior, outras atividades de 

extensão são realizadas anualmente pelo curso de Administração com significativa 

inserção frente à sociedade local e regional.   

Na Empresa Luciano Feijão Júnior, as atividades são eminentemente flexíveis, 

além de interdisciplinares, e se revestem de ações voltadas para a identificação e 

solução dos problemas existentes e potenciais da comunidade, compreendendo 

grande variedade de tipos de atividades, concebidas e executadas pelos alunos, 

professores tutores e/ou coordenador, dando a este espaço curricular todos os 

elementos caracterizadores da flexibilidade, conforme regulamento específico.  

Nas atividades complementares são previstas o desenvolvimento de várias 

ações pedagógicas, distribuídas em três grupos de atividades: ensino, pesquisa e 

extensão, incluindo seminários, simpósios, congressos, conferências, monitoria, 

iniciação científica e disciplinas não previstas no currículo, cujo cumprimento deve ser 

ajustado entre o aluno e a Coordenação do Curso, cabendo ao primeiro, a escolha das 

atividades e a carga horária a ser cumprida, nos limites estabelecidos em plano 

próprio e em conformidade com o regulamento específico. 
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I.1.1.5.1.5 Metodologia e técnicas de ensino-aprendizagem 

É preciso estabelecer uma nova postura frente ao conhecimento, chegando-se 

a dar mais importância à ciência como criação contínua que ao saber como edifício já 

construído.  

O cerne de todo fazer universitário é o conhecimento e as relações que em 

torno dele se estabelecem por meio de sua produção, transmissão, apropriação e 

disseminação, a partir e para a realidade social. 

Como elemento dessa metodologia, destaca-se a relação teoria-prática 

enquanto essência do fazer pedagógico. Assim, o desenvolvimento do trabalho 

docente deve possibilitar a produção de conhecimento e construção de saberes, cujo 

ponto de chegada é a prática, sempre compreendida a partir dos conhecimentos e 

saberes teóricos específicos. 

A grande maioria das disciplinas de cunho técnico-profissionalizante estabelece 

uma rotina de trabalho de pesquisa paralelo ao desenvolvimento do conteúdo teórico-

prático. Esses trabalhos, dentre outras características, como estímulo à pesquisa, 

iniciativa, senso analítico e prospectividade, trabalhará a interdisciplinaridade, na 

medida em que serão distribuídos ao longo de diversos semestres, envolvendo 

conteúdos de várias matérias do currículo do curso. 

Tal quadro metodológico exige do aluno "comportamento intelectual" ativo que 

lhe possibilite a autonomia e responsabilidade no e para o aprender. Assim, espera-se 

dele a capacidade de empreender, sempre por iniciativa própria, a busca e a produção 

do conhecimento. 

O aluno precisa aprender a estudar por si mesmo. A evolução do conhecimento 

é de tal ordem que o curso não consegue supri-lo integralmente. Então, o grande 

enfoque na formação hoje é, a partir de práticas pedagógicas inovadoras, desenvolver 

atividades que envolvam o aluno e o estimulem a procurar ativamente o 

conhecimento. Consoante esse conceito, a equipe docente deve pautar sua ação 

educativa em procedimentos que promovam a autonomia do aluno e sua capacidade 

de análise e interpretação. É fundamental que o futuro profissional aprenda a estudar, 

a entender o seu próprio processo de aprendizagem e a desenvolver a sua 

criatividade.  

Ao aluno, por sua vez, compete entender que sua participação representa parte 

ativa indispensável ao êxito da relação ensino aprendizagem. Não subsiste, nos 

bancos universitários, o papel passivo que muitas vezes caracteriza o aluno dos graus 

precedentes. De sua iniciativa na busca do conhecimento, quer pela realização do 
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trabalho em aula - em interação com o docente -, quer pela investigação científica, 

depende, em proporção crescente, o êxito do aprendizado. 

Tendo em vista essas colocações, a Faculdade Luciano Feijão buscará adotar 

uma metodologia de ensino que tenha como fundamentos expressos: 

a) assumir que o conhecimento não é algo pronto, acabado e verdadeiro, mas 

provisório, relativo, datado no tempo e no espaço, produto da investigação, podendo 

ser alterado; 

b) assumir a procura da criatividade, concebendo o estudo, por meio de novas 

formas de seleção e articulação do conteúdo, como uma situação construtiva e 

significante que ocorre a partir de temas, questões e problemas; 

c) garantir uma situação onde não predomine a síntese e onde possa ocorrer o 

equilíbrio entre síntese e análise. Nesse sentido, algumas ações serão prioritárias no 

que se refere à inovação pedagógica e à formação do profissional cidadão; 

d) avaliar continuamente os processos curriculares entendidos como currículos 

em ação, como forma de garantir a consonância dos objetivos da Faculdade Luciano 

Feijão com as exigências sociais e o avanço científico-tecnológico; 

e) garantir a qualificação didático-pedagógica do docente aliada ao 

desenvolvimento de propostas inovadoras quanto aos métodos e técnicas de ensino 

que levem em conta as especificidades de sua clientela;  

f)  promover a integração com as forças sociais em todas as suas instâncias, 

objetivando a inserção do aluno na realidade concreta enquanto processo que alia 

teoria e prática. 

Este curso traz como diferencial a adoção de práticas pedagógicas que 

privilegiam o ensino em forma e ritmo compatíveis com a realidade econômica, social 

e cultural do aluno, e que lhe permitam acompanhar a evolução dos conhecimentos 

produzidos, que mudam, na sociedade contemporânea, numa velocidade sem 

precedentes. 

Firma-se em questões relevantes que devem ser objeto de discussão no 

momento atual, tais como:  

a) Como incorporar os avanços tecnológicos na prática pedagógica, dentro de 

uma perspectiva de análise crítica sobre seus efeitos na sociedade?  

b) Como interagir com o setor econômico sem se subjugar às suas normas e 

permitir a justiça social?  

c) Como assegurar a liberdade de pensamento intrínseco à natureza da 

Educação Superior, de modo a não subverter o compromisso com o futuro? 
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A evolução, a tecnologia e a globalização têm profundos significados nos 

sistemas humanos como um todo. As novas tecnologias e os grandes avanços 

ocorridos na área das telecomunicações, já de há muito deixaram de ser fenômenos 

isolados, que simplesmente acelerariam alguns aspectos da cadeia produtiva. Em 

função disso, o corpo docente terá sempre em mente a adaptabilidade às evoluções 

sócio-técnicas. O pensar global e o agir local estão especialmente contemplados em 

disciplinas de formação profissional e de formação prática. 

O aprendizado teórico será obrigatório e continuamente relacionado à prática.  

Trabalhos práticos integrarão as atividades de todas as disciplinas profissionalizantes. 

Também como opção metodológica do curso está a utilização de pesquisas pontuais, 

nas diversas disciplinas que compõem a estrutura curricular, sendo elas orientadas 

pelos respectivos professores. 

A atualização constante é a meta deste curso. Todas as disciplinas têm um 

aporte de periódicos como suporte de trabalho, em paralelo com a bibliografia 

convencional. Painéis e fóruns de discussão, bem como a simulação das atividades 

profissionais farão parte do currículo.  

A Faculdade Luciano Feijão dispõe de espaço apropriado para que os alunos 

assistam vídeos e palestras ministradas por grandes nomes da gestão 

contemporânea, sobre temas fundamentais para sua formação profissional. Neste 

espaço também se faz a interlocução entre a Administração e o conteúdo de filmes na 

gestão contemporânea, para que os alunos assistam-nos e participem de debate 

orientado por professores e expoentes da sociedade sobre a temática, propiciando a 

crítica a partir dessa nova linguagem cultivada em nosso cotidiano. 

O curso utiliza nas disciplinas teóricas quatro conjuntos de técnicas: 

a) técnicas de exposição pelo professor, na forma de aulas expositivas 

participativas e interativas, consideradas como necessárias para introduzir um novo 

assunto, propiciar uma visão global e sintética, esclarecer conceitos e concluir 

estudos; 

b) técnicas centradas no aluno, na forma de estudos de texto e de casos e de 

estudos dirigidos (ou orientados), que objetivam desenvolver a capacidade de estudar 

um problema, de forma sistemática, desenvolver a capacidade analítica e as 

habilidades de compreensão, interpretação, análise, crítica e (re)criação de textos, e 

desenvolver a capacidade analítica e preparar para o enfrentamento de situações 

complexas; 



 

P R O J E T O  D O  C U R S O  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O  

 

 

 

 

 
22 

c) técnicas de elaboração conjunta, em especial a mesa redonda, que 

objetivam propiciar a contribuição conjunta do professor e dos alunos na reflexão 

sobre um tema importante, a fim de chegar a uma tomada de posição;  

d) técnicas de trabalho em grupo, objetivando, em especial, dar a todos os 

alunos ocasião de participar, quer formulando perguntas, quer formulando respostas e 

perguntas, ou expressando opiniões e posições e aprofundar a discussão de um tema 

ou problema, chegando a conclusões. 

Especificamente no que se refere ao Estágio Supervisionado, componente  

curricular obrigatório, concernente às atividades preponderantemente práticas que 

visam proporcionar ao estudante a participação em situações reais de vida e trabalho, 

vinculadas à sua área de formação, bem como a análise crítica das mesmas, 

promovendo a articulação do ensino com a pesquisa e a extensão. As atividades de 

estágio podem compreender as visitas orientadas, as atividades simuladas e as 

atividades reais desenvolvidas no âmbito da Empresa Luciano Feijão Júnior. 

O Estágio Supervisionado, conforme descrito no Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI é um componente curricular obrigatório 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. O Estágio deverá constituir-se ainda em 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 projetos de melhorias ou intervenção 

na área da Gestão Organizacional. O Estágio Curricular Supervisionado definido no 

Projeto Pedagógico do Curso vem sendo desenvolvido nos termos da Lei n° 

11.788/08, mediante convênios com organizações de caráter público e privado que 

oportunizam ao discente fazer a integração da teoria com a prática, atendendo ao 

conceito de estágio defendido pela a Lei n° 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), que compreende como ato educativo, e tem por objetivo a complementação 

do ensino e da aprendizagem proporcionando preparação para o trabalho profissional 

do ESTAGIÁRIO, possibilitando-lhe aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de 

relacionamento humano, bem como condições de vivenciar e adquirir experiência 

prática em situações simuladas e reais de trabalho em sua área de atuação. Conforme 

alguns artigos citado do regulamento como: DOS PRINCÍPIOS GERAIS - Art. 3º As 

atividades de estágio buscam, em todas as suas variáveis, a articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão. Art. 7º Objetivos relacionados aos resultados: IV - Contribuir 

para que o estudante desenvolva uma visão global e articulada das diferentes áreas 
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da organização, numa perspectiva interna e externa; VI - Contribuir para que o 

estudante aperfeiçoe sua capacidade de comunicação oral e escrita; DO CONTEÚDO 

PROGRAMÁTICO - Art.9º O Estágio Supervisionado é realizado no 7º e 8º semestre 

do curso, assim distribuído: I - Estágio Supervisionado I - 150 horas/aula - 

Corresponde a inicialização do discente na prática das disciplinas profissionalizantes; 

II – Estágio Supervisionado II – 150 horas/aula - Nesta fase do estágio o aluno 

realizará um produto final relativo à sua vivência prática, articulando a teoria e a 

prática, conforme o plano de estágio. CAPÍTULO I - Do Estágio Supervisionado I Art. 

11. Esta etapa do Estágio Supervisionado, direciona os discentes a um conhecimento 

prático nas macro áreas da administração, através de um acompanhamento e 

orientação aos estagiários por parte do professor-orientador. CAPÍTULO II - Do 

Estágio Supervisionado II Art. 12. O Estágio Supervisionado tem como finalidade a 

realização de um diagnóstico organizacional em uma das macroáreas da 

administração, propondo um projeto de melhoria ou intervenção na gestão. CAPÍTULO 

III Da avaliação. Art. 13. A avaliação das atividades do Estágio Supervisionado é 

efetuada por meio de notas, de zero a dez, sendo considerado aprovado o estagiário 

que obtiver nota igual ou superior a sete. DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS Art. 15. 

A Coordenação de Estágios vem sendo exercida pelo Coordenador de Estágios 

nomeado pelo Diretor da Faculdade, por indicação do Coordenador do Curso, com 

mandato de dois anos, podendo ser reconduzido. TÍTULO VI - DO PROFESSOR 

ORIENTADOR - Art. 17. O Estágio, em qualquer etapa da grade curricular do curso, 

deverá contar com orientador definido pela Coordenação de Estágios. Art. 18. Cada 

professor orientador tem sob sua responsabilidade, no máximo, 10 (dez) alunos 

estagiários, concomitantemente. Art. 19. Cada professor orientador tem uma carga 

horária, o equivalente a 02 (duas) hora-aula semanal para a orientação. DA 

SUPERVISÃO NA EMPRESA/ORGANIZAÇÃO Art. 24. Cada empresa/organização 

apresenta ou indica o responsável pela supervisão do estagiário na instituição, ao qual 

se reportam o estagiário, seu orientador e o próprio Coordenador de Estágios, quando 

necessário, conforme convênio firmado com o Centro de Integração Empresa Escola – 

CIEE.  

O Trabalho de Conclusão de Curso contempla uma carga horária de 40 

hora/aula, é operacionalizado por meio de um artigo científico que consiste numa 

prática de cunho cientifico e de grande importância para a formação do aluno 

pesquisador do Curso de Administração da Faculdade Luciano Feijão, pois, possibilita 

uma relação da teoria com a prática, sobre o assunto de seu interesse que apresente 

os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. O trabalho será elaborado pelo 
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aluno com base em literatura, em sua experiência adquirida de atividades oriundas de 

vivência pessoal e profissional e nas linhas de pesquisa dos “Professores 

Orientadores” e, mediante aprovação na Disciplina ministrada em Sala de Aula será 

avaliado por uma “Banca” formada por professores da Instituição que definirão uma 

nota final para a obrigatória apresentação do respectivo TCC. O Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) será elaborado individualmente e toda orientação será feita 

com base em textos digitados e impressos pelo aluno de acordo com as normas 

metodológicas (exceto na primeira semana de orientação). Esta condição é básica 

para fomentar a produção textual do aluno no desenvolvimento do trabalho nos prazos 

previstos. Os Professores Orientadores de TCC serão definidos pela coordenação de 

curso e estarão autorizados a orientar Trabalhos de Conclusão de Curso como 

Professores da Área de Conhecimento Específica. Compete ao Coordenador do Curso 

definir e divulgar as datas programadas para as avaliações dos TCCs e resolver 

eventuais problemas apresentados pelos Professores Orientadores de TCC e dos 

Professores Orientadores. Respeitando-se a disponibilidade do professor orientador, o 

aluno formalizará, através de documento específico, a escolha do tema a ser 

abordado. De acordo com a necessidade do desenvolvimento do trabalho o Professor 

Orientador de TCC poderá solicitar ainda a contribuição de um professor co-orientador 

de áreas de conhecimento básicas ou complementares para melhor solução de uma 

parte do trabalho que o requeira. 
 

I.1.1.5.1.6 Dimensão das turmas 

As turmas do curso de Administração possuirão 60 (sessenta) alunos em cada 

disciplina. Embora pedagogicamente adequado, não há como trabalhar com um 

número menor de alunos por sala de aula, tendo em vista que isso elevaria 

demasiadamente as mensalidades, tornando o curso extremamente elitista. 

 

1.1.6. Concepção de Pesquisa 

A proposta do curso de graduação em Administração concebe a pesquisa 

como uma atividade em que as habilidades necessárias ao profissional do futuro serão 

exercitadas e otimizadas. Pela pesquisa, o sujeito organiza suas estruturas mentais e 

articula os conhecimentos em atenção ao objeto de análise, de modo a identificar 

soluções, otimizações e aprimoramentos que representam um retorno à comunidade 

científica e civil. 

Pela atividade de pesquisa, o aluno é levado a articular os conhecimentos 

apreendidos em busca da solução de um problema, delimitando os seus objetivos e 
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trilhando um caminho interdisciplinar em busca da testagem de suas hipóteses. O 

ensino é articulado na dimensão interdisciplinar e funcional pela via da pesquisa.  

Ao professor cabe à tarefa de orientar, coordenar, estimular e promover 

condições para que o aprendizado se faça de maneira estimulante para o aluno. Essa 

experiência é, regra geral, no ensino de graduação, explorada somente em casos 

excepcionais. Acredita-se, entretanto, que essa abordagem deve ser o elemento 

propulsor das mudanças no ensino em nível da graduação, se utilizado de maneira 

rotineira. 

O incentivo à pesquisa é, portanto, imprescindível para que o conhecimento 

avance, cabendo à Educação Superior a tarefa de produzir novos conhecimentos, 

contribuir para a melhor capacitação e enriquecimento curricular do aluno, 

despertando, por meio da Iniciação Científica, os talentos potenciais dos estudantes 

de graduação, além de proporcionar, no seu conjunto, o aprimoramento intelectual de 

pós-graduandos, docentes e pesquisadores. No que se refere à pesquisa, reconhece-

se um leque bastante diversificado de possibilidades de articulação do trabalho 

realizado no Curso com setores da sociedade.  

Assume interesse especial a possibilidade de produção de conhecimento na 

interface Instituição/Comunidade, priorizando as metodologias participativas e 

favorecendo o diálogo entre categorias utilizadas por pesquisados e pesquisadores, 

visando à criação e recriação de conhecimentos possibilitadores de transformações 

sociais, onde a questão central é identificar o que deve ser pesquisado e para quais 

fins e interesses se buscam novos conhecimentos. 

Nesse sentido, a Faculdade Luciano Feijão intenta colaborar para uma cultura 

de pesquisa, de maneira que venha a contribuir efetivamente para o desenvolvimento 

das pessoas e da comunidade. Espera-se que, pela pesquisa, o aluno sedimente os 

seus conhecimentos, continue na tarefa de aprender e redunde em lucros sociais para 

a melhoria da qualidade de vida da comunidade.  

Desse modo, o curso de graduação em Administração da Faculdade Luciano 

Feijão pretende: 

a) qualificar os melhores alunos com vistas à continuidade da respectiva 

formação acadêmica, especialmente pelo encaminhamento dos mesmos para os 

programas de pós-graduação; 

b) colaborar no fortalecimento de áreas ainda emergentes na pesquisa; 

c) propiciar condições institucionais para o atendimento aos projetos de 

pesquisa;  
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d) estimular pesquisadores produtivos a engajarem, no processo acadêmico, 

alunos de destacado desempenho, otimizando a capacidade de orientação de 

pesquisa no curso; 

e) estimular o aumento da produção científica; 

f)  incentivar o envolvimento de novos docentes em atividades de pesquisa e 

de orientação discente;  

g) melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem; 

h) estimular a organização de eventos científicos focados em temas 

emergentes contexto regional e nacional; 

Em relação aos discentes, o curso pretende: 

a) despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre 

estudantes de graduação, mediante a participação em projetos de pesquisa, 

introduzindo o jovem universitário no domínio do método científico; 

b) proporcionar o domínio da metodologia científica, assim como estimular o 

desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das 

condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa; 

c) despertar uma nova mentalidade em relação à pesquisa, estimulando o 

aluno a participar de eventos científicos de porte regional, nacional e internacional;  

d) preparar alunos participantes do Programa de Iniciação Científica para o 

acesso à pós-graduação. 

A pesquisa, como atividade institucional do curso de Administração, está 

fundamentalmente centrada no Trabalho de Conclusão de Curso - TCC, nas 

atividades de pesquisas desenvolvidas no Núcleo de Pesquisa e Extensão e na 

Empresa Luciano Feijão Júnior. 

Em razão disso, foram inclusive criadas disciplinas especificamente voltadas à 

preparação para a pesquisa (Metodologia da Pesquisa em Administração e Projeto de 

Pesquisa e o Trabalho de conclusão de Curso - TCC), bem como espaços específicos 

para a sua orientação e desenvolvimento, denominados esses de Orientação de 

Trabalho de Curso. 

Para dar suporte a essas atividades de pesquisa, a Faculdade Luciano Feijão 

investiu e continuará a investir maciçamente na biblioteca, adquirindo obras novas, 

clássicas e de referência histórica. Também foram efetivadas assinaturas de um 

expressivo número de periódicos voltados para a área empresarial. A biblioteca conta 

ainda com salas de estudo, sala de vídeo (com videoteca específica), e terminais de 

computador para utilização pelo corpo discente, com acesso a redes (Internet) e 

material de pesquisa em CD. 
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A pesquisa também será desenvolvida pontualmente nas diversas disciplinas 

do currículo, mediante orientação dos respectivos professores, e de projetos 

específicos, desenvolvidos pelos professores em tempo integral (TI), com a 

participação do corpo discente. 

As atividades de pesquisa do curso de Administração da Faculdade Luciano 

Feijão serão supervisionadas pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão - NPE, que possui 

como objetivos institucionais, no campo da pesquisa (art. 2º do respectivo 

Regulamento). 

a) proporcionar estrutura e condições para o exercício da pesquisa científica 

na área de atuação do curso;  

b) manter e desenvolver projetos e programas de pesquisa;  

c) publicar e divulgar os resultados das atividades de pesquisa desenvolvidas 

no âmbito do curso de graduação em Administração;  

d)  organizar e realizar eventos e cursos sobre temas relacionados à 

Administração. 

Semestralmente, o Coordenador de Pesquisa elabora uma programação geral 

de pesquisa (art. 8º, inc. I do Regulamento específico) que, atendendo as finalidades 

do curso, incorpore os reclamos da comunidade e que propicie aos alunos a 

aprendizagem e o exercício da pesquisa. A programação anual obedecerá às linhas 

de pesquisa aprovadas pelo colegiado do curso de graduação em Administração. 

Também, anualmente, o Núcleo de Pesquisa e Extensão realiza Seminário 

Interno na Faculdade Luciano Feijão para fins de divulgação dos resultados das 

atividades de pesquisa desenvolvidas (art. 5º do Regulamento específico).  

A divulgação dos resultados das atividades de pesquisa desenvolvidas 

ocorrerá, ainda, pela Revista Scientia, dirigida pelo Coordenador de Pesquisa (art. 7º, 

inc. III, do Regulamento específico), a qual publicará também artigos acadêmicos e 

doutrinários de professores e alunos do curso de Administração, respeitado o limite da 

endogenia determinado pelos critérios da CAPES/QUALIS. 

 

1.1.7. Concepção de Extensão 

Numa sociedade cuja quantidade e qualidade de vida assenta em 

configurações cada vez mais complexas de saberes, a legitimidade da universidade só 

será cumprida quando as atividades, hoje ditas de extensão, se aprofundarem tanto 

que desapareçam enquanto tais e passem a ser parte integrante das atividades de 

investigação e de ensino. 
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A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que 

articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre a Instituição de Ensino Superior e a sociedade. A extensão é 

uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que 

encontrará, na sociedade, a oportunidade da elaboração da práxis de um 

conhecimento acadêmico.  

Sendo assim, Extensão Universitária não significa qualquer trabalho fora do 

campus ou mero serviço assistencialista à população carente. Seu propósito é maior: 

fundir o que se aprende e produz na Instituição de Ensino Superior e aplicar no 

desenvolvimento de uma comunidade, respeitando os signos culturais, sociais, 

históricos e políticos desta.  

Nesse processo, a comunidade tem participação ativa e contribui com a 

instituição que a beneficia, passando-lhe experiências da vida real, dando crédito a 

seus experimentos e justificando o que se realiza nas áreas de ensino e pesquisa. De 

modo geral, a extensão deve contribuir efetivamente para a melhoria da sociedade e 

possibilitar que alunos e professores envolvidos enriqueçam seu saber. 

Ao assumir esta postura, a Faculdade Luciano Feijão expressa uma nova visão 

da sociedade em que se insere. A sua função básica de produção e de socialização do 

conhecimento, visando à intervenção, na realidade, possibilita acordos e ação coletiva 

entre a faculdade e a população. Por outro lado, retira o caráter de terceira função da 

extensão, para dimensioná-la como filosofia, ação vinculada, política, estratégia 

democratizante, sinalizando para uma Instituição de Ensino Superior voltada aos 

problemas sociais com o objetivo de encontrar soluções por meio da pesquisa básica 

e aplicada, visando realimentar o processo ensino-aprendizagem como um todo e 

intervindo na realidade concreta. 

É importante ressaltar que a intervenção na realidade visa produzir 

conhecimentos e saberes tanto científicos e tecnológicos, quanto artísticos e 

filosóficos, tornando-os acessíveis à população, ou seja, permitir que diferentes 

setores da população local e regional usufruam os resultados produzidos pela 

atividade acadêmica, o que não significa ter que, necessariamente, frequentar seus 

cursos regulares. 

Os cursos de extensão podem, também, contribuir tanto para o 

aperfeiçoamento profissional, quanto para o desenvolvimento de interesses pessoais.  

O compromisso com os temas sociais permitem que a ação educativa se torne 

significativa para a comunidade uma vez que contempla práticas sociais vivenciadas 

em seu cotidiano. Nessa perspectiva, os projetos de extensão do curso de graduação 
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em Administração da Faculdade Luciano Feijão visam estabelecer contatos e 

parcerias para trabalho conjunto com outras instituições e organizações que, de 

alguma maneira, estejam compromissadas com o trato das questões sociais, da ética 

e que se refletem no exercício consciente da cidadania. Tais parcerias representam, 

não apenas uma importante contribuição na aquisição de conhecimentos, mas 

também uma forma efetiva de se estabelecer o vínculo com a realidade sobre a qual 

se atua.  

Tem-se, assim, um meio concreto de interação com o repertório sociocultural, 

permitindo resgate, no interior do trabalho acadêmico, da dimensão de produção 

coletiva do conhecimento e da realidade. Essa perspectiva fundamenta-se na busca 

de sintonia com os dispositivos legais da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB (Nº. 9.394/96), com as necessidades que emergem das problemáticas 

sociais presentes no cotidiano da comunidade, com os diversos segmentos da 

sociedade, instituições não governamentais (ONGs) e órgãos de Governo envolvidos 

com a melhoria das condições de vida da sociedade. 

As atividades de extensão do curso de graduação em Administração da 

Faculdade Luciano Feijão são supervisionadas pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão, 

que possui como objetivos institucionais, no campo da extensão (art. 2º do respectivo 

Regulamento):  

a) proporcionar estrutura e condições para o exercício da extensão na área da 

Administração;  

b) manter e desenvolver projetos e programas de extensão;  

c)  publicar e divulgar os resultados das atividades de extensão;  

d) organizar e realizar eventos e cursos sobre temas administrativos;  

Anualmente, o Coordenador de Extensão elabora uma programação geral de 

atividades de extensão (art. 10º, inc. I do Regulamento específico) que atenda aos 

reclamos da comunidade e que propicie ao corpo discente a aprendizagem e o 

exercício da extensão no campo da Administração. Essa programação obedecerá às 

diretrizes aprovadas pelo colegiado do curso de graduação em Administração. 

Deverão constar obrigatoriamente dessa programação:  

a) cursos de extensão sobre temas específicos, sujeitos a planos e projetos 

próprios, submetidos ao colegiado do curso de graduação em Administração;  

b) a realização de eventos (simpósios, congressos, jornadas, encontros etc.), 

ao menos uma vez a cada semestre letivo e sempre aberto a comunidade em geral, 

sobre temas atuais na área da Administração que mereçam estudo e pesquisa mais 

aprofundados;  
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c)  serviços de promoção social em todos os assuntos de interesse, produção 

de informações sobre a comunidade e seus direitos, análise dos problemas tanto de 

ordem administrativa, quanto socioeconômicos e políticos, a serem desenvolvidos na 

Empresa Luciano Feijão Júnior. 

Também anualmente o Núcleo de Pesquisa e Extensão realiza Seminário 

Interno na Faculdade Luciano Feijão para fins de divulgação dos resultados das 

atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas (art. 5º do Regulamento específico).  

A divulgação dos resultados das atividades de extensão desenvolvidas 

ocorrerá ainda por meio da Revista Scientia, respeitada as limitações da endogenia 

fixadas pelos critérios QUALIS/CAPES e por intermédio da publicação de cartilhas 

dirigidas à comunidade em geral. 

 

1.1.8. A Política de Integração entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

A Faculdade Luciano Feijão procura desenvolver um ensino atualizado, 

acompanhar e contribuir para as transformações na área do conhecimento e manter 

permanente diálogo com a sociedade, numa produtiva integração entre ensino, 

pesquisa e extensão. 

 O desenvolvimento de um país está muito ligado à educação de seu povo e 

essa educação não pode se limitar ao ensino. A educação superior tem que produzir o 

pensamento científico e não pode apenas transmitir aquilo que há nos livros.  

A relação ensino, pesquisa e extensão ocorre quando a produção do 

conhecimento for capaz de construir, de transformar a sociedade. Entende-se que 

essa parceria entre ensino, pesquisa e extensão é que vai diferenciar os projetos 

sérios das práticas desviatórias, de mera prestação de serviços, justamente quando, 

muitas vezes, questiona-se a extensão ocupando o lugar no mercado dos 

profissionais. Justamente quando ela se vincula ao ensino e à pesquisa é que ela se 

desvia dessa mera prestação de serviços.  

Quanto ao ensino, discute-se e aprofunda-se um novo conceito de sala de 

aula, que não se limite ao espaço físico da dimensão tradicional, mas compreende 

todos os espaços dentro e fora da instituição de ensino, em que se realiza o processo 

histórico-social com suas múltiplas determinações, passando a expressar um 

conteúdo multi/inter/transdisciplinar, como exigência decorrente da própria prática. 

Com relação à pesquisa, reconhece-se um leque bastante diversificado de 

possibilidades de articulação do trabalho realizado na Faculdade Luciano Feijão com 

setores da sociedade. Assume interesse especial a possibilidade de produção de 
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conhecimento na interface instituição/comunidade, priorizando as metodologias 

participativas e favorecendo o diálogo entre pesquisados e pesquisadores, visando à 

criação e recriação de conhecimentos possibilitadores de transformações sociais, nos 

quais a questão central é identificar o que deve ser pesquisado e para quais fins e 

interesses se buscam novos conhecimentos. 

A Iniciação Científica além de contribuir para a melhor capacitação e o 

enriquecimento curricular do aluno, tornando-o diferenciado, o motiva a descobrir 

coisas novas e não ser apenas um repetidor. 

Hoje, para conseguir trabalho em um mercado cada vez mais hostil, é preciso 

ser um profissional diferenciado, e o nível de formação tende a ser cada vez mais alto 

para suprir às exigências desse mercado. 

Aliada a um currículo inovador, a Iniciação Científica permite que o aluno que 

tenha aptidão, habilidade e interesse, se diferencie pela pesquisa. 

O incentivo à produção dos projetos de pesquisa tem como objetivo despertar a 

vocação científica dos alunos e desenvolver talentos potenciais entre estudantes de 

graduação. A Iniciação Científica possibilita, ainda, a redução do tempo de elaboração 

de trabalhos de dissertação de alunos que venham, futuramente, ingressar nos cursos 

de mestrado. A Iniciação Científica é o maior elo que existe entre a graduação e a pós-

graduação. 

Além desses benefícios, a Iniciação Científica contribui para o incremento da 

própria faculdade. A realização dos projetos de pesquisa envolve a compra de 

equipamentos, livros e a melhoria dos laboratórios, que são posteriormente 

aproveitados por outros alunos, criando assim uma infraestrutura mais adequada. 

A extensão se coloca como prática acadêmica que objetiva interligar o curso, 

em suas atividades de ensino e pesquisa, com as demandas da sociedade, 

reafirmando o compromisso social como forma de inserção nas ações de promoção e 

garantia dos valores democráticos, de igualdade e desenvolvimento social, 

possibilitando a formação do profissional cidadão. 

Além de instrumentalizadora do processo dialético de teoria/prática, a extensão 

é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. 

Ao se afirmar que a extensão é parte indispensável do pensar e fazer 

universitários, assume-se uma luta pela institucionalização dessas atividades, tanto do 

ponto de vista administrativo, como acadêmico, o que implica a adoção de medidas e 

procedimentos que redirecionam a própria política da faculdade. 
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Em síntese, a integração ensino, pesquisa e extensão no curso de graduação 

em Administração da Faculdade Luciano Feijão se fundamenta em alguns princípios 

básicos, quais sejam: 

a) a Ciência, a Arte e a Tecnologia devem alicerçar-se nas prioridades do 

local, da região, do país; 

b) a educação superior não pode se imaginar proprietária de um saber pronto 

e acabado, que vai ser oferecido à sociedade, mas, ao contrário, exatamente porque 

participa dessa sociedade, a faculdade deve estar sensível a seus problemas e 

apelos, quer por meio dos grupos sociais com os quais interage, quer pelas questões 

que surgem das suas atividades próprias de ensino, pesquisa e extensão; 

c) a faculdade deve participar em todos os movimentos sociais, priorizando 

ações que visem à superação das atuais condições de desigualdade e exclusão 

existentes no Brasil; 

d) a ação cidadã da faculdade não pode prescindir da efetiva difusão dos 

saberes nela produzidos, de tal forma que as populações cujos problemas tornam-se 

objeto da pesquisa acadêmica sejam também consideradas sujeitos desse 

conhecimento, tendo, portanto, pleno direito de acesso às informações resultantes 

dessas pesquisas; 

e) a prestação de serviços deve ser produto de interesse acadêmico, 

científico, filosófico, tecnológico e artístico do ensino, pesquisa e extensão, devendo 

ser encarada como um trabalho social, ou seja, ação deliberada que se constitui a 

partir da realidade e sobre esta realidade objetiva, produzindo conhecimentos que 

visam a transformação social; 

f)  para a formação do profissional cidadão é imprescindível sua efetiva 

interação com a sociedade seja para se situar historicamente, para se identificar 

culturalmente e/ou para referenciar sua formação técnica com os problemas que um 

dia terá de enfrentar. 

Como se percebe, o ensino, a pesquisa e a extensão são desenvolvidos de 

maneira articulada e harmônica, objetivando assegurar a indissociabilidade entre eles 

e proporcionar assistência continuada ao educando. A integração entre ensino, 

pesquisa e extensão, bem como a forma pela qual será operacionalizada, podem ser 

vistas de forma mais clara pela leitura do Regulamento específico. 

Integração entre teoria e prática 

A integração entre teoria e prática é valorizada no curso, visando, assim, 

formar profissionais capazes de avaliar criticamente seu campo de atuação e produzir 

novos conhecimentos, a partir de uma prática voltada para a realidade brasileira. 
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Como ação concreta, foi instituído o Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPE) que 

já realizou três encontros de pesquisa e extensão, oferecendo uma programação 

composta por palestras, conferências, apresentação de trabalhos científicos por 

docentes e discentes.  

O IV Encontro de Pesquisa e Extensão já está com as inscrições abertas e dois 

projetos de CDs ROOM estão em andamento. Nos CDs ROOM constarão os trabalhos 

completos, em forma de artigos, apresentados no II e no III Encontro de Pesquisa e 

Extensão. 

No âmbito do Curso de Administração foi operacionalizado o projeto de 

pesquisa “Inclusão digital para jovens e adultos: superando limites e vencendo 

desafios através da tecnologia”. Resultado da primeira etapa desta pesquisa foi 

apresentado através do trabalho “educação digital como ferramenta de inserção 

social”, no VI Seminário Regional de Política e Administração em Educação do 

Nordeste, ocorrido na Universidade Federal da Paraíba, e no V Encontro Estadual de 

Política e Administração em Educação - PB. Em 2010 foi implementado o Projeto de 

Pesquisa: “Análise do Perímetro Irrigado do Baixo Acaraú-Ceará: Modelo de gestão 

Aplicado Pelos Permissionários” – sob orientação da Profa. Cristiane Sabóia Barros 

(Administração), tendo como bolsista o aluno Carlos Wagner Gomes Cavalcante. No 

ano de 2011, as ações de pesquisa e extensão foram realizadas através do Curso 

Livre de Introdução ao Documentário” e do Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Empreendedorismo e Desenvolvimento Local, sob a coordenação do Prof. Dr. 

Raimundo Eduardo Fontenele, com a participação de mais dois professores do curso 

de Administração e cinco estudantes. Desde o início da implementação dos projetos 

de pesquisa, extensão e de grupos de estudo, de 2009 a 2011, os bolsistas e os 

professores orientadores vêm recebendo incentivos. Além do tipo de incentivo, a 

Instituição vem apoiando, em termos financeiros, a apresentação dos resultados dos 

trabalhos de pesquisa e de extensão, por parte dos docentes e discentes, em eventos 

acadêmicos relevantes tanto no âmbito local como nacional. Em complemento as 

atividades anteriormente mencionadas, merecem destaque especial a publicação do 

livro “Tendências na Gestão Contemporânea: Conceitos e Métodos”, a implementação 

do Periódico semestral Scientia: Revista de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

Faculdade Luciano Feijão, em conjunto com as práticas pedagógicas de caráter 

extensionistas implementadas nos cursos da Faculdade Luciano Feijão, através das 

disciplinas ou de núcleos pedagógicos especiais demonstrando a constante 

preocupação da Instituição com uma formação mais completa em que o ensino está 

aliado à produção e à disseminação deste conhecimento através de projetos de 
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intervenção. No curso de Administração foi estruturada a Empresa Luciano Feijão 

Júnior, que vem possibilitando aos alunos o desenvolvimento de ações extensionistas 

junto à comunidade com acompanhamento do corpo docente. Além da Empresa 

Luciano Feijão Júnior, outras atividades de extensão são realizadas anualmente pelo 

curso de Administração com significativa inserção frente à sociedade local e regional. 

Dentre elas destacamos os eventos: “Expovenda” com a temática Sustentabilidade: 

Um compromisso coletivo e Individual; “Feirão dos Impostos”, com a temática educar 

para consumir; “Espaço do Empreendedor”, com a temática responsabilidade verde; 

“Semana do Administrador”; “Projeto Conversando com o Mercado”. Para a realização 

das referidas ações o curso conta com os seguintes parceiros: Centro Integrado de 

Empresa Escola - CIEE; Empresa de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, Câmara 

dos Dirigentes Lojistas - CDL e a Associação dos Professores de Estabelecimentos 

Oficiais do Estado do Ceará – APEOC, dentre outros. 

Segue, abaixo, na íntegra, os termos do Regulamento do Programa de 

Pesquisa e Extensão. 

 

1.1.8.1 Regulamento do Núcleo de Pesquisa e Extensão - NPE 

TÍTULO I 

DA ESTRUTURA E OBJETIVOS 

Art. 1° O Núcleo de Pesquisa e extensão (NPE) é responsável por planejar, a 

partir das propostas dos docentes e discentes, iniciativas que visem fomentar práticas 

de pesquisa e extensão na Faculdade Luciano Feijão - FLF.  

Parágrafo único: Todas as atividades de pesquisa e de extensão dos docentes 

e discentes da Faculdade Luciano Feijão - FLF deverão ser cadastradas e aprovadas 

pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPE). 

Art. 2º Este Regulamento rege as atividades do Núcleo de Pesquisa e 

Extensão (NPE), baseando-se na política de pesquisa e extensão da Faculdade 

Luciano Feijão - FLF, tendo como objetivos específicos: 

I - proporcionar estrutura e condições para o exercício da pesquisa científica e 

da extensão da Faculdade Luciano Feijão – FLF; 

II - manter e desenvolver projetos e programas de pesquisa e de extensão da 

Faculdade Luciano Feijão - FLF; 

III - publicar e divulgar os resultados das atividades de pesquisa e extensão 

desenvolvidas na Faculdade Luciano Feijão - FLF; 
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IV – organizar e realizar eventos e cursos sobre temas relacionados aos cursos 

da Faculdade Luciano Feijão - FLF; 

V – organizar e realizar as atividades de extensão e pesquisa da Faculdade 

Luciano Feijão - FLF.  

Art. 3º O Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPE) possui a seguinte composição: 

I – Coordenadoria Geral; 

II - Coordenadoria de Pesquisa; 

III – Coordenadoria de Extensão.  

Parágrafo único: Sempre que necessário, poderá ser nomeado mais de um 

coordenador de pesquisa ou de extensão. 

Art. 4º O Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPE) poderá manter parcerias e 

convênios com Agências de Fomento e Instituições de Ensino Superior, públicas ou 

privadas, nacionais ou estrangeiras, visando à viabilização dos projetos e programas 

de pesquisa e extensão desenvolvidos pelos professores da Faculdade Luciano Feijão 

- FLF. 

Art. 5º Anualmente o Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPE) realizará 

Seminário Interno, na Faculdade Luciano Feijão – FLF, para fins de divulgação dos 

resultados das atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas. 

Art. 6º A cada ano letivo, na época oportuna, o Núcleo de Pesquisa e Extensão 

(NPE) apresentará a previsão de recursos necessários para o desenvolvimento das 

atividades de pesquisa e extensão programadas para o ano seguinte. 

 

TÍTULO II 

DO COORDENADOR DE PESQUISA 

Art. 7° O Coordenador de Pesquisa é indicado pelo Diretor Geral da Faculdade 

Luciano Feijão - FLF, ouvidos os Colegiados dos cursos de graduação da Faculdade. 

§ 1°. A carga horária administrativa atribuída ao Coordenador de Pesquisa é de 

até 20 (vinte) horas semanais. 

§ 2º O Coordenador de Pesquisa, em seus impedimentos, será representado 

pelo Coordenador de Extensão. 

Art. 8° Ao Coordenador de Pesquisa compete: 

I - elaborar, semestralmente, o calendário de todas as atividades relativas aos 

Projetos e Programas de Pesquisa dos cursos da Faculdade Luciano Feijão - FLF; 

II – coordenar e supervisionar todas as atividades vinculadas aos projetos e 

programas de pesquisa dos Cursos da Faculdade Luciano Feijão - FLF; 

III – coordenar as Revistas dos cursos da Faculdade Luciano Feijão - FLF; 
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VI - apresentar semestralmente, ao Colegiado dos cursos de graduação da 

Faculdade Luciano Feijão - FLF, relatórios dos trabalhos desenvolvidos como 

Coordenador de Pesquisa; 

VII - tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento deste Regulamento. 

 

TÍTULO III 

DO COORDENADOR DE EXTENSÃO 

Art. 9° O Coordenador de Extensão é indicado pelo Diretor Geral da Faculdade 

Luciano Feijão - FLF, ouvido os Colegiados dos cursos de graduação da Faculdade. 

§ 1°. A carga horária administrativa atribuída ao Coordenador de Extensão é de 

até 20 (vinte) horas semanais. 

§ 2º. O Coordenador de Extensão é substituído, em seus impedimentos, pelo 

Coordenador de Pesquisa. 

Art. 10° Ao Coordenador de Extensão compete: 

I - elaborar, semestralmente, o calendário de todas as atividades relativas aos 

Projetos e Programas de Extensão dos cursos da Faculdade - FLF; 

II – coordenar e supervisionar todas as atividades vinculadas aos projetos e 

programas de extensão dos cursos da Faculdade - FLF; 

III - apresentar semestralmente, aos Colegiados dos cursos da Faculdade 

Luciano Feijão - FLF, relatórios dos trabalhos desenvolvidos como Coordenador de 

Extensão; 

IV - tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento deste Regulamento. 

 

TÍTULO IV 

DO COORDENADOR GERAL 

Art. 11° O Coordenador Geral é indicado pelo Diretor Geral da Faculdade 

Luciano Feijão - FLF, ouvido os Colegiados dos cursos de graduação da Faculdade. 

§ 1°. A carga horária administrativa atribuída ao Coordenador de Geral é de até 

20 (vinte) horas semanais. 

§ 2º. O Coordenador Geral é substituído, em seus impedimentos, pelo 

Coordenador de Pesquisa ou pelo Coordenador de Extensão, ficando a indicação 

facultada ao primeiro. 

Art. 12° Ao Coordenador Geral compete: 
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I - elaborar, semestralmente, o calendário de todas as atividades relativas aos 

Projetos e Programas de Pesquisa e de Extensão dos cursos da Faculdade Luciano 

Feijão - FLF junto aos respectivos coordenadores; 

II – coordenar e supervisionar todas as atividades vinculadas aos projetos e 

programas de extensão e de pesquisa dos cursos da Faculdade Luciano Feijão - FLF 

junto aos respectivos coordenadores; 

III - apresentar semestralmente, aos Colegiados dos cursos da Faculdade 

Luciano Feijão - FLF, relatórios dos trabalhos desenvolvidos como Coordenador Geral; 

IV - tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento deste Regulamento. 

 

TÍTULO V 

DA SECRETARIA 

Art. 13° Compete à Secretaria do Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPE): 

I - manter, no Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPE), arquivo atualizado com 

os projetos de Monografia Final e os projetos e programas de pesquisa e de extensão 

em desenvolvimento; 

II - providenciar o encaminhamento à biblioteca central e à biblioteca dos 

cursos de graduação cópias das Monografias Finais aprovadas; 

III - elaborar os modelos de formulários necessários para o bom funcionamento 

do Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPE). 

VI - desempenhar as demais atividades de sua competência e as que lhe forem 

solicitadas pelos Coordenadores de Pesquisa e de Extensão na forma deste 

Regulamento; 

 

TÍTULO VI 

DA PESQUISA 

Art. 14° O Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPE) incentivará a pesquisa por 

todos os meios ao seu alcance, dentre os quais se destacam: 

I - realização de convênios com instituições e agências nacionais ou 

estrangeiras, visando fomentar programas de investigação científica; 

II - intercâmbio com instituições científicas, estimulando a interação entre 

professores e o desenvolvimento de projetos comuns; 

III - divulgação e publicação dos resultados de pesquisas realizadas no Núcleo 

de Pesquisa e Extensão (NPE), através de seminários internos e da publicação de 

Revistas da Faculdade Luciano Feijão - FLF; 
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IV - concessão de auxílios financeiros para execução de projetos especiais, 

mormente para estudo de interesse regional, estadual e local. 

Art. 15° Anualmente o Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPE) elaborará uma 

programação geral de pesquisa que atenda aos reclamos da comunidade e que 

propicie aos alunos a aprendizagem e o exercício da pesquisa. 

Parágrafo único. A programação anual obedecerá às linhas de pesquisa 

aprovadas pelos Colegiados dos cursos de graduação da Faculdade Luciano Feijão - 

FLF. 

Art. 16° A execução de projetos de pesquisa que componham a programação 

anual será supervisionada pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPE), através do 

Coordenador de Pesquisa. 

Parágrafo único. Cada projeto de pesquisa possuirá um professor responsável, 

ao qual ficarão subordinadas a sua supervisão e desenvolvimento. 

 

TÍTULO VII 

DA EXTENSÃO 

Art. 17° O Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPE) incentivará a extensão por 

todos os meios ao seu alcance, dentre os quais os seguintes: 

I - realização de convênios com instituições e agências nacionais ou 

estrangeiras, visando fomentar programas de extensão; 

II - intercâmbio com outras instituições, estimulando a interação entre 

professores e o desenvolvimento de projetos comuns; 

III - divulgação das atividades de extensão realizadas no Núcleo de Pesquisa e 

Extensão, através de seminários internos e da publicação, em Revistas, de notícias e 

informações a elas atinentes; 

IV - concessão de auxílios financeiros para execução de projetos e programas 

de interesse social. 

Art. 18° Anualmente o Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPE) elaborará uma 

programação geral de atividades de extensão que atenda aos reclamos da 

comunidade e que propicie aos alunos a aprendizagem e o exercício da extensão. 

§ 1º A programação anual obedecerá às diretrizes aprovadas pelos Colegiados 

dos cursos de graduação da Faculdade Luciano Feijão – FLF. 

§ 2º O Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPE) oferecerá à comunidade e aos 

alunos dos cursos da Faculdade Luciano Feijão - FLF, cursos de extensão sobre 

temas específicos, sujeitos a planos e projetos próprios, submetidos aos Colegiados 

dos cursos de graduação da Faculdade. 
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§ 3º O Núcleo de Pesquisa e Extensão organizará, ao menos uma vez a cada 

semestre letivo, um evento (Simpósio, Congresso, Jornada, Encontro, etc.) sobre 

temas que mereçam estudo e pesquisa mais aprofundados. 

Art. 19° Os cursos e eventos deverão possuir duração mínima equivalente a 10 

(dez) horas-aula, podendo ser validados como Atividades Complementares, 

integrantes do currículo pleno dos cursos de graduação da Faculdade Luciano Feijão - 

FLF. 

Parágrafo único. Para o aluno já graduado, os cursos e eventos serão 

considerados atividade de extensão, podendo o Núcleo de Pesquisa e Extensão 

(NPE) expedir certificados aos que foram aprovados segundo os critérios fixados no 

respectivo Plano de Ensino.  

Art. 20° A execução de projetos e programas de extensão que componham a 

programação anual será supervisionada pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão. 

Parágrafo único - Cada projeto de pesquisa possuirá um professor 

responsável, ao qual ficarão subordinadas a sua supervisão e desenvolvimento. 

 

TÍTULO VII 

DO PROCESSO SELETIVO E DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROJETOS 

DE PESQUISA E EXTENSÃO 

Art. 21° No final de cada semestre serão submetidos, através de processo 

seletivo, projetos de pesquisa, extensão e de grupos de estudos pelos professores da 

Faculdade Luciano Feijão - FLF. 

Art. 22° Os projetos deverão iniciar suas atividades no início de cada semestre.  

Art. 23° Sobre o programa de submissão dos projetos: 

§ 1º O professor poderá submeter um Projeto de Pesquisa ou de Extensão ou 

um Grupo de Estudo por um período de até 1 (um) ano. 

§ 2º O professor poderá solicitar bolsas para os alunos participantes dos 

Projetos de Pesquisas e de extensão. 

§ 3º Os professores que tiverem seus projetos aprovados poderão solicitar 

remuneração para uma carga horária de até 20horas/mês. 

§ 4º Os estudantes que forem aprovados para participar do projeto poderão ter 

uma bolsa de R$150,00 referentes a uma carga horária de 10 horas semanais. 

§ 5º Fica a critério do professor a escolha dos possíveis bolsistas. Caso o 

número de bolsistas exceda o limite do programa (dois para cada Projeto), será 

considerado os bolsistas que estiverem com o nome no topo da lista do Projeto 

submetido. 
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§ 6º O número de participantes nos Grupos de Estudos é indeterminado, 

ficando a critério do professor responsável. Não haverá disponibilização de bolsas 

para os discentes participantes dos Grupos de Estudos. 

Art. 24°. Do compromisso do professor e do bolsista frente à operacionalização 

dos Projetos. 

§ 1º Caberá ao bolsista: 

I - incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados em 

congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista, 

fazendo referência à condição de bolsista NPE – FLF; 

II - acompanhar a exposição do bolsista, por ocasião da Semana de Pesquisa e 

Extensão da Faculdade Luciano Feijão - FLF. 

§ 2º Caberá ao professor: 

I - entregar ao Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPE) a frequência mensal, em 

formulário próprio da referida coordenação, descrevendo as atividades desenvolvidas 

durante o mês; 

II - apresentar os resultados (parcial ou final) obtidos da Pesquisa, das Ações 

Extensionistas ou dos Grupos de Estudos na III Semana de Pesquisa e Extensão da 

Faculdade Luciano Feijão - FLF; 

III - apresentar, relatório semestral (resultados parciais) e anual (em formato 

impresso e digital) até 10 dias após o término da bolsa. 

Art. 25° Do processo de seleção dos Projetos ficam fixadas as seguintes 

regras: 

§ 1º Apenas serão homologadas inscrições que atendam às exigências deste 

regulamento incluindo a apresentação de todos os documentos constantes no artigo 

26°.  

§ 2º As propostas de Projetos de Pesquisa, de Extensão e de Grupo de Estudo 

deverão ser entregues através dos formulários disponibilizados pelo Núcleo de 

Pesquisa e Extensão (NPE) e serão, inicialmente, avaliados por uma Comissão 

representando cada colegiado dos cursos de graduação da Faculdade Luciano Feijão 

- FLF. Num segundo momento, as propostas serão avaliadas pela Comissão do 

Núcleo de Pesquisa e Extensão (NPE) e, por fim, as mesmas serão aprovadas ou não 

pela Diretoria Geral. 

§ 3º Cada Projeto de Pesquisa e de Grupo de Estudo inscrito será avaliado 

quanto ao seu mérito técnico-científico, viabilidade e exequibilidade. 

§ 4º O Projeto de Extensão será avaliado de acordo com a sua contribuição 

social, viabilidade e exequibilidade. 
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Art. 26° Documentos necessários para a inscrição dos proponentes na seleção 

dos Projetos da Faculdade Luciano Feijão - FLF. 

§ 1º Os professores deverão apresentar os seguintes documentos: 

I. formulários de pesquisa, de extensão ou grupo de estudo devidamente 

preenchidos; 

II – Curriculum Vitae atualizado do professor proponente, obrigatoriamente no 

modelo Lattes; 

III - Caso o orientador solicite mais de uma bolsa para o mesmo projeto, anexar 

ofício justificando a solicitação. 

§ 27º Os candidatos a bolsista deverão apresentar os seguintes documentos: 

I- histórico escolar;  

II- cópia do guia de matrícula atual; 

III - cópia do CPF e RG; 

IV - Curriculum Vitae (modelo Lattes) do candidato impresso. 

 

TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 28° O presente Regulamento só pode ser alterado através de Resolução 

do Conselho Acadêmico Superior – CAS da Faculdade Luciano Feijão - FLF. 

 

1.1.9. Atendimento ao Discente 

A Faculdade Luciano Feijão estabelece, de acordo com os termos definidos no 

Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, uma política de assistência ao discente, 

cujo programa contempla o atendimento sistemático extraclasse, tais como: apoio 

psicopedagógico, atividades de nivelamento, sistema tutorial acadêmico, bolsas de 

iniciação científica, bolsas de estudo, FIES e Ouvidoria. O Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico está atento a questões psicológicas, comportamentais e afetivas. 

Atua, ainda, procurando examinar e orientar os alunos em suas eventuais dificuldades 

de aprendizagem. Este serviço está disponível aos discentes, duas vezes por semana, 

no gabinete de apoio psicopedagógico, localizado no setor administrativo da 

instituição, sob a coordenação da psicóloga Karine Magalhães Fernandes Vieira, nos 

turnos tarde e noite, com carga horária mensal de 20h. O Programa de Nivelamento, 

sob a coordenação do professor Robson Augusto Mata de Carvalho, supre as 

deficiências básicas dos alunos que não acompanham adequadamente o aprendizado. 

A Instituição, dessa maneira, atende os alunos que estavam temporariamente 
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afastados da vida acadêmica e aqueles que necessitam de reforço das bases de 

ensino médio. Assim, os conteúdos e abordagens curriculares do Curso de 

Administração estão direcionados de maneira a atenderem, em sua organização e 

dinamização, as diversidades cognitivas dos discentes. Com esta perspectiva, o 

processo de nivelamento subsidia os alunos de elementos básicos da Matemática, 

com atendimento nas terças e quartas-feiras, das 17h30min às 18h30min, com carga 

horária mensal de 40h, em sala destinada para esse fim, sobre a regência do 

professor Dewayne Mesquita Sousa; da Leitura, da Interpretação e da Escrita, com 

atendimento nas segundas e quintas-feiras, das 17h30min às 18h30min, com carga 

horária mensal de 40h, em sala destinada para esse fim, sobre a regência do 

professor Francisco Vicente de Paula Júnior; de forma que o aluno consiga 

acompanhar as demais disciplinas com êxito e a qualidade exigida pela Instituição e 

mercado. A todos os alunos é disponibilizado um apoio pedagógico pelos professores, 

nos horários específicos para o atendimento discente. Todos os cursos possuem uma 

coordenação a quem cabe orientar os alunos com relação aos problemas que 

enfrentam no dia-a-dia do curso. O Sistema Tutorial Acadêmico, sob a coordenação 

do professor Carlos Augusto Machado de Aguiar Júnior, com atendimento duas vezes 

por semana, na sala do tutorial acadêmico, localizada no setor administrativo da 

instituição, com carga horária mensal de 40h, visa prestar aos discentes o suporte 

necessário ao planejamento de sua vida curricular de modo a facilitar o alcance dos 

seus objetivos profissionais e a formação do perfil do egresso. As atividades de 

Iniciação Científica vêm sendo disponibilizadas aos alunos pesquisadores, através de 

incentivos em forma de bolsas e ajuda de custo para participação em eventos 

externos, contando ainda com orientação de estudos individuais. Como forma de 

atender as necessidades da comunidade, são oferecidas anualmente bolsas de 

estudos para alunos/funcionários, bem como seus familiares. A ouvidoria consiste em 

um setor facilitador, mediador e não deliberativo, que possibilita à comunidade 

acadêmica a exposição de críticas, sugestões, elogios, dúvidas e reclamações, 

através de e-mail, atendimento presencial, urna e telefone. Além de toda essa 

assistência disponibilizada aos discentes, existem atividades extracurriculares, como a 

Empresa Luciano Feijão Júnior, Apoio ao Centro Acadêmico do Curso e Intercâmbios. 

Aos discentes que participam do programa do FIES é oferecido um acompanhamento, 

informando todos os processos necessários para a efetivação do contrato. 
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1.1.9.1 Programa de Nivelamento 

O Processo Seletivo é o primeiro ato pedagógico da Instituição e, por isso, é 

visto como um momento de análise diagnóstica do perfil do recém-ingressante. Da 

mesma forma, a avaliação em sala de aula é vista como um instrumento diagnóstico 

que aponta e corrige os rumos do processo de ensino e aprendizagem. A partir disso, 

é planejado o nivelamento dos alunos. 

O Programa de Nivelamento visa suprir as deficiências básicas dos alunos que 

não acompanham adequadamente o aprendizado. A Instituição entende, dessa 

maneira, estar atendendo os alunos que estavam temporariamente afastados da vida 

acadêmica e aqueles que necessitam de reforço das bases de ensino médio. 

Segue, abaixo, na íntegra, os termos do Regulamento do Programa de 

Nivelamento, bem como o Programa vigente no semestre 2012.1: 

 

I.1.1.9.1.1 Regulamento do Programa de Nivelamento 

Com as nuances apresentadas pelos indicadores de avaliação da Educação 

Básica, é possível facilmente detectar as dificuldades apresentadas pelo estudante 

que ingressa na educação superior. Por esta variabilidade ser peculiar de cada 

estudante, deve-se considerar as competências individuais adquiridas no percurso 

escolar básico. Este desnível de informação evidenciada no ingresso do estudante do 

ensino superior deve ser considerada na Instituição de ensino como um viés que será 

trabalhado pedagogicamente e, em consonância com o desenvolvimento das ações 

curriculares e dos conteúdos programáticos trabalhado em cada disciplina, 

considerando sempre o processo de ensino e aprendizagem face aos objetivos do 

êxito acadêmico desejado. Partindo desse pressuposto, os conteúdos e abordagens 

curriculares dos Cursos de Graduação da Faculdade Luciano Feijão – FLF, estão 

direcionados de maneira a atenderem, em sua organização e dinamização, as 

diversidades cognitivas dos discentes. Com esta perspectiva, o processo de 

nivelamento da Faculdade Luciano Feijão consiste em subsidiar os alunos de 

elementos básicos da Matemática, da Leitura, Interpretação e Escrita de forma que o 

aluno consiga acompanhar as demais disciplinas com êxito e a qualidade exigida pela 

Instituição e mercado. 

Art. 1º. A Faculdade Luciano Feijão proporcionará aulas de Nivelamento em 

Língua Portuguesa e Matemática sempre que houver turmas ingressantes na 

Instituição. 

Art. 2º. O Programa de Nivelamento, também, será oferecido aos alunos de 

outros semestres que não sejam os iniciais. 
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Art. 3º. Os alunos serão convidados a participar do Programa, excluindo a 

possibilidade de obrigatoriedade.  

Art. 4º. A Coordenação do Curso se responsabilizará pelo controle da 

frequência dos alunos participantes do Programa de Nivelamento.  

Art. 5º. Os docentes envolvidos no Programa de Nivelamento serão indicados 

pela Direção Geral. 

Art. 6º. O Curso de Nivelamento oferece um programa de conteúdos que sejam 

comuns a todos os Cursos da Instituição, conteúdos básicos para a formação 

acadêmica do aluno.  

Art. 7º. A avaliação do Programa ocorrerá de modo indireto, ou seja, por meio 

da relação entre controle de frequências e desempenho nas disciplinas regulares do 

Curso.  

Art. 8º. As aulas ocorrerão durante a semana, no período vespertino e no 

noturno em horário de pós-aula e pré-aula, respectivamente.  

Art. 9º. As aulas são oferecidas gratuitamente aos alunos e contam com a 

orientação e acompanhamento de docentes qualificados e com experiência para 

identificar as dificuldades que interferem no desempenho acadêmico dos alunos e 

sugerir mecanismos adequados de estudos.  

Art. 10º. Os projetos serão desenvolvidos pelos docentes envolvidos no 

Programa a partir da identificação das necessidades dos alunos.  

Art. 11º. Novas diretrizes, avaliações ou omissões e quaisquer outras 

inclusões, deverão ocorrer através da deliberação do deliberação do Conselho de 

Acadêmico Superior (CAS). 

Art. 12º.  O presente regulamento entra em vigor na data de sua aprovação em 

reunião do Conselho Acadêmico Superior – CAS da Faculdade Luciano Feijão. 

 

I.1.1.9.1.2 Programa de Nivelamento da Faculdade Luciano Feijão – FLF / 

Semestre 2012.1 

O Nivelamento é um programa de assistência aos estudantes que viabiliza o 

acesso aos conhecimentos básicos de Português e Matemática, fundamentais à 

formação acadêmica. A finalidade central do Programa é possibilitar aos participantes 

uma revisão dos conteúdos do Ensino Médio através de aulas expositivas e de outras 

atividades, permitindo a compreensão de conteúdos esquecidos ou não aprendidos.  

 

 

I.1.1.9.1.2.1    Justificativa para a adoção do Programa 

É público e notório o fato de que muitos estudantes não tiveram uma boa 

formação escolar e que isso se reflete, direta e indiretamente, na qualidade das 
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atividades acadêmicas de nível superior. Comumente os professores lamentam o 

baixo nível apresentado pelos estudantes, principalmente no início da vida acadêmica. 

Muitos deles não interpretam adequadamente os textos, não sistematizam bem suas 

ideias por escrito, cometem muitos erros gramaticais e ortográficos e, evidenciam 

também, dificuldades no raciocínio matemático, dentre outras falhas. 
 

I.1.1.9.1.2.2   Objetivos 

A fim de superar as dificuldades mencionadas, a Faculdade Luciano Feijão 

criou o Programa de Nivelamento com os seguintes objetivos: a) enfatizar para os 

estudantes a importância de se revisar os conteúdos trabalhados no ensino médio; b) 

estimular a adquirir habilidades e competências intelectuais no campo da Linguagem e 

da Matemática, a fim de prepará-los para um melhor aproveitamento das disciplinas 

dos cursos de graduação; c) orientar a criar metodologias de estudos nestes campos; 

d) fomentar uma postura intelectual criativa, lógica, crítica e autônoma. 
 

I.1.1.9.1.2.3   Público Alvo 

Para todos os estudantes interessados e indicados pelos professores e 

coordenadores de curso. 

 

I.1.1.9.1.2.4   Matrícula 

É realizada, gratuitamente, na Secretaria Geral dos Alunos - SGA. 
 

I.1.1.9.1.2.5   Aulas e outras atividades 

As aulas são ministradas por professores da própria instituição e as turmas são 

compostas de maneira a permitir que o estudante, dependendo de sua disponibilidade 

de tempo, possa frequentar mais de um curso. 

A organização das atividades na instituição apresenta o seguinte formato: 

 40 aulas de Português, acompanhadas de exercícios relacionados aos 

conteúdos;  

 40 aulas de Matemática, acompanhadas de exercícios relacionados aos 

conteúdos. 

As aulas serão realizadas nos seguintes dias e horários da semana: 

 Português: nas segundas e quintas, das 17:30min às 18:30min (horário 

intermediário).  

 Matemática: nas terças e quartas, das 17:30min às 18:30min (horário 

intermediário). 
 

I.1.1.9.1.2.6   Participação dos estudantes 

O estudante deverá frequentar as aulas e realizar as avaliações de Português 

e/ou Matemática. Ao todo são duas avaliações para cada curso. 
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O material didático estará disponível no site e na xerox da FLF.  

Período de realização das atividades no semestre de 2012.1 

As avaliações serão realizadas a critério do professor.  

Conclusão e entrega dos certificados das atividades complementares 

Cursar 70% do total das atividades do curso de Matemática e cursar 70% do 

total das atividades do curso de Português. 
 

I.1.1.9.1.2.7   Coordenador Responsável 

Prof. Ms. Robson Augusto Mata de Carvalho 

1.1.9.2 Programa de Apoio Psicopedagógico ao Discente 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico propõe-se estar atento a questões 

psicológicas, comportamentais e afetivas do corpo discente e técnico-administrativo. 

Atua, ainda, procurando examinar e orientar os alunos em suas eventuais dificuldades 

de aprendizagem. Sob uma perspectiva mais preventiva, os alunos que apresentam 

um excessivo número de faltas ou um persistente aproveitamento deficiente serão 

convocados, sendo colocada à disposição deles a possibilidade de terem um 

acompanhamento profissional para uma revisão da metodologia de estudo ou para a 

investigação de outras dificuldades que eventualmente possam estar presentes. Com 

esta mesma ótica preventiva são entrevistados todos os alunos que solicitam 

trancamento ou cancelamento de matrícula. O Núcleo de Apoio Psicopedagógico, 

também, trabalha com os pais dos alunos que solicitam esclarecimentos sobre 

questões relacionadas a seus filhos. 

Segue, abaixo, na íntegra, os termos do Regulamento do Programa do Núcleo 

de Apoio Psicopedagógico e especificações do Programa: 

 

I.1.1.9.2.1 Regulamento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é um programa de atendimento ao corpo 

discente e técnico-administrativo, esclarecendo questões do seu fazer enquanto 

discente ou profissional, suas possibilidades de crescimento pessoal e profissional, 

através de aconselhamento, com ênfase nas questões de aprendizagem e 

emocionais, num trabalho multidisciplinar (Coordenação, Docentes e Psicólogo).  

Art. 1º. Apoio didático, pedagógico e psicológico aos estudantes com 

dificuldades de aprendizagem, integrando-o à vida acadêmica; eventualmente, aos 

funcionários técnico-administrativos. 

Art. 2º. Atualizar os discentes da Instituição acerca das Propostas 

Metodológicas e Pesquisas Pedagógicas.  

Art. 3º. Desenvolver projetos de capacitação pedagógica.  
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Art. 4º. Capacitar o Corpo Técnico Administrativo.  

Art. 5º. O acesso a este serviço é exclusivamente aos discentes e dos 

profissionais do Corpo Técnico-Administrativo.  

Art. 6º. A Direção Geral nomeará um profissional qualificado, com formação em 

psicologia, preferencialmente pertencente ao quadro docente da Instituição para fazer 

os atendimentos/acompanhamentos aos discentes.  

Art. 7º. Os atendimentos individuais ocorrerão conforme agendamento prévio.  

Art.8º Examinar e orientar os discentes em suas eventuais dificuldades de 

aprendizagem. 

Art. 9º. Oferecer serviços de apoio e orientação aos pais dos discentes quando 

solicitarem esclarecimentos sobre questões relacionadas a aprendizagem dos 

discentes. 

Art. 10º. Possibilitar aos discentes orientações preventivas para evitar 

deficiência no processo de ensino e aprendizagem oriundos de excesso de  faltas. 

Art. 11º.  Acompanhar e orientar os discentes em processo de trancamento ou 

cancelamento da matrícula. 

Art. 12º. É de responsabilidade do profissional manter a comunidade 

acadêmica informada sobre os projetos do NAP em andamento, bem como, divulgá-

los.  

Art. 13º. Ao final do semestre, o profissional tem a responsabilidade de enviar 

um relatório geral, relacionando aspectos qualitativos e quantitativos do Núcleo de 

Apoio Psicopedagógico.  

Art. 14º. Os casos omissos neste regulamento serão apreciados pela Direção 

Geral juntamente com o Conselho Acadêmico Superior - CAS. 

Art. 15º. O presente regulamento entra em vigor na data de sua aprovação em 

reunião do Conselho Acadêmico Superior – CAS da Faculdade Luciano Feijão. 

 

I.1.1.9.2.2 Programa de Apoio Psicopedagógico 

Tempo: Permanente, duas vezes por semana 

Espaço: Gabinete de Apoio Psicopedagógico  

Carga Horária: 40 horas mensais 

1.1.9.3 Atendimento Extraclasse 

A todos os alunos é disponibilizado um apoio pedagógico pelos professores,  

nos horários específicos para o atendimento discente.  

Todos os cursos possuem uma coordenação a quem cabe orientar os alunos 

com relação aos problemas que enfrentam no dia-a-dia do curso.  
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Sempre que identificada a necessidade de nivelamento de conhecimento para 

que o aluno possa corresponder ao conteúdo de determinada disciplina, a Instituição 

oferece aulas de apoio no turno intermediário e, quando necessário, aos sábados. 

O atendimento extraclasse conta, também, com o Sistema Tutorial Acadêmico, 

o qual visa prestar ao discente o suporte necessário ao planejamento de sua vida 

curricular de modo a facilitar o alcance dos seus objetivos profissionais e a formação 

do perfil do egresso. O tutor atua junto aos estudantes sob estrita orientação e 

supervisão da equipe de docentes, principalmente como mediador pedagógico e 

facilitador nos processos de ensino-aprendizagem, devendo ter formação em nível 

superior, preferencialmente, no curso de Administração. 

O aluno tem acesso a todas as informações acadêmicas relevantes no site da 

Instituição na Internet. Além disso, no primeiro dia de aula do acadêmico, ele recebe o 

Manual do Aluno, com todas as informações relevantes a respeito da sua futura vida 

acadêmica. 

 

 

- SISTEMA TUTORIAL ACADÊMICO  

Tempo: Permanente, duas vezes por semana 

Espaço: Sala do Tutorial Acadêmico  

Carga Horária: 40 horas mensais 

 

1.2. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

A formação complementar, como o próprio nome diz, deve propiciar uma 

adequação do saber específico a outro que o complemente, permitindo ao aluno a 

obtenção de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades que podem ser 

definidas pelo Colegiado ou pelo próprio aluno. A formação complementar pode ser de 

dois tipos: a formação complementar preestabelecida e a formação complementar 

aberta. 

A formação complementar preestabelecida constitui a possibilidade de 

obtenção de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades que podem ser 

definidas pelo Colegiado ou pelo próprio aluno devendo o aluno cumprir um número, 

pré-determinado pelo Colegiado, de atividades acadêmicas que lhe assegure uma 

formação complementar.  

A ideia é que o conjunto predeterminado seja constituído por meio de um 

elenco de atividades acadêmicas pré-definidas. A escolha desse conjunto de 

atividades tem que se pautar pela possibilidade de que o aluno complemente sua 
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formação específica no curso, propiciando-lhe aquisição de conhecimentos e o 

desenvolvimento de habilidades que podem ser definidas pelo Colegiado ou pelo 

próprio aluno.  

A formação complementar aberta é pensada a partir da proposição construída 

pelo aluno com orientação de um docente e condicionada à autorização prévia do 

Colegiado. Nesse caso, o papel do professor orientador é fundamental e básico. É 

imprescindível que seja preservada uma conexão conceitual com a linha básica de 

atuação do aluno no curso.  

A formação livre tem como proposta a possibilidade de o aluno ampliar sua 

formação em qualquer campo do conhecimento com base estrita no seu interesse 

individual. Nessa concepção, o aluno buscará obter créditos em atividade acadêmica 

curricular ou extracurricular de qualquer curso. As vantagens são, nesse caso, de 

estimular a visão crítica do saber e responder às aspirações individuais por algum tipo 

de conhecimento particular. Além disso, propiciam uma maior versatilidade na 

formação, podendo ser útil na definição do perfil do aluno para responder a um anseio 

de fundamentação acadêmica ou de demanda elevada da sociedade em algum 

momento específico.  

A opção do currículo do curso de Administração é intermediária entre ambas, 

pois define as espécies gerais das atividades, mas dentro dessas dá autonomia aos 

alunos. 

A Faculdade Luciano Feijão busca efetivar com as atividades complementares 

sua proposta de socialização do conhecimento, no sentido de fomentar projetos de 

pesquisa, extensão e outros eventos, em estreita parceria com a comunidade, de 

forma que seja possibilitado ao aluno, no seu processo de aprendizado, estabelecer 

um fluxo entre matérias da estrutura curricular e o contexto socioeconômico.  

Da carga horária total do curso, 120 horas/aulas podem ser cursadas sob a 

forma de atividades complementares. As atividades complementares podem ser 

desenvolvidas, desde que cumpridas as normas fixadas pelo colegiado do curso de 

graduação em Administração, em qualquer fase do curso, dentre as seguintes 

espécies: 

a) Grupo I: Ensino (disciplinas em outros cursos da Faculdade Luciano Feijão, 

em áreas afins, e em outra IES, na área de Administração ou em áreas afins; cursos 

de línguas; Libras; cursos de informática); 

b) Grupo II: Pesquisa (Projetos e Programas de Pesquisa; Assistência a 

Defesas de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação, Dissertações de 

Mestrado e Teses de Doutorado); 
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c) Grupo III: Extensão (Eventos Diversos; Projetos e Programas de Extensão). 

Entre as Atividades Complementares foram mantidas todas as atividades de 

pesquisa, de extensão e de ensino previstas no artigo 8° da Resolução CNE/CSE nº. 

4/2005, que institui as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em 

Administração, buscando, com isso, garantir um espaço aberto para que cada aluno 

complemente os conhecimentos que entenda necessários para a sua completa 

formação profissional. 

O aluno terá de cumprir cargas horárias em todos os três (3) grupos de 

Atividades Complementares (ensino, pesquisa e extensão), distribuídas em pelo 

menos seis (6) semestres letivos.  

A discriminação das Atividades Complementares e o detalhamento da sua 

forma de validação podem ser vistos no Regulamento de Atividades Complementares, 

bem como no quadro demonstrativo abaixo:  

 

1.2.1. Regulamento das Atividades Complementares  

   

  CAPITULO I 

  DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º. O presente conjunto de normas da Faculdade Luciano Feijão tem por 

finalidade normalizar o registro acadêmico das Atividades Complementares, para os 

cursos que as incluem no seu currículo, sendo o seu integral cumprimento 

indispensável para a colação de grau. 

Art. 2º. As Atividades Complementares devem criar mecanismos de 

aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo estudante, em atividades de 

monitoria, estágios, Iniciação Científica, de extensão, participação em eventos 

científicos ou culturais ou em programas ou cursos oferecidos por organizações 

empresariais. 

 

  CAPÍTULO II 

  DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Art. 3º. As Atividades Complementares compõem o currículo do curso de 

Marketing, com a duração de no mínimo 120 horas/aula. 

Art. 4º. São consideradas atividades que podem integrar as Atividades 

Complementares: 
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  Seção I 

Do aproveitamento da Iniciação Científica 

Art. 5º O aproveitamento da Iniciação Científica desenvolvida sob supervisão 

docente será da seguinte forma: 

I - trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados na 

Instituição (extra-sala de aula e extra disciplina específica), em eventos científicos 

específicos ou seminários multidisciplinares, até 2 horas/aula por trabalho, limitado a, 

no máximo, 8 horas/aula em todo o curso de graduação; 

II - trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados em eventos 

científicos específicos ou seminários e publicados em anais, mencionando o nome da 

Instituição, até 5 horas/aula por trabalho, limitado a, no máximo, 20 horas/aula em todo 

o curso de graduação; 

III - trabalhos científicos publicados em revista de circulação nacional, 

registrando o nome da Instituição, até 20 horas/aula por trabalho, limitado a, no 

máximo, 40 horas aulas em todo o curso de graduação; 

IV - trabalhos científicos publicados em periódicos científicos, registrando o 

nome da Instituição, até 20 horas/aulas por trabalho, limitado a, no máximo, 40 

horas/aula no curso; 

V - livros ou capítulos de livros publicados, registrado o nome da Instituição – 

até 40 horas/aula por trabalho, limitado a um. 

 

   Seção II 

Nas atividades de monitoria 

Art. 6º As atividades de monitorias em disciplinas pertencentes ao currículo dos 

cursos da Faculdade Luciano Feijão serão contempladas para efeito dos registros 

como atividades complementares até 10 horas/aula por semestre letivo, limitado a, no 

máximo, 40 horas/aula no curso. 

 

  Seção III 

Nas atividades de extensão 

Art. 7º As atividades de extensão, sob coordenação docente, sob a forma de 

cursos ou serviços, aprovados pelo colegiado de curso, serão validadas da seguinte 

forma: 

I - participação em eventos promovidos pela Instituição, até 2 horas/aula por 

evento, de acordo com avaliação do Coordenador do Curso, limitado a, no máximo 20 

horas/aula; 
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II - participação em eventos externos à Instituição, até 3 horas/aula por evento, 

de acordo com avaliação do Coordenador do Curso, limitado a, no máximo 15 

horas/aula; 

III - organização, coordenação, realização de cursos e/ou eventos internos ou 

externos a Instituição, de interesse desta ou da Comunidade, até 3 horas/aula por 

evento, de acordo com avaliação do Coordenador do Curso, limitado a, no máximo 15 

horas/aula; 

IV - participação nos Programas Comunidade Solidária, Escola Solidária, 

Projeto Amigos da Escola ou afins, até 10 horas/aula por semestre, limitado a 30 

horas/aula, para efeitos de validação; 

V - participação em viagens científicas, até 2 horas/aula por evento, de acordo 

com avaliação do Coordenador do Curso, limitado a, no máximo 20 horas/aula; 

VI - participação em programas de intercâmbio institucional, nacional e/ou 

internacional até 3 horas/aula por evento, de acordo com avaliação do Coordenador 

do Curso, limitado a, no máximo 15 horas/aula; 

VII - participação ou trabalho na organização em campanhas comunitárias até 

2 horas/aulas por evento, de acordo com avaliação do Coordenador do Curso, limitado 

a, no máximo 10 horas/aula; 

VIII - participação ou trabalho na organização em campanhas da Instituição, até 

3 horas aulas por evento, de acordo com avaliação do Coordenador do Curso, limitado 

a, no máximo 15 horas/aula: 

a) semana da profissão; 

b) trote solidário; 

c) doação de sangue; 

d) campanha de arrecadação de alimentos para a população carente; 

e) outros eventos a serem disponibilizados pela Instituição; 

IX - participação ou trabalho na organização de Empresa Júnior, Incubadora, 

Agência ou Escritório Experimental, Jornal do Curso, Jornal da Instituição, Diretório ou 

Centro Acadêmico, Associação Atlética, Clube da Instituição, até 3 horas/aula por 

evento ou semestre letivo de participação, de acordo com avaliação do Coordenador 

do Curso, limitado a, no máximo 15 horas/aula; 

X - participação, com frequência e aprovação em cursos de idiomas, 

comunicação e expressão e de informática, cujas cargas horárias não tenham sido 

objeto de validação de disciplina ou aproveitamento de estudos, até 10 horas/aula por 

trabalho ou semestre de trabalho, limitado a, no máximo, 30 horas/aula em todo o 

curso de graduação. 
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Seção IV 

  Do estágio extracurricular 

Art. 8º Estágios extracurriculares desenvolvidos com base em convênios 

firmados pela Faculdade, até 5 horas/aula por evento, de acordo com avaliação do 

Coordenador de Estágio e/ou do curso, limitado a, no máximo 15 horas/aula. 

 

Seção V 

Dos eventos científicos ou culturais 

Art. 9º Os eventos científicos ou culturais diversos (seminários, simpósios, 

congressos, conferências e similares) serão validados da seguinte forma: 

I - participação em eventos científicos ou culturais promovidos pela Instituição – 

até 2 horas/aula por evento, de acordo com avaliação do Coordenador do Curso, 

limitado a, no máximo 20 horas/aula; 

II - participação em eventos científicos ou culturais externos à Instituição até 2 

horas/aula por evento, de acordo com avaliação do Coordenador do Curso, limitado a, 

no máximo 10 horas/aula; 

III - organização e/ou trabalho em eventos científicos ou culturais promovidos 

pela Instituição até 5 horas/aula por evento, de acordo com avaliação do Coordenador 

do Curso, limitado a, no máximo 20 horas/aula; 

 

  Seção VI 

  Das disciplinas pertencentes a outros cursos superiores 

Art. 10. Disciplinas pertencentes a outros cursos superiores, de graduação ou 

sequenciais, da própria Instituição ou de outras instituições de ensino superior, 

frequentadas e aprovadas (sem exame), até 50% da carga horária da disciplina, de 

acordo com avaliação do Coordenador do Curso; 

 

  Seção VII 

  Dos estudos desenvolvidos em organizações empresariais 

Art. 11. Estudos desenvolvidos em organizações empresariais ou em 

organismos públicos, correlatos aos conteúdos de disciplinas e atividades profissionais 

do curso, com orientações docentes, apresentadas na Instituição (extra-sala de aula), 

até 5 horas/aula por trabalho, limitado a, no máximo, 20 horas/aula em todo o curso de 

graduação; 

Art. 12. Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados na 

Instituição (extra-sala de aula), em organizações não governamentais, de assistência 
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social ou recuperação, cooperativas e similares, de trabalho comunitário ou junto à 

comunidade e de relevância social, até 10 horas/aula por trabalho ou semestre de 

trabalho, limitado a, no máximo, 30 horas/aula em todo o curso de graduação. 

Art.13. Para os registros acadêmicos, o estudante deve apresentar, à 

Coordenadoria do Curso, documento original ou cópia autenticada, no qual esteja 

discriminado o conteúdo dos estudos, a carga horária, o período e a organização ou 

professor responsável. 

Art. 14. À Coordenadoria do curso compete avaliar os estudos ou atividades 

realizadas pelos alunos e encaminhar à Secretaria da Faculdade, os comprovantes 

necessários ao registro acadêmico. 

Art. 15. As atividades e estudos que integram as Atividades Complementares 

podem ser desenvolvidos ao longo do curso, não podendo, todavia, ser realizadas 

integralmente em um ano ou série. 

 

  CAPÍTULO III 

  DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16. O presente conjunto de normas só pode ser alterado mediante voto da 

maioria absoluta dos membros do Colegiado de Cursos e aprovado pelo Conselho 

Superior. 

Art. 17. Compete ao Colegiado de Cursos, dirimir dúvidas referentes à 

interpretação destas normas, bem como suprir as suas lacunas, expedindo os atos 

complementares que se fizerem necessários. 

Art. 18. Esta norma entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho 

Acadêmico Superior. 

Art. 19. Estas normas entram em vigor após sua aprovação pelo Conselho 

Superior-CAS. 

 

1.2.2. ESPECIFICAÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA INTEGRA-

LIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Considerando a importância de outras atividades acadêmicas para 

complementar a formação profissional, o curso de Administração da Faculdade 

Luciano Feijão, destina 120 horas de sua carga horária para atividades 

complementares, que são subdivididas em Ensino, Pesquisa e Extensão, realizadas 

pelos acadêmicos no decorrer de cada semestre, conforme sua disponibilidade e o 

planejamento pedagógico da coordenação do curso. 
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Com uma efetiva interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, as atividades  

complementares tem suas ações compreendidas em: 

 

1. Ensino:  

1.1 -Disciplinas cursadas na Faculdade Luciano Feijão e/ou em outros cursos 

de graduação de outras instituições de ensino superior – IES, com temáticas afins ao 

Curso de Administração, desde que não tenham sido objeto de aproveitamento como 

disciplina no histórico do Curso de Administração, obedecendo a carga horária da 

disciplina cursada, tendo um máximo de aproveitamento de até 50% da carga horária.  

1.2 – Cursos de Pós-Graduação (stricto sensu e lato sensu) concluídos em 

instituições de ensino superior, na área da Administração ou área afim a 

Administração com uma carga horária máxima de 20 h/a. 

1.3 – Cursos de língua estrangeira realizados durante o Curso de 

Administração, tendo 05 h/a por atividade, podendo ter uma totalização máxima de 20 

h/a. 

1.4 – Cursos de curta duração em que contempla as macroáreas da 

administração realizados na FLF e/ou em outras instituições de ensino superior – IES, 

tendo 05 h/a por atividade, podendo ter uma totalização máxima de 20 h/a.  

1.5 – Cursos de Informática realizados durante o Curso de Administração, 

tendo 05 h/a por atividade, podendo ter uma totalização máxima de 10 h/a. 

1.6 – Cursos de Nivelamento realizados durante o Curso de Administração, 

tendo 05 h/a por atividade, podendo ter uma totalização máxima de 20 h/a. 

Todas as comprovações dessas atividades relacionadas ao ensino serão 

comprovadas por meio de Certificados e/ou Diplomas, como também constando no 

Histórico da FLF. 

 

2. Pesquisa: 

2.1 – Publicação e/ou apresentação em encontros de pesquisa em instituições 

oficiais de ensino superior ou organizadas por instituições ou entidades de caráter 

científico, sendo um mínimo de  5h/a por atividade, podendo ter um máximo de 15 h/a 

de atividades totais. Sendo comprovado por meio de  

2 .2 - Assistência relatada de apresentação de Trabalhos de Conclusão de 

Curso na área da Administração, ou áreas afins: banca de defesa de Trabalho de 

Conclusão de curso (de graduação e especialização), de dissertação de mestrado e 

de tese de doutorado realizada em instituições de ensino superior, sendo um mínimo 
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de 1 h/a por atividade, podendo ter um máximo de 10 h/a. Essa atividade é 

comprovada por solicitação em relatório próprio, na coordenação. 

2.3 – Atividades de pesquisa desenvolvidas em IES ou por Instituições de 

Fomento à Pesquisa, reconhecidas. Tendo de perfazer uma carga horária mínima de 

05 h/a, podendo atingir uma carga horária total de 10 h/a. A referida atividade é 

comprovada por meio da apresentação de Certificados ou Declarações emitidos pela 

coordenadoria competente. 

2.4 – Grupos de Estudo registrados e ofertados pela Faculdade Luciano Feijão 

– FLF – por semestre. Tendo de perfazer uma carga horária mínima de 10 h/a, 

podendo atingir uma carga horária total de 20 h/a. A referida atividade é comprovada 

por meio da apresentação de certificados emitidos pela coordenadoria competente. 

2.5 – As atividades de monitorias em disciplinas pertencentes ao currículo dos 

cursos da Faculdade Luciano Feijão serão contempladas para efeito dos registros 

como atividades complementares. Tendo de perfazer uma carga horária mínima de 10 

h/a, podendo atingir uma carga horária total de 40 h/a. A referida atividade é 

comprovada por meio da apresentação de certificados emitidos pela coordenadoria 

competente. 

 

3.Extensão: 

3.1 – Curso de curta duração em matérias diversas, afins ao Curso de 

Administração. Tendo de perfazer uma carga horária mínima de 20 h/a, podendo 

atingir uma carga horária total de 40 h/a. A referida atividade é comprovada por meio 

da apresentação de certificados emitidos pela coordenadoria competente. 

3.2 – Participação ou trabalho na organização em campanhas da Instituição 

como:  

a) semana da profissão;b) trote solidário;c) doação de sangue;d) campanha de 

arrecadação de alimentos para a população carente;e) outros eventos a serem 

disponibilizados pela Instituição.Tendo de perfazer uma carga horária mínima de 03 

h/a, podendo atingir uma carga horária total de 15 h/a. A referida atividade é 

comprovada por meio da apresentação de certificados e/ou declarações emitidas pela 

coordenadoria competente. 

3.3 – Atividades Culturais – Literárias ou Artísticas – Certificadas por instituição 

reconhecida. Tendo de perfazer uma carga horária mínima de 05 h/a, podendo atingir 

uma carga horária total de 30 h/a. A referida atividade é comprovada por meio da 

apresentação de certificados e/ou declarações emitidas pela coordenadoria 

competente. 
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3.4 – Estágios regulares em instituições reconhecidas/conveniadas pela 

Faculdade Luciano Feijão – FLF, tendo de perfazer uma carga horária mínima de 05 

h/a, por semestre, podendo atingir uma carga horária total de 15 h/a. A referida 

atividade é comprovada por meio da apresentação de certificados e/ou declarações, 

termo de convênio ou contrato emitido pela Instituição cedente. 

3.5 – Seminários, congressos, simpósios, Palestras, Feiras, Workshop, 

encontros, jornadas temáticas afins ao Curso de Administração realizado e organizado 

pela Instituição ou outras  IES. Tendo de perfazer uma carga horária máxima de até 02 

h/a, por atividade, podendo atingir uma carga horária total de até 20 h/a. As referidas 

atividades serão comprovadas por meio da apresentação de certificados emitidos 

pelas Instituições organizadoras. 

3.6 -Organização, coordenação, realização de cursos e/ou eventos internos ou 

externos a Instituição, de interesse desta ou da Comunidade. Tendo de perfazer uma 

carga horária de até 03 h/a, por atividade, podendo atingir uma carga horária total de 

15 h/a. As referidas atividades serão comprovadas por meio da apresentação de 

certificados emitidos pelas Instituições organizadoras. 

3.7 – Palestras e minicursos de temáticas afins ao Curso de Administração de 

caráter nacional e internacional. Tendo de perfazer uma carga horária de até 03 h/a, 

por atividade, podendo atingir uma carga horária total de 20 h/a. As referidas 

atividades serão comprovadas por meio da apresentação de certificados emitidos 

pelas Instituições organizadoras. 

3.8 -Estudos desenvolvidos em organizações empresariais ou em organismos 

públicos, correlatos aos conteúdos de disciplinas e atividades profissionais do curso, 

com orientações docentes, apresentadas na Instituição (extra-sala de aula). Tendo de 

perfazer uma carga horária de até 05 h/a, por atividade, podendo atingir uma carga 

horária total de 20 h/a. As referidas atividades serão comprovadas por meio da 

apresentação de certificados emitidos pelas Instituições organizadoras. 

3.9 – intercâmbios acadêmicos ou culturais nacionais ou internacionais 

realizado durante o curso de Administração – por semestre letivo. Tendo de perfazer 

uma carga horária de 20 h/a, por atividade, podendo atingir uma carga horária total de 

40 h/a. as referidas atividades serão comprovadas por meio da apresentação de 

certificados emitidos pelas instituições organizadoras. 

3.10 - Participação ou trabalho na organização de Empresa Júnior, Incubadora, 

Agência ou Escritório Experimental, Jornal do Curso, Jornal da Instituição, Diretório ou 

Centro Acadêmico, Associação Atlética, Clube da Instituição. Tendo de perfazer uma 

carga horária de 05 h/a, por atividade, podendo atingir uma carga horária total de 20 
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h/a. as referidas atividades serão comprovadas por meio da apresentação de 

certificados emitidos pelas instituições organizadoras. 

3.11 - Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados na 

Instituição (extra-sala de aula), em organizações não governamentais, de assistência 

social ou recuperação, cooperativas e similares, de trabalho comunitário ou junto à 

comunidade e de relevância social. Tendo de perfazer uma carga horária de 08 h/a, 

por atividade, podendo atingir uma carga horária total de 02 h/a. as referidas 

atividades serão comprovadas por meio da apresentação de certificados emitidos 

pelas instituições organizadoras. 

 

1.3. PERFIL DO EGRESSO 

 

1.3.1. Princípios norteadores 

O perfil desejado dos egressos do curso de Administração foi elaborado a partir 

da concepção e dos objetivos da Faculdade Luciano Feijão, tendo em vista as 

peculiaridades da cidade de Sobral e da região de influência imediata, o mercado de 

trabalho, as mudanças socioeconômicas e tecnológicas e a nova legislação que 

disciplina a formação de recursos humanos para a área da administração.  

Assim, o Projeto Pedagógico do Curso de Administração contempla a formação 

de homens e mulheres públicos, de cidadãos e cidadãs, de profissionais conscientes 

de seus deveres e direitos, com amplos e sólidos conhecimentos práticos, técnico-

administrativos e sócios-políticos, imbuídos de solidariedade, aptos ao diálogo com 

profissionais de outras áreas e à participação, com responsabilidade e competência, 

no processo de integração e desenvolvimento socioeconômico de Sobral, da região e 

de todo o Estado do Ceará. 

O profissional a ser formado pelo curso proposto deverá possuir, 

necessariamente, a habilidade de um raciocínio crítico-reflexivo para questionar as 

instituições vigentes. Tal habilidade será construída a partir de uma formação sólida e 

interdisciplinar que integre as disciplinas administrativas com conhecimentos de outras 

ciências, a saber: Teoria da Administração, Direito, Economia, Metodologia de 

Pesquisa em Administração, Comunicação Empresarial, Filosofia, Psicologia e 

Comportamento Organizacional e Ética e Cidadania.  Esta pressuposição não se 

esgota na criação das disciplinas fundamentais obrigatórias, mas no perpasse desses 

saberes por todo o projeto pedagógico do curso.  

Com efeito, a crítica será propiciada, também, nas disciplinas técnicas, com 

uma interação entre o saber formal e a realidade sociocultural que o cerca, de modo 
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que a sua produção alcance dimensões palpáveis, com reflexos diretos na qualidade 

de vida da população tendo como referencial a efetivação do Administração por meio 

de instrumentos autocompositivos. 

O perfil desejado para o formando de Administração repousa, portanto, em 

uma sólida formação geral e humanística, com capacidade de análise e articulação de 

conceitos e argumentos, de interpretação e valoração dos fenômenos administrativo-

sociais, aliada a uma postura reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de 

trabalho em equipe, favoreça a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, 

além da qualificação para a vida, o trabalho e o desenvolvimento da cidadania. 

O Bacharel em Administração a ser formado pela Faculdade Luciano Feijão 

deverá estar consciente de que, além do competente exercício da profissão 

administrativa que escolher, deve possuir um compromisso sociopolítico com o 

aperfeiçoamento das instituições na área da Administração, um dever ético decorrente 

do exercício de sua função pública e um compromisso com o diálogo como 

instrumento fundamental de solução de conflitos. 

Em síntese, o Projeto Político Pedagógico do Curso de Administração da 

Faculdade Luciano Feijão, organiza sua estrutura em atenção aos seguintes princípios 

norteadores:  

 Contextualização da formação generalista na qual os conhecimentos são 

construídos e reconstruídos pela perspectiva crítico-reflexiva e histórica 

e culturalmente situada.  

 Indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

visando o desenvolvimento de práticas investigativas e instigadoras da 

participação do aluno na construção coletiva do conhecimento em 

conexão com as particularidades regionais de uma sociedade também 

mundializada.  

 Interdisciplinaridade exógena e endógena, evidenciada na articulação 

entre atividades que compõem a proposta curricular.   

 Flexibilidade na organização das atividades acadêmicas, favorecendo 

maior plasticidade ao projeto pedagógico e o atendimento às 

expectativas e interesses dos alunos.  

 Correlação teórico-prática dos conhecimentos levados a efeito pelo 

projeto pedagógico.  

 Ética como uma referência capaz de imprimir identidade e orientar as 

ações educativas.  
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 Ênfase na prática de avaliação qualitativa do aprendizado dos 

estudantes e uma prática de re-significações na forma de organização 

do trabalho docente e de aperfeiçoamento do projeto pedagógico do 

curso. 

1.3.2. Perfil do profissional a ser formado 

O Profissional formado pela Faculdade Luciano Feijão, considerando o caráter 

do Curso de Graduação em Administração, além da sólida formação humanista, tem 

toda a formação técnica inerente à profissão, com expressiva e bem sustentada 

percepção do cenário socioeconômico e da região onde está inserido.  

O Gestor egresso do curso será capaz de: “planejar, desenvolver, criar, 

organizar, implementar, dirigir, gerenciar, assessorar e coordenar organizações e 

ações, independentemente do porte e da natureza, na área da Administração 

Contemporânea, em todos os segmentos”.  

Com este perfil adquirido, o egresso detém conhecimento e capacidade para: 

 planejar, organizar, comandar e controlar de forma eficiente, eficaz e efetiva 

o funcionamento de empreendimentos; 

 preservar e deter uma visão de mercado global;  

 acompanhar e manter-se atualizado quanto às variações socioeconômicas, 

ambientais e políticas em nível local, regional e nacional; 

 identificar e analisar problemas, diagnosticar desempenho, elaborar e 

monitorar projetos, processos e outras situações organizacionais, pelos princípios da 

investigação científica;  

 desenvolver projetos de melhoria e de análise do desempenho 

organizacional, estimulando programas de auto-avaliação, recomendando soluções e 

intervenções alternativas, criativas e inovadoras às Organizações;  

 acompanhar e manter-se atualizado quanto as legislações específicas; 

 analisar e desenvolver projetos de gestão financeira; 

 acompanhar, atualizar e implantar projetos, programas e sistemas que 

possibilitem melhores resultados à gestão nas Organizações; 

 desenvolver e implementar programas e sistemas que permitam a 

incorporação de conceitos à efetiva melhoria da qualidade de serviços e produtos;  

 utilizar e ampliar o uso de recursos tecnológicos, humanos e 

organizacionais, otimizando e melhorando o desempenho organizacional, a eficiência, 

eficácia e efetividade organizacional; 
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 projetar, programar, implementar e desenvolver campanhas e projetos de 

consultoria que possibilitem a inovação e a ação inovadora das organizações nos 

mercados em que atuam; 

 reconhecer e incentivar a permanente e constante aprendizagem nas 

Organizações; 

 gerenciar e implementar negócios internacionais; 

 incentivar e alavancar as mudanças organizacionais, utilizando todas as 

ferramentas de Gestão para otimizar os efeitos das mudanças, a fim de identificar e 

potencializar as oportunidades; 

 implementar e buscar o incremento das relações e a renovação dos 

integrantes do Mercosul e de outros blocos econômicos. O Administrador ao se 

graduar no curso oferecido pela Faculdade Luciano Feijão atuará nas Organizações 

tendo como pressuposto básico a rentabilidade com menor custo, assegurando 

produtividade, qualidade, criatividade e a satisfação do cliente através do 

compromisso social e ambiental. Para tanto, terá condições para deter a visão global 

do mercado, da concorrência e da tecnologia de informação, habilitando-se ainda na 

atuação e acompanhamento de pesquisas de mercado, gerenciamento de macro a 

micro estratégias organizacionais, orientando processos produtivos com foco da 

gestão e às técnicas de negociação.  

 

1.4. FORMA DE ACESSO AO CURSO 

 

A admissão ao curso de Administração da Faculdade Luciano Feijão se dá de 

acordo com os termos definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI da 

IES, cujo processo encontra-se detalhado no Regimento Geral da Faculdade 

devidamente aprovado pelo órgão competente e legislação vigente. 

 

1.4.1. Texto do Plano de Desenvolvimento Institucional – 

PDI da Faculdade Luciano Feijão que trata da forma 

de acesso 

 

O processo seletivo visa selecionar e classificar os alunos para admissão aos 

cursos superiores da Faculdade Luciano Feijão abrangendo os conhecimentos 

comuns às diversas formas de escolaridade do ensino médio, sem ultrapassar este 

nível de complexidade, a serem avaliados em provas, na forma disciplinada pelo 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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A classificação ocorre pela ordem decrescente dos resultados obtidos, sem 

ultrapassar o limite das vagas fixadas, excluídos os candidatos que não obtiverem os 

níveis mínimos estabelecidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. A 

classificação obtida e valida para a matrícula no período letivo para o qual se realiza a 

seleção, tornando-se nulos seus efeitos se o candidato classificado deixar de requerê-

la ou, em o fazendo, não apresentar a documentação regimental completa, dentro dos 

prazos fixados. 

Na hipótese de restarem vagas pode realizar-se novo processo seletivo, ou 

nelas poderão ser matriculados portadores de diploma de graduação, conforme 

legislação vigente. 

O candidato classificado em processo seletivo e convocado para ingresso em 

curso de graduação comparece ao setor de matrícula, no prazo fixado, com os 

documentos exigidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

O candidato classificado que não se apresentar para matrícula, no prazo 

estabelecido, perde o direito de matricular-se em favor dos demais candidatos, a 

serem convocados por ordem de classificação, mesmo que tenha efetuado o 

pagamento das taxas exigidas. 

Nenhuma justificativa pode eximir o candidato da apresentação, no prazo 

devido, dos documentos exigidos para a efetivação da matrícula. A matrícula deve ser 

renovada no prazo fixado pela Diretoria Geral, respeitadas as normas estabelecidas, 

sob pena de perda de direito a mesma. 

Ressalvado o caso de trancamento de matrícula, previsto no Regimento Geral, 

a não renovação de matrícula implica em abandono do curso e desvinculação do 

aluno da Faculdade Luciano Feijão. O requerimento de renovação de matrícula é 

instruído com o comprovante de quitação das mensalidades do semestre anteriores e 

o contrato de prestação de serviços educacionais. 

Ao aluno desistente é reservado o direito de requerer reabertura de Matrícula, 

observada a existência de vaga. O aluno de um curso pode matricular-se em 

disciplinas de outros cursos da Faculdade Luciano Feijão, em havendo vagas, 

conforme normas baixadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Obtida a aprovação na respectiva disciplina, esta fará parte do histórico 

acadêmico do aluno. O aproveitamento de estudos para fins de integralização 

curricular só se dará mediante aprovação do Colegiado de Curso. 
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1.4.2. Texto do Regimento Geral da Faculdade Luciano 

Feijão que regulamenta o processo seletivo de 

admissão 

 

Capítulo II: Dos Processos Seletivos de Admissão 

Art. 46. Os processos seletivos de admissão, articulados com os conteúdos do 

ensino médio ou equivalente, estarão abertos a todos aqueles que tenham concluído 

este nível de ensino, e destinam-se à avaliação da formação básica legal e à 

classificação dos candidatos, dentro do limite das vagas oferecidas. 

§ 1° Os processos seletivos  adotados em cada período tem seus 

procedimentos definidos, antecipadamente, pelo Colegiado de Curso. 

§ 2° As vagas oferecidas para cada curso são  autorizadas, direta ou 

indiretamente, pelo órgão público competente, respeitada a legislação pertinente. 

§ 3º As inscrições para os Processos Seletivos de Admissão são dispostas em 

Edital, do qual constam os cursos oferecidos, com as respectivas vagas, os prazos de 

inscrição, a relação e o período das provas, testes, entrevistas ou análise de currículo 

escolar, os critérios de classificação e desempate e demais informações úteis. 

§ 4º A divulgação do edital, pela imprensa, é feita de forma resumida, 

indicando, todavia, o local onde podem ser obtidas as demais informações. 

§ 5º A publicação do edital é precedida da divulgação das condições de oferta 

dos cursos, destacando-se: 

I - a qualificação do corpo docente em efetivo exercício nos cursos de 

graduação; 

II - a descrição dos recursos materiais à disposição dos alunos, incluindo, 

obrigatoriamente, laboratório de informática com acessos às redes de informação e 

acervo da biblioteca; 

III - o elenco dos cursos reconhecidos e dos cursos em processo de 

reconhecimento, assim como os resultados das avaliações realizadas pelo MEC; e 

IV - o valor dos encargos financeiros  assumidos pelos alunos e as normas de 

reajuste aplicáveis aos períodos letivos aos quais se refere o processo seletivo. 

Art. 47. O processo seletivo de admissão estabelece metodologia uniforme e 

tratamento idêntico para todos os candidatos, e em todos os cursos oferecidos, nos 

termos das normas aprovadas pelo CAS. 

Art. 48. A classificação ocorre pela ordem decrescente dos resultados 

cotejados, até o limite de vagas fixado, excluídos os candidatos que não satisfizerem 

as condições estabelecidas no Edital. 
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§ 1° A classificação obtida é válida para matrícula no período letivo para o qual 

se realiza o concurso, tornando-se nulos os seus efeitos, se o candidato classificado 

deixar de requerê-la, ou, fazendo-a, não apresentar a documentação regimental 

completa, dentro dos prazos fixados. 

§ 2° Na hipótese de restarem vagas não preenchidas, nelas poderão ser 

recebidos alunos transferidos de outra instituição ou portadores de diplomas de 

graduação ou excedentes do mesmo processo seletivo que requererem, regularmente, 

reopção de curso. 

Art. 49. Não ocorrendo o preenchimento das vagas iniciais, é facultada à 

Faculdade a realização de novo processo seletivo de admissão, mediante publicação 

de novo Edital, nos termos da legislação em vigor. 

 

1.5. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO 

E APRENDIZAGEM 

 

O Sistema de Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem do Curso de 

Administração da Faculdade Luciano Feijão ocorre de acordo com os termos definidos 

no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e no Regimento Geral da IES. 

 

1.5.1. Concepção de Avaliação 

 

A avaliação é um dos grandes desafios da prática educativa, uma vez que 

sofreu um grande desvirtuamento ao longo dos anos. Trata-se avaliação apartada do 

processo de educar como se fossem dimensões distintas (HOFFMANN, 2005). Sua 

função inicial era a de elemento de referência do processo de aprendizado tendo em 

vista o educando e o seu desenvolvimento. Posteriormente tornou-se apenas 

elemento de controle e dominação. 

A Faculdade Luciano Feijão entende que há uma relação fundamental, porém 

rompida, entre avaliação e (re)planejamento, que precisa ser resgatada, pois é isto 

que lhe dá o sentido transformador. A avaliação deve ter caráter de acompanhamento 

do processo, fazendo parte da realização interativa. 

Neste sentido, a avaliação do processo ensino e aprendizagem vem sendo 

utilizada para fazer novos planejamentos, de forma a aproximar cada vez mais o aluno 

do que foi proposto no plano de ensino e nos planos de aula, pautando-se nos 

seguintes objetivos: 
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1. informar alunos, professores e comunidade sobre qual direção o 

desenvolvimento do educando e do processo ensino-aprendizagem está se 

realizando; 

2. captar as necessidades a fim de serem trabalhadas e superadas, garantindo 

a aprendizagem e desenvolvimento por parte de todos os alunos; 

3. favorecer especialmente para alunos e professores a reflexão conjunta sobre 

a realidade e selecionar as formas apropriadas de dar continuidade aos trabalhos. 

A avaliação abrange os três aspectos básicos da tarefa educativa: trabalho 

com conhecimento, relacionamento interpessoal e organização da coletividade. 

 

1.5.2. Avaliação do processo ensino-aprendizagem 

 

As políticas de avaliação  adotadas pelo Curso de Administração estão sendo 

implementadas  através de um modelo sistemático de avaliação em que estão 

envolvidos o desempenho acadêmico do discente, as implicações do docente e do 

discente no processo de ensino-aprendizagem, a coerência do sistema avaliativo, 

estratégias pedagógicas do docente na condução da disciplina, a aplicabilidade do 

Projeto Político Pedagógico, o sistema de auto-avaliação do curso, dentre outras. 

Nesse sentido, no desafio de implementação e contínua avaliação do curso, 

elencou-se 03 âmbitos a serem avaliados:  

 

A - Processo Ensino/Aprendizagem  
 

Objetiva-se através deste a construção de um espaço: 

– Em que professores e alunos devem estar receptivos à interdisciplinaridade 

que marca os conhecimentos contemporânea e particularmente as disciplinas de 

ordem econômica e sociais.  

– Ensino/aprendizagem entendido como processo dinâmico e, como tal,  

revisado e discutido periodicamente por todos os envolvidos (docentes/discentes). 

– Receptividade do docente para o diálogo em sala a fim de favorecer um 

acompanhamento mais sistemático e eficiente do desempenho dos alunos.  

– Busca de outros interlocutores e espaços para os processos de 

aprendizagem e avaliação, articulando elementos cotidianos, artísticos e científicos, 

enriquecendo assim o processo de ensino-aprendizagem. 

O envolvimento direto de docentes e discentes no processo de 

ensino/aprendizagem revela uma dinâmica que possibilita postura ativa na produção 

do conhecimento.  A participação nesse processo impulsiona o desenvolvimento do 

pensamento reflexivo, critico e espírito científico. 
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B - Coerência do Sistema de Avaliação 
 

Objetiva–se através deste:  

–   Avaliar dialógica e processual; 

– Incentivar um processo de avaliação que prime mais pela aprendizagem 

(entendida como processo inventivo)  pela aquisição e mensuração de conteúdos 

específicos; 

– Fomentar avaliações compartilhadas entre diferentes disciplinas do mesmo 

semestre, através de um trabalho em conjunto e engajado; 

– Possibilitar diferentes articulações com o conteúdo da disciplina, de forma 

que o aluno possa implicar-se com os conteúdos envolvidos, pondo a teoria em 

movimento através da sua singularidade; 

– Fomentar uma melhor comunicação entre os professores na elaboração do 

cronograma do processo de avaliação de suas disciplinas, a fim de evitar sobrecargas 

num mesmo período;  

– Atualizar e vincular os conteúdos abordados com a realidade social 

contemporânea, bem como com a bibliografia utilizada; 

Neste sentido, sugerem-se possíveis formas de avaliação, tais como: a 

realização de prova, relato de visitas, trabalho escrito, produção de artigos, 

apresentação de trabalhos em eventos científicos e relatos de experiência relevantes à 

disciplina, estudo de caso, elaboração de seminário, entre outras práticas do campo 

dos saberes.  

 

C - Sistema de Auto-Avaliação do Curso  
 

Objetiva-se através deste:  

–  Avaliar anualmente o curso, abordando e sistematizando os dados obtidos a 

partir dos instrumentais dos demais processos avaliativos (discente, docente e 

disciplina), discutindo questões relativas às ênfases, áreas de atuação, entre outras, 

concernentes à realidade cotidiana do Projeto Pedagógico. 

– Buscar espaços de interlocução e construção compartilhada do 

conhecimento, criando espaços políticos como: reuniões de departamento e da 

coordenação, assembléias estudantis, entre outros, para a discussão e avaliação do 

curso, retirando daí, informações necessárias para o seu aprimoramento.  

– Avaliar de que forma as disciplinas articulam-se com o projeto político-

pedagógico do curso.  
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– No processo de auto-avaliação revisa-se as atividades desenvolvidas para 

que estas sejam condizentes com a contemporaneidade. Como resultado, mantendo-

se melhorias constantes no curso. 

 

1.5.3. Texto do Regimento Geral da Faculdade Luciano 

Feijão que regulamenta a Avaliação do Processo de 

Ensino Aprendizagem 

 
 

 

CAPÍTULO VI 

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO 

 

Art. 62. A avaliação do rendimento acadêmico é feita por disciplina, incidindo 

sobre a frequência e o aproveitamento. 

 

Art. 63. A frequência às aulas e demais atividades escolares, permitida apenas 

aos matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas. 
 

§ 1º Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado 

reprovado na disciplina o aluno que não obtenha, no mínimo, 75% (setenta e cinco por 

cento) das aulas e demais atividades programadas. 
 

§ 2º A verificação e registro de frequência são da responsabilidade do 

professor, e seu controle, para efeito do parágrafo anterior, da Secretaria. 
 

Art. 64. O aproveitamento escolar é avaliado pelo acompanhamento contínuo 

do aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares e no exame final, 

sempre escritos, exceto no caso do inciso I do artigo 68. 
 

§ 1º Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios, sob a forma de 

prova e determinar os demais trabalhos, bem como julgar-lhes resultados. 
 

§ 2º Os exercícios escolares, em número de dois por período letivo, constam 

de trabalhos de avaliação, trabalho de pesquisa e outras formas de verificação 

previstas no plano de ensino da disciplina. 
 

Art. 65. A cada verificação de aproveitamento é atribuída uma nota, expressa 

em grau numérico de zero a dez. 
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Parágrafo único. Ressalvado o disposto no artigo 67, atribui-se nota 0 (zero) ao 

aluno que deixar de se submeter à verificação prevista na data fixada, bem como ao 

que nela se utilizar meio fraudulento. 
 

Art. 66. A nota final do aluno em cada disciplina, verificada ao término do 

período letivo, será a média aritmética simples entre as notas de verificação de 

aproveitamento e a nota do exame final. 
 

Art.67. É concedida prova substitutiva ao aluno que deixar de realizar prova de 

aproveitamento escolar no período estabelecido no calendário acadêmico. 
 

§ 1º A prova substitutiva é realizada mediante requerimento do aluno e em 

prazo estabelecido pela Secretaria. 
 

§ 2º Conceder-se-á segunda chamada ao aluno que faltar ao exame final, 

desde que requerida no prazo improrrogável de 8 (oito) dias após sua realização, uma 

vez justificada a ausência e a juízo do Diretor.  

 

Art. 68. Atendida em qualquer caso a frequência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) e demais atividades escolares, é aprovado: 
 

I – independentemente do exame final, o aluno que obtiver nota de 

aproveitamento não inferior a 7(sete), correspondentemente à média aritmética, sem 

arredondamento, das notas dos trabalhos escolares ou provas; e 
 

II – mediante exame final o aluno que, tendo obtido nota de aproveitamento 

inferior a 7 (sete), porém não inferior a 3(três), obtiver nota final não inferior a 5 (cinco) 

correspondente à média aritmética, sem arredondamento, entre a nota de 

aproveitamento e a nota de exame final. 
 

Art. 69. O aluno reprovado por não ter alcançado, seja a frequência, sejam as 

notas mínimas exigidas, repetirá a disciplina, sujeitando-se na repetência, às mesmas 

exigências de frequência e de aproveitamento estabelecidas neste Regimento. 
 

Art. 70. É promovido à série seguinte o aluno aprovado em todas as disciplinas 

do semestre letivo cursado, admitindo-se ainda a promoção com dependência em até 

2 (duas) disciplinas. 
 

Parágrafo único. O aluno reprovado em mais de 2 (duas) disciplinas repetirá o 

período, ficando porém dispensado das disciplinas em que obteve aprovação. 
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Art. 71. O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, 

demonstrado por meio de avaliação de competências, feita por banca examinadora 

especial, pode ter abreviada a duração de seu curso de acordo com a legislação e 

normas vigentes. 

 

1.6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE CURSO 

 

O Sistema de Avaliação do Projeto do Curso de Administração da Faculdade 

Luciano Feijão se dá de acordo com os termos definidos no Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI da IES. 

 

1.6.1. Auto-Avaliação do Curso 

 

O projeto de auto-avaliação da Faculdade Luciano Feijão e seus cursos de 

graduação são aplicados para todos os cursos de graduação oferecidos. Apesar de 

ser uma avaliação independente, a auto-avaliação dos cursos de graduação faz parte 

de um projeto maior, a Avaliação Institucional. 

Enquanto a Avaliação Institucional está focada na Instituição como um todo, a 

auto-avaliação dos cursos centraliza-se no próprio curso, onde os alunos avaliam os 

professores e suas disciplinas, seu coordenador de curso, seus laboratórios, sua 

biblioteca, além dos aspectos relacionados a organização geral do curso e da 

infraestrutura física disponibilizada pelo curso. Os professores, por sua vez, também 

avaliam seus alunos, coordenador de curso, biblioteca e laboratórios. 

Os resultados dessa auto-avaliação são aplicados para a melhoria do curso de 

graduação, por um Planejamento Estratégico elaborado pelo coordenador do curso, 

juntamente com os membros do colegiado, e submetido à apreciação da Diretoria da 

Faculdade e seus órgãos competentes.  

Diante desta perspectiva a auto-avaliação dos cursos de graduação da 

Faculdade Luciano Feijão tem os seguintes objetivos: 
 

 Geral:  

Redimensionar metodologias, avaliar propostas e manter os projetos 

pedagógicos adequados às diretrizes curriculares vigentes, bem como registrar 

deficiências procurando aperfeiçoar o processo acadêmico e a qualidade dos serviços 

prestados aos discentes. 
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 Específicos: 

- impulsionar o processo criativo de autocrítica dos cursos, como evidência da 

vontade política de auto-avaliar-se para garantir a qualidade da ação acadêmica e 

para prestar contas à sociedade da consonância dessa ação com as demandas 

científicas e sociais da atualidade; 

- conhecer, numa atitude diagnóstica, como se realizam e se inter-relacionam, 

nos cursos de graduação, as tarefas acadêmicas em suas dimensões de Ensino, 

Pesquisa e Extensão; 

- estabelecer compromissos com a comunidade acadêmica, explicitando as 

diretrizes do projeto pedagógico e os fundamentos do programa sistemático e 

participativo de avaliação, que permita  constante reordenamento, consolidação e/ou 

reformulação das ações inerentes ao curso, mediante diferentes formas de divulgação 

dos resultados da avaliação e das ações dela decorrentes; 

- repensar objetivos, metas e ações, aplicando os resultados na perspectiva de 

oferecer cursos mais coerentes com o momento histórico em que se insere, capazes 

de responder às modificações estruturais da sociedade; 

- estudar, propor e implementar mudanças das atividades acadêmicas do 

Ensino, da Pesquisa e da Extensão, contribuindo para a formulação de projetos 

pedagógicos socialmente legitimados e relevantes. 

 

1.6.1.1 Sistema de Auto-Avaliação do Curso 

 

Objetiva-se através deste:  

 Avaliar anualmente o curso, abordando e sistematizando os dados obtidos a 

partir dos instrumentais dos demais processos avaliativos (discente, docente e 

disciplina), discutindo questões relativas às ênfases, áreas de atuação, entre outras, 

concernentes à realidade cotidiana do Projeto Pedagógico. 

 Buscar espaços de interlocução e construção compartilhada do 

conhecimento, criando espaços políticos como: reuniões de departamento e da 

coordenação, assembléias estudantis, entre outros, para a discussão e avaliação do 

curso, retirando daí, informações necessárias para o seu aprimoramento.  

 Avaliar de que forma as disciplinas articulam-se com o projeto político-

pedagógico do curso.  

 No processo de auto-avaliação faz-se revisão  das atividades desenvolvidas 

para que estas sejam condizentes com a contemporaneidade. Como resultado, 

mantendo-se melhorias constantes no curso. 
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1.7. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso contempla uma carga horária de 40 

hora/aula, é operacionalizado por meio de um artigo científico que consiste numa 

prática de cunho cientifico e de grande importância para a formação do aluno 

pesquisador do Curso de Administração da Faculdade Luciano Feijão, pois, possibilita 

uma relação da teoria com a prática, sobre o assunto de seu interesse que apresente 

os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. O trabalho será elaborado pelo 

aluno com base em literatura, em sua experiência adquirida de atividades oriundas de 

vivência pessoal e profissional e nas linhas de pesquisa dos “Professores 

Orientadores” e, mediante aprovação na Disciplina ministrada em Sala de Aula será 

avaliado por uma “Banca” formada por professores da Instituição que definirão uma 

nota final para a obrigatória apresentação do respectivo TCC. O Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) será elaborado individualmente e toda orientação será feita 

com base em textos digitados e impressos pelo aluno de acordo com as normas 

metodológicas (exceto na primeira semana de orientação). Esta condição é básica 

para fomentar a produção textual do aluno no desenvolvimento do trabalho nos prazos 

previstos. Os Professores Orientadores de TCC serão definidos pela coordenação de 

curso e estarão autorizados a orientar Trabalhos de Conclusão de Curso como 

Professores da Área de Conhecimento Específica. Compete ao Coordenador do Curso 

definir e divulgar as datas programadas para as avaliações dos TCCs e resolver 

eventuais problemas apresentados pelos Professores Orientadores de TCC e dos 

Professores Orientadores. Respeitando-se a disponibilidade do professor orientador, o 

aluno formalizará, através de documento específico, a escolha do tema a ser 

abordado. De acordo com a necessidade do desenvolvimento do trabalho o Professor 

Orientador de TCC poderá solicitar ainda a contribuição de um professor co-orientador 

de áreas de conhecimento básicas ou complementares para melhor solução de uma 

parte do trabalho que o requeira. 

 
 

1.7.1. Atividades de Conclusão de Curso 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso — TCC — é um artigo desenvolvido no 

oitavo semestre do curso, no qual o aluno aplica os conhecimentos adquiridos durante 

o Curso de Administração da Faculdade Luciano Feijão em conformidade com as 

normas da ABNT. 
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1.7.2. Norma Para Elaboração de Trabalhos de Conclusão 

de Curso (TCC) 

Esta norma foi elaborada com o objetivo de orientar alunos e professores na 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), como atividade curricular de 

extrema importância para a formação do Administrador e determinada pelas Diretrizes 

Curriculares do Curso de Administração pelo Ministério da Educação.  

Acreditamos que com estas orientações, as quais são revisadas 

periodicamente, estaremos contribuindo para que os professores orientadores e os 

alunos tenham a sua tarefa facilitada, podendo desempenhar melhor seus papeis no 

processo educativo.  

 

1.7.3. Regulamento do Trabalho de Conclusão do Curso 

(TCC) 

 

No que tange ao Trabalho de Conclusão de Curso, componente curricular 

obrigatório, a Faculdade Luciano Feijão decidiu por manter, no regime semestralizado.  

O trabalho de Conclusão de Curso é constituído de elaboração de um Artigo de Final 

de Curso, desenvolvida individualmente mediante a assessoria de um(a) professor(a) 

orientador(a), atendo-se às linhas de pesquisa do Curso, conforme regulamento. A 

disciplina “Metodologia da Pesquisa Científica” alocada no primeiro semestre do Curso 

visa subsidiar todos os trabalhos escolares, com critérios de cientificidade, além da 

disciplina Projeto de Pesquisa que antecede a elaboração do artigo. 

Um manual de normas para a elaboração do artigo é disponibilizado aos alunos 

pelos professores orientadores, para consulta, orientação e unidade de 

procedimentos, seguindo as normas da ABNT. 

Além disso, o Trabalho de Conclusão de Curso conta com regulamento próprio, 

disponível como anexo, contendo necessariamente, critérios, procedimentos e 

mecanismos de avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua 

elaboração, devidamente aprovado em Colegiado de Curso. 

 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades 

relacionadas com o Trabalho de Conclusão de Curso, dela resultante, denominado 

Artigo Científico, indispensável para a colação de grau. 
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Art. 2º. O Artigo Científico consiste em pesquisa individual orientada.  

 

Parágrafo único: A pesquisa pode ser realizada em qualquer área do 

conhecimento Administrativo,gerencial e comportamental, desde que, enquadrada nas 

linhas de pesquisa, em particular do respectivo professor orientador e, em geral, do 

Curso de Administração da Faculdade Luciano Feijão.  

 

Art. 3º. Os objetivos gerais do artigo são os de propiciar aos alunos do Curso 

de Administração a ocasião de demonstrar o grau de habilitação adquirido, o 

aprofundamento temático, o estímulo à produção teórica, à consulta de bibliografia 

especializada segundo as normas formais de metodologia científica e o 

aprimoramento da capacidade de planejamento, coordenação, liderança e controle da 

área Administrativa. 

 

II. DO COORDENADOR DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Art. 4º. A coordenação do Trabalho de Conclusão de Curso é feita pelo 

professor Coordenador e um professor orientador. 

  

Art. 5º. Ao Coordenador compete: 

I – elaborar, semestralmente, o calendário de todas as atividades relativas o 

Artigo Científico, em especial o cronograma das defesas; 

II – proporcionar, com a ajuda dos Orientadores de metodologia, a orientação 

básica aos alunos em fase de iniciação do Projeto de Pesquisa; 

III – convocar, sempre que necessário, reuniões com os professores 

Orientadores e alunos matriculados na disciplina atinente ao Trabalho de Conclusão 

de Curso – “Artigo Científico”; 

IV – manter o controle das atas das bancas examinadoras; 

V – providenciar o encaminhamento à Biblioteca Central de cópias dos artigos 

selecionados; 

VI – designar bancas examinadoras dos artigos; 
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III. DOS PROFESSORES ORIENTADORES 

 

Art. 6º. O Artigo Científico é desenvolvido necessariamente de acordo com as 

linhas de pesquisa da Instituição, sob a orientação de dois professores vinculados ao 

Curso de Administração da FLF. 

Parágrafo único. O artigo é atividade de natureza acadêmica e pressupõe a alocação 

de parte do tempo de ensino dos professores à atividade de orientação, na forma 

prevista nas normas internas da Instituição. 

 

Art. 7º. Cabe ao aluno escolher o professor Orientador de conteúdo (a ser 

escolhido obrigatoriamente entre os professores indicados no Quadro de 

Orientadores), através da entrega da Ficha de Orientação e Pré-Projeto, nos prazos 

estabelecidos pela Coordenação de Trabalho de Conclusão de Curso-TCC. 

Art. 8º. Cada professor pode estar vinculado a, no máximo, 10 (dez) 

orientandos. 

Art. 9º. A substituição de Orientador só é permitida mediante aquiescência do 

Coordenador e somente pode ocorrer até o segundo encontro de planejamento do pré-

projeto.  

Art. 10. É dever dos orientadores encaminhar ao Coordenador  os casos 

especiais e ou omissos, devendo este solucionar as celeumas, podendo, se entender 

necessário, encaminhá-los para apreciação do Colegiado de Curso. 

Art. 11. O professor Orientador de conteúdo tem, entre outros, os 

seguintes deveres específicos: 

I – frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador; 

II – atender seus alunos orientandos e controlar a evolução da elaboração do 

Artigo Científico;  

III – analisar e avaliar atividades que forem realizadas por seus orientandos, 

aprovando-os ou reprovando-os, conforme o caso; 

IV – participar das defesas para as quais estiver designado; 

V – assinar, juntamente com os demais membros de bancas examinadoras, as 

atas finais de sessões de defesa, imediatamente ao final dos trabalhos. 
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IV. DOS ALUNOS EM FASE DE REALIZAÇÃO DO ARTIGO. 

 

Art. 12. Considera-se aluno em fase de realização do Artigo Científico aquele 

regularmente matriculado nas disciplinas respectivas, pertencentes ao currículo pleno 

do Curso de Graduação em Administração.  

Art. 13. O aluno em fase de realização do Artigo Científico tem, entre outros, os 

seguintes deveres específicos: 

I – frequentar as aulas de orientação metodológica do Artigo Científico; 

II – manter contatos, semanais, com os Orientadores para discussão e 

aprimoramento de sua pesquisa, devendo justificar eventuais faltas; 

III – cumprir o calendário divulgado para as atividades de Orientação dos 

artigos; 

IV – elaborar a versão final do Artigo Científico de acordo com o presente 

regulamento e as instruções do seu Orientador;  

V – entregar ao Orientador o Artigo, nos prazos definidos; 

VI – comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender 

o Artigo. 

 

VI. DO ARTIGO 

 

Art. 14. O Artigo Científico, expressão formal do Trabalho de Conclusão de 

Curso TCC, deve ser elaborada considerando-se: 

I – na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos neste 

Regulamento e pela Coordenação, notadamente através dos professores 

Orientadores; 

II – no seu conteúdo, as finalidades estabelecidas neste Regulamento e a 

vinculação direta do seu tema com um dos ramos do conhecimento na área da 

Administração, preferencialmente aqueles identificados pelas disciplinas ofertadas no 

currículo pleno, de acordo com as linhas de pesquisa do Orientador. 

 

Art. 15. A estrutura do Artigo Científico compõe-se, no mínimo, de: 

I – folha de rosto; 

II – folha de aprovação metodológica; 

III – resumo; 

IV – Introdução; 

V – desenvolvimento, contendo necessariamente a revisão bibliográfica; 
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VI – Aspectos Metodológicos; 

VII – Análise dos Dados; 

VIII – considerações finais ou conclusões; 

 IX– referências bibliográficas. 

 

Art. 16. As cópias do artigo encaminhadas às bancas examinadoras devem ser 

apresentadas em tamanho cuja soma da totalidade do trabalho possuam, com o 

atendimento das normas técnicas, no mínimo, 15 (quinze) e, no máximo, 18 (dezoito) 

laudas. 

 

Art. 17. Para fins de depósito, a versão final do Artigo Científico deverá ser 

entregue acompanhada do aval do Orientador, através da assinatura na folha de 

aprovação. 

 § 1º. Os alunos têm o ônus de entregar seus Trabalhos completamente 

terminados aos Orientadores em prazo não inferior a 15 (quinze) dias antes do 

depósito, a fim de serem avaliados pelos professores participantes da banca. 

 

Art. 18. A marcação da banca será realizada pelos professores Orientadores, 

juntamente com a Coordenação de Curso de acordo a conveniência do calendário 

acadêmico. 

 

Art. 19. O Artigo Científico final deve ser entregue na sala da Coordenação em 

01 (uma), atendendo os demais requisitos exigidos neste Regulamento, devem vir: 

I - encadernados em azul escuro, conforme padrão da FLF; 

II - com gravação em branco na capa do nome da instituição, do autor e 

Orientador, seu título e local; 

III - na lombada deve constar apenas autor e título; 

Parágrafo Único: Os alunos deverão, no ato da entrega da versão final do 

Artigo entregar uma versão digital  na Sala da Coordenação, sendo que: 

I - Na versão digital deverá constar uma etiqueta contendo o nome completo do 

aluno e a identificação da turma a qual pertence. 

II – O Trabalho deve ser gravado na sua totalidade em um único -–arquivo do 

Word com o nome completo do aluno como nome do arquivo. 

 

Art. 20. Se houver verificação de plágio quando da verificação do Trabalho pelo 

Orientador  ou o mesmo não estiver apto a ser defendido por questões de mérito do 
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trabalho ou preparo intelectual do orientando, o professor Orientador reprovará o aluno 

na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso, podendo ser revogado o aval prévio, 

caso já tenha ocorrido o depósito do Trabalho. 

§ 1º. A reprovação do aluno pelo Professor Orientador pode ocorrer em 

qualquer tempo até o momento da defesa do Artigo em banca; porém, se instalada a 

banca, esta terá juízo soberano sobre a aprovação ou não do candidato; 

§ 2º. Considera-se plágio, para fins de reprovação do aluno do Curso de 

Administração da FLF, quando o trabalho incorrer nos seguintes vícios: 

I - quando, intencionalmente ou não, são usadas palavras ou ideias de outro 

autor, sem o devido crédito, bastando para caracterizar o plágio a presença de 15 

(quinze) ou mais linhas nesta situação, contínuos ou não, no todo do artigo; 

II – quando dá crédito ao autor, porém, intencionalmente ou não, utiliza-se de 

palavras exatamente iguais as dele, sem indicar a transcrição com o uso de aspas ou 

recuo de texto, bastando para caracterizar o plágio a presença de 15 (quinze) ou mais 

linhas nesta situação, contínuos ou não, no todo do Artigo. 

§ 3º. O plágio é ilícito administrativo, de caráter civil, que deve ser 

caracterizado em caráter objetivo, sendo irrelevante a verificação da boa-fé do 

aluno autor. 

§ 4º. Da reprovação na disciplina de TCC cabe recurso direto ao Colegiado de 

Curso. 

 

VII. DA BANCA EXAMINADORA 

 

Art. 21. O artigo é defendido pelo aluno perante banca examinadora composta 

pelo professor Orientador, que a preside, e por outros 2 (dois) membros, designados 

pela Coordenação de Artigos. 

§ 1º. Pode fazer parte da banca examinadora um membro escolhido entre 

professores de outras áreas ou de outras Instituições de Ensino Superior com 

interesse na área de abrangência da pesquisa. Em caso de ausência de vínculo com 

uma instituição de Ensino Superior somente será permitida a presença em banca se o 

componente for mestre ou doutor. 

 

Art. 22. Todos os professores que compõem o quadro docente do Curso de 

Administração podem ser convocados para participar das bancas examinadoras. 

Parágrafo único. Deve, sempre que possível, ser mantida a equidade no 

número de indicações de cada professor para compor as bancas examinadoras, 
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procurando evitar-se a designação de qualquer docente para um número superior a 10 

(dez) comissões examinadoras por semestre. 

 

Art. 23. Se for constatado plágio no Artigo, no momento da defesa, a banca 

atribuirá ao aluno a nota zero, reprovando-o na disciplina de Trabalho de Conclusão 

de Curso, bem como deverá ser comunicada a Coordenação para a abertura de 

processo administrativo. 

Parágrafo único: A pena para o plágio denunciado em banca de Artigo é a 

expulsão. 

 

VIII. DA DEFESA DO ARTIGO 

 

Art. 24. As sessões de defesa dos artigos são públicas. 

Parágrafo único. Não é permitido aos membros das bancas examinadoras 

tornarem públicos os conteúdos dos artigos antes da sua defesa. 

 

Art. 25. O Coordenador do Curso deve elaborar um calendário semestral 

fixando prazos para a entrega dos artigos, designação de bancas e realização de 

defesas. 

Art. 26. Os membros das bancas examinadoras, a contar da data de 

recebimento dos artigos, têm o prazo mínimo de 10 (dez) dias para procederem a sua 

leitura. 

 

Art. 27. Na defesa, o aluno tem até 15 (quinze) minutos para apresentar seu 

trabalho oralmente e cada componente da banca examinadora terá até 15 (quinze) 

minutos para fazer sua arguição, dispondo o discente de outros 15 (quinze) minutos 

para responder cada um dos examinadores. 

 

Art. 28. A atribuição das notas dá-se após o encerramento da etapa de 

arguição, obedecendo ao sistema de notas individuais por examinador, que levará em 

consideração tanto o texto escrito quanto a exposição oral e a defesa na arguição. 

§ 1º. Esta etapa de atribuição de notas ocorrerá imediatamente após a 

arguição, em reunião privativa e fechada da banca, em que cada membro emitirá, 

independentemente, a nota referente ao trabalho escrito e a nota concernente à 

apresentação oral e defesa. 
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§ 2º. A nota final do aluno é resultado da média aritmética das notas atribuídas 

pelos membros da banca, de zero a dez, podendo haver a repartição em meio ponto, e 

será divulgada logo após o término da reunião prevista no parágrafo anterior. 

§ 3º. Para aprovação o aluno deve obter nota igual ou superior a 7 (sete) na 

média das notas individuais atribuídas pelos membros da banca. 

§ 4º. Os artigos aprovados que obtenham nota final superior a 9 (nove) 

poderão ser recomendados, pela banca, para a manutenção no arquivo da Biblioteca 

da FLF. 

§ 5º. Nos casos em que a média não cumpra o requisito do parágrafo segundo 

deste artigo, haverá o arredondamento, sempre a maior, para fins de registro final na 

ata. 

 § 6º. O aluno somente será aprovado na disciplina de Trabalho de conclusão 

de Curso, se obter a média 7 (sete) na defesa de seu Trabalho. 

 

X. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 29. Este regulamento deverá ficar disponível nos meios eletrônicos, sendo 

obrigação de todos os alunos e professores conhecerem e cumprirem seus termos 

independentemente de qualquer notificação específica ou aviso prévio. 

 

Art. 30. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

1.8. ESTÁGIO CURRICULAR 

 

O Estágio Supervisionado, conforme descrito no Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI "é um componente curricular obrigatório 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. O Estágio deverá constituir-se ainda: "em 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 projetos de melhorias ou intervenção 

na área da Gestão Organizacional”. O Estágio Curricular Supervisionado definido no 

Projeto Pedagógico do Curso vem sendo desenvolvido nos termos da Lei n° 

11.788/08, mediante convênios com organizações de caráter público e privado que 

oportunizam ao discente fazer a integração da teoria com a prática, atendendo ao 
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conceito de estágio defendido pela a Lei n° 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional). Conforme alguns artigos citado do regulamento como: DOS PRINCÍPIOS 

GERAIS - Art. 3º As atividades de estágio buscam, em todas as suas variáveis, a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão. Art. 7º Objetivos relacionados aos 

resultados: IV - Contribuir para que o estudante desenvolva uma visão global e 

articulada das diferentes áreas da organização, numa perspectiva interna e externa; VI 

- Contribuir para que o estudante aperfeiçoe sua capacidade de comunicação oral e 

escrita; DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - Art.9º O Estágio Supervisionado é 

realizado no 7º e 8º semestre do curso, assim distribuído: I - Estágio Supervisionado I - 

150 horas/aula - Corresponde a inicialização do discente na prática das disciplinas 

profissionalizantes; II – Estágio Supervisionado II – 150 horas/aula - Nesta fase do 

estágio o aluno realizará um produto final relativo à sua vivência prática, articulando a 

teoria e a prática, conforme o plano de estágio. CAPÍTULO I - Do Estágio 

Supervisionado I Art. 11. Esta etapa do Estágio Supervisionado, direciona os discentes 

a um conhecimento prático nas macro áreas da administração, através de um 

acompanhamento e orientação aos estagiários por parte do professor-orientador. 

CAPÍTULO II - Do Estágio Supervisionado II Art. 12. O Estágio Supervisionado tem 

como finalidade a realização de um diagnóstico organizacional em uma das 

macroáreas da administração, propondo um projeto de melhoria ou intervenção na 

gestão. CAPÍTULO III Da avaliação. Art. 13. A avaliação das atividades do Estágio 

Supervisionado é efetuada por meio de notas, de zero a dez, sendo considerado 

aprovado o estagiário que obtiver nota igual ou superior a sete. DA COORDENAÇÃO 

DE ESTÁGIOS Art. 16. A Coordenação de Estágios vem sendo exercida pelo 

Coordenador de Estágios nomeado pelo Diretor da Faculdade, por indicação do 

Coordenador do Curso, com mandato de dois anos, podendo ser reconduzido. 

TÍTULO VI - DO PROFESSOR ORIENTADOR - Art. 18. O Estágio, em qualquer etapa 

da grade curricular do curso, deverá contar com orientador definido pela Coordenação 

de Estágios. Art. 19. Cada professor orientador tem sob sua responsabilidade, no 

máximo, 10 (dez) alunos estagiários, concomitantemente. Art. 20. Cada professor 

orientador tem uma carga horária, o equivalente a 02 (duas) hora-aula semanal para a 

orientação. DA SUPERVISÃO NA EMPRESA/ORGANIZAÇÃO Art. 28. Cada 

empresa/organização apresenta ou indica o responsável pela supervisão do estagiário 

na instituição, ao qual se reportam o estagiário, seu orientador e o próprio 

Coordenador de Estágios, quando necessário, conforme convênio firmado com o 

Centro de Integração Empresa Escola – CIEE. 
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1.8.1. Regulamento do Estágio Supervisionado 

 

TÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

Art. 1º Este regulamento rege as atividades de estágio supervisionado do curso 

de Administração em respectivas linhas de formação oferecidas pela Faculdade 

Luciano Feijão. 

 Art. 2º As atividades de estágio são preponderantemente práticas e devem 

proporcionar ao estudante a participação em situações reais de vida e trabalho, 

vinculadas à sua área de formação, bem como a análise crítica das mesmas.  

  Art. 3º As atividades de estágio  buscam, em todas as suas variáveis, a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

  Art. 4º O estudo da ética profissional e sua prática  perpassa todas as 

atividades vinculadas ao estágio. 

 

  TÍTULO II 

  DOS OBJETIVOS 

  Art. 5º O programa de Estágio Supervisionado implementado no curso de 

Administração da Faculdade Luciano Feijão segue as diretrizes determinadas nos 

termos da  Nova Lei do Estágio (Lei n° 11.788/08).  

  Art. 6º Objetivos relacionados ao processo: 

  I - Estimular a elevação dos níveis taxionômicos da aprendizagem, 

possibilitando ao estudante desenvolver capacidade de relação, análise e reflexão; 

  II - Estimular o estudante a estabelecer relações verticais e horizontais entre os 

conteúdos das diferentes disciplinas que compõem a matriz curricular do curso, além 

de integrar as dimensões teóricas e práticas no esforço de capacitá-lo para o exercício 

da interpretação, da explicação e da intervenção sobre os fenômenos da realidade em 

geral, e em particular da realidade organizacional. 

  III - Configurar-se uma oportunidade para o estudante planejar, executar e 

apresentar os resultados de um estudo fundamentado, em áreas de maior interesse 

pessoal, profissional e acadêmico, pelo exercício investigatório, capacitando-o para 

adaptar-se a um meio em constantes mudanças e para ser o agente da própria 

mudança; 

  IV - Estimular a elaboração permanente de um conhecimento crítico, reflexivo, 

fundamentado e atualizado sobre a realidade organizacional brasileira, por meio de 

estudos sistematizados, capacitando-o para o aprender a aprender; 
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  V - Contribuir para a horizontalização da relação entre professores e alunos, no 

sentido de que ambos se reconheçam como aprendizes em uma sociedade cada vez 

mais orientada pela capacidade dos indivíduos de transformarem dados em 

informações; informações em conhecimento; e em saber; 

  VI - Contribuir para a identificação do estudante enquanto ser, co-responsável 

pelo processo de ensino e aprendizagem, na medida em que formula seus próprios 

projetos; trabalha com uma metodologia que estimula a autoaprendizagem; 

desenvolve o senso de disciplina e responsabilidade ao gerir seu próprio tempo e 

amadurece ao estabelecer diálogos estruturados com seus pares, orientadores, 

representantes das organizações, cenários dos estudos que realiza etc.; 

  VII - Instrumentalizar o estudante para a atitude do aprender a aprender, de 

forma que em etapas posteriores à sua graduação, sinta-se capaz de elaborar 

diagnósticos, planos de melhoria, programas de avaliação, projetos de implantações 

etc, compatíveis com a realidade organizacional; 

  VIII - Contribuir para o estudante consolidar seus valores, tendo em vista que 

os projetos enquanto construções humanas estão apoiados em um conjunto de 

valores que transcendem resultados imediatos e que se revelam como alicerce do 

aprender a ser, tendo presente ainda os valores éticos da categoria profissional a qual 

pertence. 

 

  Art. 7º Objetivos relacionados aos resultados: 

  I - Explorar a experiência acumulada com o Programa de Estágio 

Supervisionado para justificar as adequações, revisões, atualizações de conteúdos e 

de métodos comprometidos com a elevação da aprendizagem; 

  II - Contribuir para a formação de profissionais capazes de interpretar a 

complexa realidade organizacional e elaborar projetos que contribuam efetivamente 

para a elevação da qualidade de vida das pessoas e para o êxito das organizações; 

  III - Aproximar o universo do trabalho e do estudo por programas de 

investigação capazes de contribuir para a formação do estudante, a elevação da 

qualidade das organizações alvo dos estudos realizados, e para atender a Missão da 

Instituição; 

  IV - Contribuir para que o estudante desenvolva uma visão global e articulada 

das diferentes áreas da organização, numa perspectiva interna e externa; 

  V - Contribuir para que o estudante supere os limites de uma relação cômoda e 

reativa e passe a desenvolver atitudes relacionadas à liderança, à responsabilidade, à 

tolerância, ao respeito e às habilidades comportamentais, tais como: trabalhar em 
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grupo, saber lidar com o conflito, se adaptar a culturas diferentes, praticar a 

reciprocidade; 

  VI - Contribuir para que o estudante aperfeiçoe sua capacidade de 

comunicação oral e escrita; 

  VII - Contribuir para que a Faculdade Luciano Feijão explore e divulgue o seu 

diferencial e, pela qualidade do processo e dos resultados, contribua para a projeção 

da Instituição, do curso e das pessoas envolvidas: discentes, docentes, lideranças 

acadêmicas e administrativas. 

 

  TÍTULO III 

  DAS METAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

  Art. 8º O Estágio Supervisionado deve consolidar os objetivos propostos no 

projeto acadêmico pedagógico, ensejando as seguintes metas específicas: 

  I - Construir os fundamentos metodológicos para o escrutínio dos problemas 

administrativos e da organização; 

  II - Proporcionar ao estudante assumir a posição de emitir um diagnóstico 

crítico e embasado em conhecimento eficaz adquirido; 

  III - Constituir uma prática, que combina a aquisição de conhecimento, a 

pesquisa sistemática e a extensão com apoio dos instrumentos e da teoria, elementos 

que por si só proporcionam o crescimento pessoal e profissional dos estudantes; 

  IV - Treinar o aluno para: 

  a) a pesquisa Aprender a aprender; 

  b) preparar profissionalmente o aluno para Aprender a fazer; 

  c) formar para o exercício da cidadania Aprender a ser; 

 

  V - Estabelecer a oportunidade ao estudante para, em contato com as diversas 

disciplinas preocupar-se muito mais com o “como” que com o “quê” (Bolan,1999), 

objetivando alcançar não só os conhecimentos teóricos, mas o sentido de pesquisa 

consistente, integrando a teoria à prática; 

  VI - Representar a oportunidade de elevar o nome da Instituição e do curso 

junto à comunidade, exercendo ou resgatando a cidadania, de sorte a permitir ao 

discente a compreensão do mundo globalizado, em busca da paz e da cosmovisão, na 

essência de seu próprio domínio; 

  VII - Transformar o professor em competente orientador e o estudante em um 

competente profissional pesquisador; 

  VIII - Complementar o processo de ensino e aprendizagem; 
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  IX - Consolidar no aluno a percepção multidimensional e interdisciplinar, 

viabilizando sua melhor assimilação da Administração. 

 

  TITULO IV 

  DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  Art.9º O Estágio Supervisionado será realizado no 7º e 8º semestre do curso, 

assim distribuído: 

  I - Estágio Supervisionado I - 150 horas/aula - Corresponde a inicialização do 

discente na prática das disciplinas profissionalizantes; 

  II – Estágio Supervisionado II – 150 horas/aula - Nesta fase do estágio o aluno 

realizará um produto final relativo à sua vivência prática, articulando a teoria e a 

prática, conforme o plano de estágio. 

  Art. 10. Integram o Estágio curricular e o complementam, as seguintes 

atividades: 

  I - Metodologia com ênfase no estudo de caso; 

  II - Análise, orientação e reflexão; 

  III - Atividade Prática; 

  IV - Atividade Específica (Projeto de Melhoria ou Intervenção na Gestão  

Empresarial). 

 

  CAPÍTULO I 

  Do Estágio Supervisionado I 

  Art. 11. Esta etapa do Estágio Supervisionado O estágio supervisionado,  

direciona os discentes  a um conhecimento prático nas macro áreas da administração, 

através de um acompanhamento e orientação aos estagiários por parte do professor-

orientador. 

 

  CAPÍTULO II 

  Do Estágio Supervisionado II 

   Art. 12. O Estágio Supervisionado tem como finalidade a realização de um 

diagnóstico organizacional em uma das macroáreas da administração, propondo um 

projeto de melhoria ou intervenção na gestão. 

 

 

 

 



 

P R O J E T O  D O  C U R S O  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O  

 

 

 

 

 
85 

  CAPÍTULO III 

  Da avaliação 

  Art. 13. A avaliação das atividades do Estágio Supervisionado é efetuada por 

meio de notas, de zero a dez, sendo considerado aprovado o estagiário que obtiver 

nota igual ou superior a sete. 

  Art. 14. A avaliação final do Estágio Supervisionado envolve todas as atividades 

previstas de forma consolidada, compreendendo os seguintes tópicos: 

  I – Relevância do Tema; 

  II – Lógica de raciocínio e do conteúdo apresentado; 

  III – Qualidade da pesquisa; 

  IV – Metodologia (ABNT). 

 

  TÍTULO V 

  DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS 

  Art. 15. A Coordenação de Estágios vem sendo exercida pelo Coordenador de 

Estágios nomeado pelo Diretor da Faculdade, por indicação do Coordenador do 

Curso, com mandato de dois anos, podendo ser reconduzido. 

  Art. 16. Ao Coordenador de Estágios compete as seguintes atribuições: 

  I - Executar a política de estágios do curso de Administração em suas linhas de 

formação da Faculdade Luciano Feijão; 

  II - Coordenar todas as atividades inerentes ao Estágio Supervisionado; 

  III - Orientar e esclarecer a alunos e professores; 

  IV - Apresentar relatórios mensais ao Coordenador do Curso; 

  V - Dar publicidade da lista de estagiários e respectivos professores 

orientadores; 

  VI - Buscar e divulgar as oportunidades de estágios; 

  VII - Realizar reuniões mensais com orientadores, estagiários e supervisores de 

campo segundo as áreas de conhecimento; 

  VIII - Encaminhar os alunos às organizações interessadas; 

  IX - Encaminhar relatório com quadro de notas e desempenho dos alunos que 

concluíram o estágio, ao Coordenador do Curso e à Direção; 

  X - Encaminhar semestralmente, sinopse dos estágios desenvolvidos, dos 

convênios firmados com instituições públicas e privadas, da participação dos 

professores orientadores (quantidade de aluno por professor) à Direção; 

  XI - Desenvolver e implementar o programa de premiação para os melhores 

estágios realizados; 
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  XII - Elaborar a programação das avaliações dos estagiários em conjunto com 

os orientadores, os membros de banca (se for o caso) e o Coordenador do Curso; 

  XIII - Regulamentar e normatizar o Estágio reportando sempre ao Coordenador 

do Curso e à Direção; 

  XIV - Divulgar e estimular a prática e o desenvolvimento do bom estágio no 

meio discente; 

  XV - Motivar professores à boa e correta orientação; 

  XVI - Promover a conscientização junto ao estagiário e ao docente orientador, o 

embrião da pesquisa; 

  XVII - Promover e buscar a adequação da linguagem docente e discente; 

  XVIII - Estimular e observar a prática da metodologia científica nos relatórios e 

trabalhos apresentados ou realizados; 

  XIX - Promover a visita e contato preliminar com as empresas interessadas em 

estagiários e, periodicamente contactar os supervisores de estágios na organização. 

 

  TÍTULO VI 

  DO PROFESSOR ORIENTADOR 

  Art. 17. O Estágio, em qualquer etapa da grade curricular do curso, deverá 

contar com orientador definido pela Coordenação de Estágios em conjunto com o 

aluno interessado.  

  Art. 18. Cada professor orientador tem sob sua responsabilidade, no máximo, 

10 (dez) alunos estagiários, concomitantemente.    

  Art. 19. Cada professor orientador tem, em sua carga horária, o equivalente a 

02 (duas) horas-aula semanal para a orientação direta ao estagiário.  

  Art. 20.  Compete ao Professor Orientador de estágios: 

  I - Examinar e opinar sobre os Planos de Estágios, Relatório de Atividades e o 

Projeto de Melhoria ou Intervenção na Gestão; 

  II - Definir solicitar um programa básico de leituras para que o aluno aprimore o 

desenvolvimento da sustentação e revisão bibliográficas do trabalho; 

  III – Orientar no preenchimento da ficha de acompanhamento de Estágios 

Supervisionados I e II ; 

  IV -Discutir e avaliar com a Coordenação de Estágios qualquer problema ou 

irregularidade percebida quanto à boa consecução do programa de Estágio; 

  V – Acompanhar as apresentações dos Projetos de Intervenção do Estágio 

Supervisionado II; 
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  VI - Elaborar relatórios mensal sobre seus orientandos e apresentá-los à 

Coordenação de Estágios; 

  VII - Dispor-se a orientar individualmente não mais que dez discentes em 

processo de Estágio Supervisionado I e II. 

 

  TÍTULO VII 

  DOS ESTAGIÁRIOS 

  Art. 21. O estagiário é aluno regularmente matriculado, com frequência regular 

e desenvolvendo atividades identificadas com a sua área de formação geral e 

específica. 

  Art. 22. O estagiário deverá preencher e apresentar Termo de Compromisso 

específico para cada estágio curricular, o qual disporá de: 

  I - Qualificação da organização concedente, do(s) estagiário(s) e da Faculdade 

Luciano Feijão; 

  II - Duração e objeto do estágio, coincidente com os programas da Faculdade 

Luciano Feijão; 

  III - Companhia seguradora e número de apólice, garantindo ao estagiário a 

cobertura do seguro contra acidentes pessoais; 

   

  Art. 23. Compete ao aluno estagiário; 

  I - Escolher o local para a realização do estágio; 

  II - Apresentar a documentação necessária e indispensável à formalização e 

consecução do estágio; 

  III - Desenvolver um projeto que pode ser realizado individualmente e  em 

grupo conforme Plano de Estágio aprovado pelo Coordenador de Estágio ; 

  IV - Exigir da Coordenação de Estágios ou, em recurso, ao Coordenador do 

Curso, um orientador fixo, responsável pela orientação de todo o processo; 

  V - Comparecer semanalmente a, pelo menos um encontro com o seu 

orientador de estágio na Faculdade Luciano Feijão, conforme cronograma 

estabelecido; 

  VI - Elaborar e entregar os relatórios parciais, nos prazos acordados; 
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  TÍTULO VIII 

  DA SUPERVISÃO NA EMPRESA/ORGANIZAÇÃO 

  Art. 24. Cada empresa/organização apresenta ou indica o responsável pela 

supervisão do estagiário na instituição, ao qual se reportam o estagiário, seu 

orientador e o próprio Coordenador de Estágios, quando necessário.      

 

  Art. 25. Compete ao Supervisor do Estágio na empresa/organização: 

  I - Viabilizar e oferecer todas as condições possíveis à melhor realização do 

estágio; 

  II - Acompanhar as atividades do estagiário na empresa/organização; 

  III - Auxiliar o estagiário, colaborando para dirimir suas dúvidas, diminuir a 

insegurança e as ansiedades quanto ao estágio; 

  IV - Comunicar a Faculdade Luciano Feijão quanto ao desempenho e 

frequência do estagiário; 

  V - Visar os relatórios parciais desenvolvidos pelo estagiário, bem como a ficha 

de frequência mensal; 

  VI - Comparecer às reuniões promovidas pela Coordenação de Estágio,  

sempre que possível. 

 

  TÍTULO IX 

  DA EQUIPE ADMINISTRATIVA 

  Art. 26. A Coordenação de Estágios conta com o apoio de uma equipe 

administrativa, diretamente ligada ao Coordenador de Curso.    

  Art. 27. Compete à Equipe Administrativa do Estágio: 

  I - Explicar com detalhamento o processo de operacionalização do Estágio 

Supervisionado; 

  II - Manter o coordenador do curso informado do andamento de todo o 

processo; 

  III - Receber, protocolar e encaminhar os relatórios parciais, trabalhos finais e 

outros documentos encaminhados pelos alunos; 

  IV - Efetuar todo o controle administrativo e acompanhamento dos processos; 

  V - Identificar imperfeições e elaborar alternativas de correção; 

  VI - Orientar ou auxiliar nas tarefas que o discente deve cumprir; 

  VII - Encaminhar os estudantes aos professores competentes na área que 

houver dúvidas; 
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  VIII - Ajudar o estudante a definir-se pelo orientador mais adequado 

considerando o tema que foi definido; 

  IX - Contribuir para o respeito e a observância de todos ao cronograma 

estabelecido; 

  X - Organizar e manter atualizado o quadro de avisos gerais e na sala da 

Coordenação de Estágio; 

  XI - Solucionar dúvidas de estudantes e orientadores; 

  XII - Encaminhar problemas que só podem ser resolvidos em instâncias 

superiores; 

  XIII - Ser facilitadora do processo de estágio.  

 

  TÍTULO X 

  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

  Art. 28. A matrícula no Estágio Supervisionado será feita junto com a matrícula 

do semestre . 

   Art. 29. A matrícula somente poderá ser efetuada no Estágio Supervisionado 

observando-se os pré-requisitos, que correspondem à ordem numérica dos mesmos. 

  Art. 30. A formatação do Plano de Trabalho, e do Termo de Compromisso para 

a Realização do Estágio Supervisionado se dará por modelos próprios, disponíveis na 

Coordenação de Estágios.      

  Art. 31. Uma vez efetuada a matrícula, o aluno se dirigirá à Coordenação de 

Estágios para atender e preencher a documentação pertinente, a fim de considerar 

regular sua matrícula no Estágio Supervisionado correspondente. 

  Art. 32. Os Relatórios Parciais que o aluno deve preencher e entregar, bem 

como a estrutura de apresentação do trabalho final, também seguem as normas da 

ABNT e modelo específico, disponíveis na Coordenação de Estágios. 

 

  TÍTULO XI 

  DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 33. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação, 

revogando-se todas as demais disposições existentes sobre a matéria. 
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1.9. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE 

FORMAÇÃO 

O currículo do curso será operacionalizado em regime seriado semestral, com 

matrícula por disciplina, exceto no primeiro período, utilizando todos os dias úteis da 

semana, cumprindo-se e, até, superando o mínimo de duzentos dias letivos, excluídos 

os reservados a exames, conforme distribuição a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Estudos Antropológicos e 
Sociológicos 

80 Teoria da Administração 80 
Organização, Sistemas e 
Métodos 

40 

Filosofia 40 Gestão das Organizações 80 
Gestão Ambiental e 
Responsabilidade Social 

80 

Psicologia e Comportamento 
Organizacional 

80 Gestão de Pessoas  80 
Gestão Empreendedora e 
Desenvolvimento Local 

80 

Ética e Cidadania 40 Gestão de Pessoas II 40 
Metodologia da Pesquisa em 
Administração 

40 

Política Econômica Brasileira e 
Desenvolvimento Regional 

80 Gestão Mercadológica 80 
Desenvolvimento e Gerência 
de Produtos 

80 

Contabilidade 40 Planejamento de Marketing  80 
Comportamento do 
Consumidor 

80 

Contabilidade e Custos 80 
Marketing Cultural, Político e 
Social 

80 Pesquisa de Mercado 80 

Economia 80 
Gestão de Recursos Materiais e 
Patrimoniais 

80 Marketing de Serviço 80 

Comunicação Empresarial 80 
Logística e Operações da 
Produção 

80 Consultoria Organizacional 40 

Tecnologia da Informação 40 
Gestão Financeira e 
Orçamentária 

80 Jogos Empresariais 80 

Direito 40 
Sistema de Informação 
Gerencial 

80 Projeto de Pesquisa 40 

Direito Empresarial 40 
Gestão Estratégica e 
Planejamento Organizacional 

80 
Trabalho de Conclusão de 
Curso 

40 

Direito e Legislação Social 80 
Gestão de Serviços e 
Terceirização 

80 TOTAL 760 

TOTAL 800 TOTAL 1000 Disciplinas 2880 

  Pesquisa Operacional 40 Estágio Supervisionado I e II 300 

 
 Elaboração e Avaliação de 

Projetos  
80 Atividades Complementares 120 

 
 Estatística e Indicadores 

Regionais 
80 TOTAL GERAL 3300 

  Matemática 40   

  Matemática Financeira 80   

  TOTAL 320   

GRADE CURRICULAR 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

FORMAÇÃO BÁSICA 

FORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR 

CONTEÚDOS 

QUANTITATIVOS 
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1.10.  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A organização curricular implementada no curso é resultado da reflexão dos 

conceitos estratégicos composto pela missão, concepção, visão, objetivos, perfil 

desejado e campo de atuação para o egresso, estabelecido para o curso.  

Levou-se em conta ainda o que dispõem o Parecer CNE nº 134/2003 e a 

Resolução CES nº 1/2004, que fixam os conteúdos curriculares, perfil, habilidades e 

competências, bem como a Legislação que regulamenta o exercício da profissão do 

Administrador, sintetizada no Código de Ética Profissional.  

A organização curricular trabalhada no curso está em sintonia com as 

tendências atuais que direcionam a produção e socialização do saber nas áreas do 

conhecimento das ciências gerenciais, visando à aquisição das habilidades 

específicas do profissional nele formado, para que possa ser excelente condutor de 

trabalho, para formar o seu próprio negócio ou para liderar empreendimentos e 

organizações de terceiros; que assuma o papel valioso de impulsionador de 

mudanças, em todos os cenários. 

  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;  

  Conteúdos de Formação Profissional: relacionados com 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;  

  Conteúdos dos 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;  

  Conteúdos de Formação Complementar: estudos opcionais de caráter 

transversal e interdisciplinar que possibilitarão o enriquecimento do perfil do egresso. 

 

Com base nestas diretrizes o currículo desenvolvido no Curso de 

Administração da Faculdade Luciano Feijão é um instrumento dinâmico, 

acompanhando e, até mesmo, antecipando-se às mudanças organizacionais, aos 

avanços tecnológicos, às mutações dos perfis de mercado e do profissional. Para 
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tanto, existe uma comunicação integrada entre as vertentes sociais, econômicos, 

regionais, nacionais e internacionais.  

O planejamento curricular viabiliza a oferta de disciplinas de formação 

profissional, ao lado de disciplinas de formação básica e instrumental. As atividades 

complementares vem sendo desenvolvidas ao longo de todo o curso e no sétimo e 

oitavo período os alunos desenvolverão o estágio curricular supervisionado e Trabalho 

de Conclusão de Curso, utilizado como uma ferramenta de integração entre o ensino e 

a pesquisa. 

Com base nos conteúdos oferecidos, a estrutura curricular permitirá a 

qualificação do Administrador, entendida como a somatória de habilidades e 

competências, definidas em cada unidade curricular (período), que conferem 

competências gerais e aquisição de diferentes tipos de conhecimentos e habilidades, 

oriundos de várias fontes, tais como: 

  os conteúdos de formação básica possibilita os discentes o entendimento 

dos conhecimentos relevantes para sua formação científico e cultural; 

  os conteúdos de formação profissional contribuem para a aquisição de 

capacidades relativas às ocupações correspondentes; 

  os conteúdos de estudos quantitativos e suas tecnologias oferecem aos 

alunos uma capacitação técnica aplicáveis à estratégias e procedimentos inerentes à 

gestão. 

 

O Estágio Curricular Supervisionado definido no Projeto Pedagógico do Curso 

vem sendo desenvolvido nos termos da Lei n° 11.788/08, mediante convênios com 

organizações de caráter público e privado que oportunizam ao discente fazer a 

integração da teoria com a prática, atendendo ao conceito de estágio defendido pela a 

Lei n° 9.394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que compreende como ato 

educativo, e tem por objetivo a complementação do ensino e da aprendizagem 

proporcionando preparação para o trabalho profissional do ESTAGIÁRIO, 

possibilitando-lhe aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento 

humano, bem como condições de vivenciar e adquirir experiência prática em situações 

simuladas e reais de trabalho em sua área de atuação. 
 

 O estágio supervisionado I, no sétimo período,  vem direcionando os discentes 

um conhecimento prático nas macro áreas da administração, através de um 

acompanhamento e orientação aos estagiários por parte do professor-orientador ; 

junto às empresas da realização do estágio com apresentação do relatório semanal.  

No oitavo período o estágio Supervisionado II tem como objetivo a orientação de um 
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artigo cientifico oriundo de uma situação real observada na empresa no período do 

estágio I e da integração dos conhecimentos adquiridos e desenvolvidos ao longo 

curso. Para defesa da sua pesquisa o discente dispõe de 15 minutos para 

apresentação junto a uma banca formada por (dois) 02 professores examinadores com 

formação especifica na linha pesquisa apresentada.. 

Com esta premissa o Estágio Curricular Supervisionado cumpre além da 

função da aplicação dos conhecimentos, o papel de transportar para as salas de aula, 

as experiências e vivências em informações e condutas inovadoras que certamente 

estarão promovendo a aprendizagem de forma dinâmica, possibilitando o estudo de 

caso, a interdisciplinaridade e principalmente, a integração com o setor produtivo, haja 

vista que a prática acontece de forma integral, envolvendo procedimentos 

relacionados a diversos conteúdos e matérias curriculares. 

 

1.11.  INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR 

A integralização da estrutura curricular ocorre essencialmente pelo 

cumprimento dos conteúdos respectivos, ou seja, dos conteúdos de formação básica e 

profissional, dos conteúdos quantitativos e suas tecnologias, bem como dos conteúdos 

complementares. A matrícula é obrigatória, integralmente, em todas as disciplinas do 

primeiro semestre, sendo vedado o trancamento parcial neste período. 

As atividades práticas ocorrem de forma integrada aos conteúdos teóricos, 

sobretudo, nas disciplinas Gestão empreendedora e Desenvolvimento Local, Gestão 

Ambiental e Responsabilidade Social, Atividades Complementares, e no  Estágio 

Curricular Supervisionado. 

O planejamento curricular possibilita a oferta de disciplinas profissionalizantes 

desde o primeiro semestre, ao lado de disciplinas de formação básica e instrumental, a 

fim de motivar os alunos e possibilitar o ingresso, desde o início do curso, em 

atividades experimentais no campo de trabalho.  

O currículo contempla atividades complementares, como instrumento da 

interdisciplinaridade e como ambiente propício ao desenvolvimento de novas 

aprendizagens na área de Administração e em áreas afins. Essas atividades 

concebem flexibilidade curricular ao curso e proporcionam o desenvolvimento de 

conteúdos variáveis, contemporâneos aos avanços e às mudanças da sociedade, da 

ciência e da tecnologia. 

Os alunos participarão das Atividades Complementares desde o início do 

curso, o que possibilitará contato com temas relevantes da área. Até o final do curso, 
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os discentes deverão integralizar a carga horária mínima exigida, a fim de obterem 

aprovação final. As atividades complementares serão norteadas por regulamento 

próprio que está anexo a este projeto. 

 

1.11.1.1 Empresa Luciano Feijão Júnior  

A Faculdade Luciano Feijão, através do Curso de Administração, funciona a 

Empresa Luciano Feijão Júnior que está sob a gestão de alunos do curso, com 

supervisão e orientação de professores com formação na área do curso. As atividades 

desenvolvidas pela Empresa Luciano Feijão Júnior são as de diagnóstico, análise, 

elaboração, implantação e monitoramento de projetos, consultoria em gestão, 

tecnologia, informação e comunicação empresarial, treinamento e seleção de pessoal. 

Além disso, conta com apoio do setor de Tecnologia da informação para a constante 

manutenção dos seus equipamentos. Dessa forma, permite a prestação de serviços à 

comunidade. Neste âmbito, os alunos mantêm contato com a realidade local, com os 

diversos níveis socioeconômico-político e cultural, trabalhando-se a consultoria via 

Empresa Luciano Feijão Júnior e os trabalhos de caráter social, promovendo o 

exercício da cidadania. 

A Empresa Luciano Feijão Júnior Consultoria é um laboratório especializado 

possuindo um regulamento específico destinado a realização das aulas práticas, e 

atende, de forma excelente, às demandas do curso. Tem como objetivos: 

proporcionar, a seus associados, atividade paralela de complementação e aplicação 

prática de conhecimentos teóricos relativos à sua área de formação profissional; 

contribuir para o desenvolvimento profissional dos alunos, incentivando seu espírito 

empreendedor; auxiliar o aluno no desenvolvimento das técnicas interpessoais 

necessárias ao bom desempenho num ambiente profissional de crescente 

cooperação, competitividade, flexibilidade, interdisciplinaridade e dinamismo; valorizar 

os alunos e professores da Faculdade Luciano Feijão, tanto no mercado de trabalho 

quanto no ambiente acadêmico, destacando a importância do Centro Social Clodoveu 

Arruda, Mantenedor da Faculdade, junto às comunidades local, regional e estadual; 

promover a aproximação entre a Faculdade Luciano Feijão e a iniciativa privada, de 

modo a incentivar a produção acadêmica de natureza aplicada. Assim, a Empresa 

Luciano Feijão Júnior, pelos os aspectos ora citados, atinge o grau de exigência nos 

requisitos adequação, acessibilidade, atualização de seus equipamentos e 

disponibilidade de insumos. Possui em sua infraestrutura mínima, os seguintes 

espaços: recepção, sala de reuniões, sala de desenvolvimento dos projetos, toallets e 

material permanente como: mobiliária de recepção, computador, linha telefônica, 
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acesso a internet, mesas com cadeiras, armários com portas, estantes, mesa de 

reuniões com cadeiras e material de escritório como: perfurador, grampeador, papel, 

canetas, réguas, borrachas, CDs, cota de Xerox, dentre outros. Atendendo de forma 

excelente as atividades desenvolvidas, conforme o número de vagas por aluno. 

 

1.12. ESTRUTURA CURRICULAR 

 

O currículo do curso será operacionalizado em regime seriado semestral, com 

matrícula por disciplina, exceto no primeiro período, utilizando todos os dias úteis da 

semana, cumprindo-se e, até, superando o mínimo de duzentos dias letivos, excluídos 

os reservados a exames, conforme distribuição a seguir:  

 

1º SEMESTRE C/H 2º SEMESTRE C/H 

Teoria da Administração 80 Gestão das Organizações 80 

Direito 40 Política Econômica Brasileira e 

Desenvolvimento Regional 
80 

Economia 80 Contabilidade 40 

Metodologia de Pesquisa em 

Administração 

40 Psicologia e Comportamento 

Organizacional 
80 

Comunicação Empresarial 80 Direito e Legislação Social 80 

Tecnologia da Informação 40 Matemática 40 

Filosofia 40   

TOTAL 400 TOTAL 400 

3º SEMESTRE C/H 4º SEMESTRE C/H 

Matemática Financeira 80 Estatística e Indicadores Regionais 80 

Gestão Mercadológica 80 Sistemas de Informações Gerenciais 80 

Estudos Antropológicos e 

Sociológicos 

80 Logística e Operações da Produção 80 

Ética e Cidadania 40                   Gestão de Pessoas I 80 

Direito empresarial 40   

TOTAL 320 TOTAL 320 

5º SEMESTRE C/H 6º SEMESTRE C/H 

Contabilidade e Custos 80 Gestão Financeira e Orçamentária 80 

Gestão de Recursos 

Materiais e Patrimoniais 

80 Gestão de Pessoas II 40 

Gestão Estratégica e 

Planejamento Organizacional 

80 Gestão Ambiental e Responsabilidade 

Social 

80 

Pesquisa Operacional 40 Gestão Empreendedora e 

Desenvolvimento Local 

80 

Gestão de Serviços e 

Terceirização 

80 Desenvolvimento e Gerência de 

Produtos 

80 

TOTAL 360 TOTAL 360 
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7º SEMESTRE C/H 8º SEMESTRE C/H 

Planejamento de Marketing  80 Marketing de Serviços 80 

Consultoria Organizacional 40 Pesquisa de Mercado 80 

Marketing Cultural, politico e 

social 

80 Comportamento do Consumidor 80 

Elaboração e Avaliação de 

Projetos 

80 Jogos empresariais 80 

Projeto de Pesquisa 40 Trabalho de Conclusão de Curso 40 

Organização, Sistemas e 

Métodos 

40 
Estágio Supervisionado II 

40 + 110 

(externo) 

Estágio Supervisionado I 
40 + 110 (externo) TOTAL 

400 + 110 

(externo 

TOTAL 400 + 110 (externo)   

 

 
RESUMO 

 

 Disciplinas ................................................  2.880 

 Atividades  Complementares ..................... 120 

 Estágio Supervisionado .............................. 300 

    

   Carga horária geral do curso ................... 3.300 
 

 

 

1.12.1. DISCIPLINAS OPTATIVAS  

Abaixo estão representadas as disciplinas que os alunos podem optar para 

cursar como Disciplinas Optativas. 

 

INTRODUÇÃO À LIBRAS – 40 HORAS 

 

EMENTA:  

Noções básicas de LIBRAS com vistas a uma comunicação funcional entre ouvintes e 

surdos no âmbito escolar. Aspectos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS). História das comunidades surdas, da cultura e das identidades surdas. 

Políticas de inclusão de sujeitos surdos, legislação e experiências inclusivas em 

administração. 

 

Bibliografia Básica: 

QUADROS, Ronice Muller de. Educação de Surdos – A aquisição da linguagem. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. 

CAPOVILLA, F.; RAPHAEL, V. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngüe – 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. (vol. I e II). São Paulo: EDUSP, 2001. 
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CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. Enciclopédia da Língua de Sinais Brasileira: 

O Mundo do Surdo em Libras. São Paulo, SP: Edusp, Imprensa Oficial do Estado de 

São Paulo; 2004 a. v.1. [Sinais da Libras e o universo da educação; e Como avaliar o 

desenvolvimento da competência de leitura de palavras (processos de reconhecimento 

e decodificação) em escolares surdos do Ensino Fundamental ao Médio]. 

 

Bibliografia Complementar: 

BRASIL, Secretaria de Educação Especial. LIBRAS em Contexto. Brasília: SEESP, 

1998 

BRASIL, Secretaria de Educação Especial. Língua Brasileira de Sinais. Brasília: 

SEESP, 1997 

PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação. 

Departamento de Educação Especial. Falando com as Mãos: LIBRAS (Língua 

Brasileira de Sinais). Curitiba: SEED/SUED/DEE, 1998. 

 

NEGOCIAÇÃO E ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS – 40H 

 

EMENTA:  

Estratégia Empresarial: Conceito, Escopo, Objetivo. A Noção do Valor para o Cliente. 

Fundamento de Competitividade. Qualidade e Produtividade. Macroambiente 

competitivo: Origens dos Conflitos. Cooperação, Competição e Conflito. 

Características do negociador. Conceitos e Técnicas em Negociação. Estratégias e 

Táticas em Negociação. Negociação – Modelo de Influência Situacional. Processo de 

Negociação. Os elementos de uma boa negociação. 

 

Bibliografia Básica: 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para Elaboração de Monografias e 

Dissertações. São Paulo: 2002. Atlas 

ALMEIDA, Ana de Paula de ; MARTINELLI, Dante P. Negociação:como transformar 

confronto em Cooperação São Paulo: 2011. Atlas 

PESSOA, Carlos. Negociação aplicada. São Paulo: 2009. Atlas 

MARTINELLI, D. P. Negociação empresarial: enfoque sistêmico e visão estratégica. 

São Paulo: Manole, 2002. 
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Bibliografia Complementar: 

BAZERMAN, Max H.; NEALE. Margaret A. Negociando Racionalmente. São Paulo: 

2011 Atlas 

MELLO. José Carlos Martins F. de. Negociação baseada em estratégia. São Paulo: 

2011. Atlas 

MARTINELLI. Dante P.; MACHADO, Juliano R. Negociação Internacional. São Paulo: 

2011. Atlas 

ERVILHA, A. J. L. Habilidades de negociação. São Paulo: Nobel, 2000 

LEWICKI, R. J., HIAM, A. W. MBA compacto – estratégias de negociação e 

fechamento. Rio de Janeiro: Campus, 2002.  

REILLY, L. Como se sair bem em uma negociação. Até mesmo com um vendedor de 

carros. São Paulo: Madras, 2000.  

TUPINIQUIM, A. C. Negociação inteligente no mercado competitivo. São Paulo: 

Omega, 2001 

 

 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NAS ORGANIZAÇÕES – 40H 

 

EMENTA:  

Procedimentos essenciais para obter o melhor de cada membro de sua equipe. 

Construção de estratégias de aprendizado para liderança, comunicação e inovação. 

Inteligência competitiva no mercado. Mapa para o sucesso das pessoas. Liderança 

Visionária. O comportamento humano nas empresas e a visão compartilhada. O uso 

da Inteligência Emocional. 

 

Bibliografia Básica: 

FIORLLI. José Osmir. Psicologia para Administradores: Integrando Teoria e Prática. 

São Paulo:2011. Atlas 

MAUL, D; BARLOW, J. Valor emocional: criando fortes vínculos emocionais com seus 

clientes. São Paulo: Makron, 2001. 

GOLEMAN,Daniel.Inteligência Emocional:Por que ela pode ser mais importante que o 

QI.Objetiva,1996. 
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Bibliografia Complementar: 

FEIGES, M. A., CONTE, D. Persuasão e influência. Rio de Janeiro: Qualitymark. 2000.  

VIZIOLI. Miguel; CALEGARI. Maria Luz. Liderança: a força do temperamento.São 

Paulo: 2010. Pearson. 

BARBIERI, Ugo Franco.  Gestão de Pessoas nas Organizações: Práticas atuais sobre 

o RH Estratégico. São Paulo: 2012, Atlas. 

BERGAMINI. Cecília Whitaker. Liderança: Administração do Sentido: São Paulo: 2009. 

Atlas 

RABBIN, R. Liderança invisível. O trabalho feito com a alma. São Paulo: Cultriz, 2001 

 

 

 GESTÃO DE PROJETOS E TOMADA DE DECISÃO – 40H 

 

EMENTA:  

Teoria e prática na aplicação da gestão de projetos. Gestão de projetos. Processo de 

tomada de decisão. Sucessos e fracassos na implementação da gestão de projetos. 

Gestão empresarial. Criação de valor. Tratamento dos princípios e métodos analíticos 

do apoio à Decisão. Técnicas de estruturação dos problemas decisórios. 

 

Bibliografia Básica: 

COHEN, D. J., GRAHAM, R. Gestão de projetos. Rio de Janeiro: Campus, 2002.  

TRENTIM. Mário Henrique. Gerenciamento de Projetos. São Paulo: 2011. Atlas 

KERZNER, H. Gestão de projetos – as melhores práticas. Porto Alegre: Bookman, 

2002 

XAVIER,Carlos Magno da S.Gerenciamento de Projetos: Como definir e controlar o 

escopo do projeto.Saraiva. 

 

Bibliografia Complementar: 

ABRAMCZUK. André A. Prática na Tomada  de Decisão. São Paulo: Atlas, 2009 

SORTINO. Guilherme. F. Fa. Guia Executivo para tomada de decisões. São Paulo: 

2005, Atlas 

GOMES, L. F. A,. Tomada de decisão gerencial. São Paulo: Atlas, 2002 

HARVARD B. R. Tomada de decisão. Rio de Janeiro: Campus, 2001 

KELLY, P. K. Técnicas para tomada de decisão em equipe. Saiba como conseguir os 

melhores resultados. Rio de Janeiro: Futura, 2000. 
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SAUNDERS, J. A. Estratégia de marketing e posicionamento competitivo. São Paulo: 

Makron Books, 2001.  

TROUT, J.; RIES,. Posicionamento a batalha por sua mente. São Paulo: Makron 

Books, 2002. 

 

ANÁLISE DE INVESTIMENTO E DE CUSTO – 40H 

 

EMENTA:  

Conceitos fundamentais de Engenharia Econômica e de análise de investimentos. 

Critérios na tomada de decisões sobre investimentos. Equivalências financeiras. 

Fluxos (CASH FLOW) e respectivas uniformizações. 

 

Bibliografia Básica: 

HIRSCHFELD, H. Engenharia econômica e análise de custos. São Paulo: Atlas, 2001. 

LEONE, G. S. G. Curso de contabilidade de custos. São Paulo: Atlas, 2000 

BROM,Luiz Guilherme;BALIAN, José Eduardo A..Análise de Investimentos e Capital 

de Giro:Conceitos e aplicações.Saraiva. 

 

Bibliografia Complementar: 

ASSAF NETO, A Estrutura e análise de balanços: um enfoque econômico – financeiro. 

São Paulo: Atlas, 2010 

REIS. Arnaldo. Demonstrações Contábeis: estrutura e Análise. São Paulo: 2011. 

Saraiva. 

CLEMENTE, A, SOUZA, A. Decisões financeiras e análise de investimento. São 

Paulo: Atlas, 2008. 

FLORENTINO, A. M. Análise contábil: análise de balanços. São Paulo: FGV, 1998 

GIL, A. de L. Sistemas de informações contábeis/financeiros. São Paulo: Atlas, 1999 

MARTINS, E. Contabilidade de custos. São Paulo: Atlas, 2001 

 

 

GESTÃO E COMÉRCIO ELETRÔNICO – 40H 

 

EMENTA:  

O mundo da web (www). Sociedade virtual e empresa virtual. Como projetar, construir, 

gerenciar, manter e vender pela web. Potencialidades do mercado virtual. Comércio 
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eletrônico. Negócios e serviços virtuais. Padrões do mercado virtual. Ética. Negócios e 

segurança. Segurança externa. Segurança no sistema operacional. Tendências e 

perspectivas de serviços. 

 

Bibliografia Básica: 

ALBERTIN, A. L. Comércio Eletrônico. São Paulo: Atlas, 2010 

VASCONCELLOS. Eduardo. Competitividade e Negócios Eletrônicos: Experiências de 

Empresas Brasileiras. São Paulo: Atlas. 2005. 

ARMELIN, D. Arbitragem e seguro – comércio eletrônico e seguro. São Paulo: Max 

Limonad, 2001.  

CRUZ, A. F. B; FREITAS, L. C. T. de. Manual simplificado de comércio eletrônico. São 

Paulo: Aquariana, 2000. 

TURBAN, Efraim; KING, David. Comércio Eletrônico: Estratégia e Gestão. Pearson, 

2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALBERTIN, A. L. Comércio Eletrônico. São Paulo: Atlas, 2002 

AMOR, D. A. (R)Evolução do e-business. São Paulo: Makron Books, 2000. 

CAMPOS, S. V. A., MEIRA JR. W., MURTA, C. D. Sistemas de comércio eletrônico. 

Rio de Janeiro: Campus, 2002. 

TEIXEIRA FILHO, J. Comércio Eletrônico. Rio de Janeiro: Senac, 2001 

TROPE, A. Organização virtual – Impactos do teletrabalho nas organizações Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 1999. 

 

 

FUSÕES E INCORPORAÇÕES – 40H 

 

EMENTA:  

Globalização: fusões e aquisições. O processo de fusões, aquisições e criação de 

parcerias estratégicas entre empresas. Visões sobre o panorama macroeconômico. 

Análise dos riscos. Diferentes culturas das empresas envolvidas em fusão e aquisição.  

 

Bibliografia Básica: 

BARROS, B. T. Fusões, aquisições & parcerias. São Paulo: Atlas, 2001. 
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DIAS. Sergio Vidal dos Santos. Auditoria de Processo Organizacionais. São Paulo: 

Atlas, 2011 

NETO. João Amato. Redes entre Organizações: Domínio do Conhecimento e da 

Eficácia Operacional. São Paulo: 2005. Atlas 

BULGARELLI, W. Fusões, incorporações e cisões da sociedade. São Paulo: Atlas, 

2000 

JUNIOR, Pedro Anan.Fusão, Cisão e Incorporação de Sociedades.Quartier Latin, 

2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

CSIILAG. João Mario. Análise de valor. São Paulo: 2008. Atlas. 

MOTTA. Fernando Cláudio Prestes. Organização e Poder. São Paulo: 1986. Atlas 

Marx. Roberto. Organização do Trabalho para a Inovação. São Paulo: 2011. Atlas 

DOORLEY III., THOMAS L; DONOVAN, J. M. Crescimento organizacional baseado 

em valor. São Paulo: Futura, 2000.  

TEDLOW, R. S. 7 homens e os impérios que construíram. São Paulo: Futura, 2002.  

WESTERFIELD, R. W, ROSS, S. A. Princípios de administração financeira. São 

Paulo: Atlas, 2010. 

MARTELANC, Roy; PASIN, Rodrigo; PEREIRA, Fernando. Avaliação de Empresas: 

Um guia para fusões & aquisições e private equity.Pearson,2010. 

 

TÓPICOS DE GESTÃO I – 40H 

 

EMENTA:  

A profissão de administrador; Conhecimento organizacional e ativos intangíveis: 

capital intelectual, Balanced Scorecard, indústrias criativas; Marketing de 

relacionamento: CRM. 

 

Bibliografia Básica: 

CARBONE, Pedro Paulo et al. Gestão por competências e gestão do 

conhecimento. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 

DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Conhecimento empresarial: como 

as organizações gerenciam seu capital intelectual. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

CARVALHO, Marly Monteiro de. Inovação: estratégias e Comunidades de 

Conhecimento. São Paulo: 2009. Atlas. 
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Bibliografia Complementar: 

DAVENPORT, Thomas H. Capital humano: o que é e por que as pessoas investem 

nele. São Paulo: Nobel, 2001. 

DRUCKER, Peter. A profissão de administrador. São Paulo: Pioneira, 1998. 

KAPLAN, Robert S.; NORTON, David, P. Mapas estratégicos: convertendo ativos 

intangíveis em resultados tangíveis. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

 

TÓPICOS DE GESTÃO II – 40H 

 

EMENTA:  

Interdisciplinaridade na comunicação. História da Comunicação Humana. 

Epistemologia da comunicação. A comunicação do ponto de vista semiológico. 

Aspectos filosóficos da comunicação: o simulacro. 

 

Bibliografia Básica: 

PEREIRA, José Haroldo. Curso básico de teoria da comunicação: iniciação, teoria e 

temas. Rio de Janeiro: Quartet/UniverCidade, 2001. 

MONTGOMERY, Cynthia A. (Org); PORTER, Michael E. (org.). Estratégia a busca da 

vantagem competitive. São Paulo: 1998 

RODRIGUEZ, M. R. Y. Gestão Empresarial - Organizações que Aprendem. Rio De 

Janeiro: Qualitymark, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e simulações. Lisboa: Relógio d’Água, 1991. 

HOHLFELDT, Antonio, FRANÇA, Vera Veiga, MARTINO, Luiz C. (Orgs.). Teorias da 

comunicação: conceitos, escolas e tendências. Petrópolis (RJ): Vozes, 2001. 

LIMA, Luiz Costa. (Org.). Teoria da Cultura de massa. 4ª ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1990. 
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1.12.1. Demonstrativo do cumprimento dos Conteúdos com 

bases nas Diretrizes Curriculares fixadas pelo MEC 

 

Curso de Administração - Hab. Administração de Marketing 

Distribuição dos Conteúdos com bases nas Diretrizes Curriculares 

Artigo 5º - Incisos: I - II - III – IV 

Conteúdos 
de Formação 

Matérias 
Desdobramento em 

Disciplinas 
Carga 

Horária 

I 
- 

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 B
Á

S
IC

A
 

Estudos Antropológicos e 
Sociológicos 

Estudos Antropológicos e 
Sociológicos 80 

Estudos Filosóficos Filosofia 40 
Estudos Psicológicos e 
Comportamentais  

Psicologia e Comportamento 
Organizacional 80 

Estudos Etico-profissionais Ética e Cidadania 40 

Estudos Políticos 
Política Econômica Brasileira e 
Desenvolvimento Regional 80 

Estudos Contábeis 
Contabilidade 40 

Contabilidade e Custos 80 
Estudos Econômicos  Economia 80 
Estudos das Tecnologias da 
Comunicação 

Comunicação Empresarial 80 

Estudos das Tecnologias e da 
Informação  

Tecnologia da Informação 40 

Estudos das Ciências Jurídicas 

Direito 40 

Direito Empresarial 40 

Direito e Legislação Social 80 

TOTAL 800 

II
 -

 F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 P
R

O
F

IS
S

IO
N

A
L

 

Teorias da Administração e das 
Organizações  

Teoria da Administração 80 

Gestão das Organizações 80 

Recursos Humanos 
Gestão de Pessoas  80 
Gestão de Pessoas II 40 

Mercado e Marketing 

Gestão Mercadológica 80 
Planejamento de Marketing  80 
Marketing Cultural, Político e Social 80 

Materiais 
Gestão de Recursos Materiais e 
Patrimoniais 80 

Produção e Logística Logística e Operações da Produção 80 
Financeira e Orçamentária Gestão Financeira e Orçamentária 80 
Sistemas de Informações  Sistema de Informação Gerencial 80 

Planejamento Estratégico e Serviços 

Gestão Estratégica e Planejamento 
Organizacional 80 

Gestão de Serviços e Terceirização 80 

TOTAL 1000 
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Conteúdos 
de Formação 

Matérias 
Desdobramento em 

Disciplinas 
Carga 

Horária 
II
I 
- 

E
S

T
U

D
O

S
 

Q
U

A
N

T
IT

A
T

IV
O

S
 

E
 S

U
A

S
 

T
E

C
N

O
L

O
G

IA
S

 Pesquisa Operacional Pesquisa Operacional 40 
Teoria dos Jogos Elaboração e Avaliação de Projetos  80 

Modelos Estatísticos e Matemáticos 
 

Estatística e Indicadores Regionais 80 
Matemática 40 

Matemática Financeira 80 

TOTAL 320 

IV
 -

 F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

 

Formação Complementar 
para enriquecimento do 

perfil desejado 

Organização, Sistemas e Métodos 40 
Gestão Ambiental e 
Responsabilidade Social 80 

Gestão Empreendedora e 
Desenvolvimento Local 80 

Metodologia da Pesquisa em 
Administração 40 

Desenvolvimento e Gerência de 
Produtos 80 

Comportamento do Consumidor 80 
Pesquisa de Mercado 80 
Marketing de Serviço 80 
Consultoria Organizacional 40 
Jogos Empresariais 80 
Projeto de Pesquisa 40 
Trabalho de Conclusão de Curso  40 

TOTAL 760 

 Disciplinas 2880 

Disciplinas, Estágio Curricular 
Supervisionado e Atividades 

Complementares 

Estágio Supervisionado I e II 300 

Atividades Complementares 120 

TOTAL GERAL 3300 

  
 

 

1.13. METODOLOGIA DE ENSINO 

O processo de ensino-aprendizagem, dinâmico por si mesmo, permite a 

utilização de métodos variados de ensino, seja na modalidade individualizada, coletiva 

ou em grupo. No curso de Administração, incita-se ao aluno oportunidade, cumpridas 

as disciplinas pertinentes aos eixos exigidos pela Resolução CNE/CES n°.4/2005, que 

fixa os conteúdos curriculares, perfil, habilidades e competências, bem como a 

legislação que regulamenta o exercício da profissão do administrador, sintetizada no 

código de ética profissional. O Curso de Administração da Faculdade Luciano Feijão 

conta com apoio pedagógico e tecnologia educacional avançada que interage com as 

metodologias de ensino que partem de aulas preletivas para ações inovadoras. Desta 

forma, vem estimulando o desenvolvimento de atividades que conduzem o educando à 
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crítica e à reflexão. Para tanto, utiliza-se no curso proposto, estudos de casos, jogos 

de empresas, seminários, painéis, oficinas, simpósios, trabalhos em grupo, visitas 

técnicas, além de atividades complementares e estágio curricular supervisionado. 

Neste sentido, acredita-se que resultados satisfatórios advêm da qualidade e esta é 

adquirida por meio do investimento metodológico e didático-pedagógico. Esta ação 

garante práticas pedagógicas inovadoras que motivam os alunos a se dedicarem aos 

estudos, tanto no ambiente escolar quanto fora dele, o que contribui para sua 

formação profissional e humana e no desenvolvimento de habilidades e competências. 

Como forma de manter as metodologias de ensino constantemente atualizadas, a 

Instituição definiu que o corpo docente será continuamente capacitado a fim de 

garantir a renovação de suas práticas pedagógicas. Essas metodologias vêm sendo 

desenvolvidas por meio de simulações e difusão de ideias, utilizando-se de pesquisas 

via Internet, seminários, fórum de debates, publicações entre outras. A metodologia 

implantada sempre está voltada para a formação de um profissional versátil, flexível, 

inovador, pesquisador, empreendedor e hábil na Administração Contemporânea, 

consciente do seu efetivo exercício profissional social. Como parte do processo 

metodológico, a busca constante de atualização e seleção de conteúdos ocorre 

através do trabalho integrado entre o colegiado do curso, sempre atento para que os 

conteúdos e atividades a serem desenvolvidos sejam relevantes para atender aos 

objetivos do curso e construir o perfil desejado para os egressos. 

 

1.14. EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA DO CURSO  

As ementas das disciplinas do curso são continuamente debatidas a partir de 

encontros dos professores, por área, tal qual informam as reuniões dos membros dos 

colegiados, com marcante participação da Coordenadoria do Curso. Na definição dos 

conteúdos foram considerados a concepção e os objetivos do curso, bem como o perfil 

profissional pretendido. São observadas, também, as peculiaridades da cidade de 

Sobral e região, o mercado de trabalho, as mudanças socioeconômicas e tecnológicas 

e a legislação que disciplina a formação de talentos humanos para a gestão. 

O ementário do curso é apresentado na sequência dos semestres, com a 

indicação da carga horária e da respectiva bibliografia. Nas disciplinas são 

apresentados, no mínimo, três (3) títulos como bibliografia básica e um número 

variável de títulos como bibliografia complementar. 
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1º SEMESTRE 

 

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - TGA – 80H 

Ementa:  

Bases históricas e abordagem científica. Teoria clássica. Abordagens humanista, 

comportamental e organizacional. Novas configurações organizacionais e enfoques de 

gestão. Abordagem sistêmica, contingencial e burocrática. O desenvolvimento 

organizacional e a teorias modernas de gestão aplicadas às Organizações. As funções 

administrativas frente às novas tendências. Abordagem neoclássica da administração.   

 

Bibliografia Básica: 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. Rio de 

Janeiro: Campus, 2004. 

MAXIMIANO, Antonio César Amauri. Introdução a administração. São Paulo: Atlas, 

2004.  

MUNIZ, A. J DE O., FARIA, H. A. Teoria Geral Da Administração: Noções Básicas. 

São Paulo: Atlas, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

DIAS, Reinaldo. Introdução a administração: da competitividade a sustentabilidade.  

Campinas: Alínea, 2003. 

KWASNICKA. Eunice Lacava. Introdução á Administração. Atlas: São Paulo: 7a ed. 

2011 

MAGGINSON. Leon C. Mosley, Donald. C. Administração: conceitos e aplicação. 

Harbras: São Paulo: 1998 

DAFT, Richard L. Administração. São Paulo: Pioneira Thonson, 2005 

RIBEIRO, Antonio de Lima. Teoria da Administração. São Paulo: Saraiva, 2005 

MOTA. Fernando Cláudio Prestes. Teoria geral da Administração. São Paulo: 

Pioneira.2005 

 
DIREITO – 40H 

Ementa: 

Noções de Direito. Fontes do Direito. Direito Público e Privado. Direito Internacional 

Público. O Estado. Funções e Órgãos do Estado. Formas de Estado e Formas de 

Governo. A Constituição. Direitos e Garantias Constitucionais. Nacionalidade e 

Cidadania. Ordem Social. Ordem Econômica. Fatos e Atos Jurídicos. Direito 

Administrativo. Sociedades Comerciais. Contratos Comerciais. Falência e Concordata. 
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Bibliografia Básica: 

BRANCATO, R. T. Instituições de Direito Público e de Direito Privado. São Paulo: 

Saraiva, 2011 

BRANCATO, R. T. Instituições de Direito Público e de Direito Privado. São Paulo: 

Saraiva, 2003. 

CARRION. Valetin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. São Paulo: 

2011. Saraiva 

DINIZ. Maria Helena. Lições de Direito Empresarial. São Paulo: 2011. Saraiva 

PINHO, R. R, NASCIMENTO, A. M. DE. Instituições de Direito Público e de Direito 

Privado. São Paulo: Atlas, 2002. 

NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. Rio de Janeiro. Forense.2008 

NETO. Carlos Frederico Zimmermann. Direito do Trabalho. São Paulo: 2010. Saraiva 

NASCIMENTO, A. M. Curso de Direito do Trabalho. 26. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, A. P. DE. Curso de Falência e Concordata. São Paulo: Saraiva, 2002. 

BASTOS, C. R. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2002.  

FUHRER, M. C. A., FUHRER, M. R. E. Resumo de Direito Comercial. Rio de Janeiro: 

Malheiros, 2004. 

GOMES, O., GOTTSCHALK, E. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Forense, 

2000. 

MELLO, C. A. B. DE. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003. 

SOUSA Júnior, Paulo Roberto. Curso de Direito Administrativo. Rio  de Janeiro: 2005 

SAAD. Eduardo Gabriel. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: 2000 

 
 

ECONOMIA – 80H 

Ementa: 

Economia e o processo de globalização. Cenários e tendências. Demanda e oferta em 

cenários globalizados. Mercados competitivos. Estruturas de mercado. Economia e 

incertezas. Variações econômicas. Análise e problemas macroeconômicos. 

Determinantes da demanda e oferta agregada. Moeda. Juros e renda. Política 

econômica nacional e estudo da economia internacional. Análise dos ciclos 

econômicos.        
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Bibliografia Básica: 

FURTADO, M. B. Síntese da Economia Brasileira. Rio de Janeiro: Livros Técnicos 

Científicos, 2000. 

ROSSETI, J. P. Introdução à Economia. São Paulo: Atlas, 2003. 

WESSELS, Walter J.Economia Série Essencial.3ªed.Saraiva 

 

Bibliografia Complementar: 

CAMARGO, J. M. Distribuição de Renda no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 

WESSELS. Walter. Microeconomia: Teoria e Aplicações. São Paulo: 2011. Saraiva 

STIGLITZ, J. E., WALSH, C. Introdução à Microeconomia. Rio de Janeiro: Campus, 

2003. 

MULLER, A. Manual de Economia Básica. Petrópolis: Vozes, 2004. 

FEMENICK, T. R. Para Aprender Economia. São Paulo: Cenaun, 2000. 

MADALOZZO, R, ANDRADE, E. Microeconomia. São Paulo: Publifolha, 2003. 

 
 

METODOLOGIA DA PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO – 40H 

Ementa: 

O papel da ciência. Tipos de conhecimento. Métodos e técnicas de pesquisa. O 

processo de leitura. Citações bibliográficas. Trabalhos acadêmicos: tipos, 

características e composição estrutural. O projeto de pesquisa experimental e não 

experimental. Pesquisa qualitativa e quantitativa. Relatório de pesquisa. Estilo de 

redação. Referências bibliográficas. Apresentação gráfica. Normas da ABNT.  

 

Bibliografia Básica: 

PÁDUA, E. M. M. Metodologia da pesquisa: abordagem teórica prática. 4.ed. 

Campinas: Papirus, 2000. 

SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22.ed. São Paulo: Cortez, 2002. 

LAVILLE, Christian, SIMAN. Lana Mara. A construção do saber. Manual de 

Metodologia da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre. 2008 

 
Bibliografia Complementar: 

CERVO, A. L. et al. Metodologia científica. 5.ed. São Paulo: Makron Books, 2002. 

DEMO, P. Metodologia científica em ciências sociais. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

COSTA, Sergio Francisco. Método cientifico: os caminhos da investigação. São Paulo: 

2001 

LAKATOS, E. M. MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 4.ed. São 

Paulo: Atlas, 2003. 
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LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho 

cientifico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, 

publicações e trabalhos científicos. São Paulo: Atlas 

 

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL – 80H 

Ementa: 

O processo de comunicação no mundo dos negócios. Comunicação oral e escrita. O 

raciocínio lógico e o processo de transmissão de informações. O texto verbal, a 

estrutura lógica do texto dissertativo, os textos administrativos e conhecimentos 

gramaticais. Coesão e coerência a partir da análise e estudos de textos dirigidos. 

Comunicação administrativa. Técnica de elaboração de textos utilizados no meio 

organizacional. 

 

Bibliografia Básica: 

CAHEN, Roger. Comunicação empresarial: a imagem como patrimônio da empresa e 

ferramenta de marketing. Rio de Janeiro: 2008. Best Seller 

COLLARO. Antonio Celso. Produção Gráfica: Arte é técnica da Mídia Impressa. São 

Paulo: 2008 - Pearson 

GOLD. Miriam. Redação empresarial. São Paulo: 2010 - Pearson – 4ª. ed. 

NSDOLSKIS, HENDRICAS. Comunicação redacional atualizada. São Paulo: Saraiva. 

2005 

KUNSCH. M. K.M. Comunicação Organizacional. São Paulo: Saraiva. 2009 

 
Bibliografia Complementar: 

ANDRADE, M. M. DE, MEDEIROS, J. B. Comunicação em Língua Portuguesa. São 

Paulo: Atlas, 2000. 

BERLO, D. K. O Processo da Comunicação. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

NADÓLSKIS. Hêncricas. Comunicação Redacional Atualizada. 12a. Ed. São Paulo: 

2011. Saraiva 

NADÓLSKIS. Hêncricas. Norma de Comunicação em Língua Portuguesa. 25a. Ed. 

São Paulo: 2011. Saraiva 

TORQUATO. Gaudêncio. Cultura, poder, Comunicação e imagem: fundamentos da 

nova empresa. São Paulo: Pioneira. 2003 

GOLD. Mirian. Redação empresarial. São Paulo: 2005 

PORTELA. Marcelo. A arte de interpretar textos. Rio de Janeiro. 2003 
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) – 40H 

Ementa: 

Uso estratégico da tecnologia da informação. Administração Estratégica da 

Informação. Desenvolvimento de ambientes eficientes/ eficazes da tecnologia da 

informação. Tipos e usos de informações.      

 

Bibliografia Básica: 

BRIEN, J.A. Sistemas de Informação e as Decisões Gerenciais na era da Internet. 

São Paulo: Saraiva, 2001 

GUIMARÃES, Leonam dos Santos. Gestão da tecnologia e inovação. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

DATE, Christopher J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Rio de Janeiro: 

Campus, 2000. 

MATTOS. Antonio Carlos M. Sistemas de Informação uma visão executiva. 2a ed.  

São Paulo:2011. Saraiva 

 

Bibliografia Complementar: 

LAUDON, Kenneth C., LAUDON, Jane Price. Sistema de informação: com internet. 

Rio de Janeiro. 1999 LCT.   

BATISTA, Emerson de O. Sistemas de Informação: o uso consciente da tecnologia 

para o gerenciamento. 1ª. ed. São Paulo: 2011. Saraiva. 

OLIVEIRA. Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de Informações gerenciais: 

Estratégicas, táticas e operacionais. 14a. 2011. São Paulo: 2011. Atlas 

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

empresa do século XXI. São Paulo: Atlas. 2008 

FOINA, Paulo Rogério. Tecnologia da informação: planejamento e gestão. São Paulo: 

Atlas. 2001 

STAIR,R.M.Princípios de Sistemas de Informação – uma abordagem gerencial.São 

Paulo:ITP,1998 

LAUDON,Kenneth C.,LAUDON,Jane Price.Gerenciamento de sistemas de 

informação.Tradução Alexandre Oliveira.3 ed.Rio de Janeiro: LTC,2001 
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FILOSOFIA – 40H 

Ementa: 

Fundamentos filosóficos. O conhecimento. A ciência. A Política. A Filosofia e a 

educação. Filosofia e a tecnologia. Lógica. Objetividade dos valores. Valores culturais. 

Normas e costumes humanos. Correntes filosóficas contemporâneas. As escolas do 

pensamento filosófico. Filosofia hoje e seu papel para o homem contemporâneo. A 

evolução do pensamento filosófico. A práxis filosófica e a superação do pensamento 

ingênuo.   

 

Bibliografia Básica: 

CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2003. 

MATTAR, J. Filosofia e Ética na Administração. São Paulo: Saraiva, 2003. 

SUNG, J. M. , SILVA, J.C. da. Conversando Sobre Ética e Sociedade. Petrópolis: 

Vozes, 2004. 

 
Bibliografia Complementar: 

CHARBONNEAU, Paul-eugene. Curso de filosofia: lógica e metodologia. São Paulo: 

EPU 2007. 

FEARN, Nicholas. Aprendendo a filosofar em 25 lições: do poço de Tales á 

Construção de Derrida. Rio de Janeiro. Zahar. 2004 

FULLER, lon L. Azevedo. Plauto Faraco de . O Caso dos exploradores da caverna. 

Porto Alegre. Fabris. 1976 

ARANTES, Paulo et all. Filosofia e seu ensino. Petrópolis: Vozes. 1996. 

MARCONDES, Danilo. Iniciação a história da filosofia: dos pré-socráticos a 

Wittgenstein. Rio de Janeiro: Zahar.2010. 

 
 

2º SEMESTRE 

 

GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES – 80H 

Ementa: 

Requisitos e necessidades da Gestão das Organizações. Concepção da empresa 

virtual. Cenários futuros e papel do administrador. O contexto atual das Organizações. 

Desenvolvimento organizacional. Conceitos, definições e influência da cultura 

organizacional. Pesquisas de clima organizacional e sua influência na produtividade e 

diagnóstico de problemas.        
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Bibliografia Básica: 

MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2002. 

RODRIGUEZ, M. R. Y. Gestão Empresarial - Organizações que Aprendem. Rio De 

Janeiro: Qualitymark, 2002. 

CHIAVENATO, I. Introdução à Teoria Geral da Administração. Rio de Janeiro: Elsevier 

2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

ROCHA NETO, I. Gestão de Organizações. São Paulo: Atlas, 2003. 

MUNIZ, A. J DE O., FARIA, H. A. Teoria Geral da Administração: Noções Básicas. São 

Paulo: Atlas, 2001.  

DRUCKER, P. F. A Prática da Administração de Empresas. São Paulo: Pioneira, 1998. 

PLANTULLO, V. L. Teoria Geral da Administração. De Taylor às Redes Neurais. São 

Paulo: FGV, 2001. 

GIGLIOTE. Francisco. Administração:organizações e conceitos. Campinas.2004 

SNEEL. Scott;BATMAN,S. Thomas. Administração: Novo cenário Competitivo. 4ª. ed. 

São Paulo: 2011.Atlas. 

 
 

POLÍTICA ECONÔMICA BRASILEIRA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL – 80 H 

Ementa: 

Ideologia e políticas internas. Dívida externa brasileira. Oscilações do cenário 

financeiro interno. Problemas metodológicos, teóricos, históricos e questões concretas 

da sociedade capitalista na era da globalização. Formação política e econômica. 

Perspectivas econômicas e políticas para o Brasil. Aspectos da política e da economia 

regional. A integração regional. O Brasil e o MERCOSUL. Distribuição espacial do PIB. 

 

Bibliografia Básica: 

DINIZ, E. Globalização, reformas econômicas e reformas empresariais. São Paulo: 

FGV, 2000. 

MARQUES, Rosa Maria; REGO. José Márcio. Formação Econômica do Brasil. São 

Paulo: 2011. Saraiva 

SINGER. Paul. Aprender economia. São Paulo: Contexto 2004 

GREMAUD, Amaury Patrick;VASCONCELOS,Marco Antonio Sandoval de; TONETO 

JÚNIOR, Rudinei. Economia Brasileira Contemporânea. São Paulo: Atlas. 2010 
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Bibliografia Complementar: 

VARIAN, H. R. Microeconomia: princípios básicos. Rio de Janeiro: Campus, 2006 

MANSFIELD. Edwin; YOHE, Gary. Microeconomia..11ª. Ed. São Paulo: Saraiva: 2011 

GIAMBIAGI, Fábio. Economia Brasileira Contemporânea (1995-2004), Rio de Janeiro: 

Campos, 2005. 

KENNEDY, Pter E. Economia em contexto. São Paulo: Saraiva. 2004 

PAULA, João Antonio de. A Economia política da mudança: os desafios e os 

equívocos do inicio do governo Lula. Belo Horizonte. 2003 

VASCONCELOS, M. A. S. Fundamentos da Economia  São Paulo: Saraiva, 2005. 

 
 
CONTABILIDADE – 40H 

Ementa: 

Conceitos básicos de contabilidade; Tipos de empresas; Formas de Tributação; 

Obrigações das empresas; Livros Fiscais e contábeis; Patrimônio Líquido; Contas 

Patrimoniais e Contas de Resultado; Plano de Contas; Demonstrações Contábeis.   

 

Bibliografia Básica: 

RIBEIRO, OSNI MOURA. Contabilidade Básica. São Paulo: Saraiva, 2005 

FRANCO, H. Contabilidade Geral. São Paulo: Atlas, 2000. 

MARION, J. C. Contabilidade Básica. São Paulo: Atlas, 2004. 

HASTINGS. David. F. Bases da Contabilidade: Uma discussão Introdutória. São 

Paulo: 2011, Saraiva 

 

Bibliografia Complementar: 

ALMEIDA, M. C. Contabilidade Avançada: Textos, Exemplos e Exercícios Resolvidos. 

São Paulo: Atlas, 1997. 

ALMEIDA, M. C. Contabilidade Intermediária. São Paulo: Atlas, 2003. 

ALMEIDA, M.C. Curso Básico de Contabilidade: Introdução à Metodologia da 

Contabilidade. São Paulo: Atlas, 2002. 

EQUIPE PROFESSORES FEA. Contabilidade Introdutória: Livro de Exercícios. São 

Paulo: Atlas, 1998. 

OLIVEIRA, A. G. DE. Introdução à Contabilidade: Como Elaborar Demonstrações 

Financeiras. São Paulo: Saraiva, 2002. 
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PSICOLOGIA E COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL – 80H 

Ementa: 

A Psicologia enquanto ciência. A Psicologia Organizacional: história e perspectivas teóricas, 

práticas e éticas.  

O paradigma do Pensamento Complexo e suas implicações para a compreensão do sujeito 

humano. O homem e o trabalho. Evolução sócio-histórica do trabalho e sua repercussão na 

subjetividade. Trabalho e Identidade. Trabalho e Qualidade de Vida. Trabalho, saúde e 

sofrimento psíquico. Teoria da Psicodinâmica do Trabalho. Estresse e Saúde Ocupacional. 

Saúde do trabalhador. Grupos e Equipes de Trabalho. Teorias Motivacionais. O fenômeno 

da liderança nas Organizações. Mudança organizacional. Clima e Cultura Organizacional. 

Gerenciamento de crise.      

 

Bibliografia Básica: 

AGUIAR, MARIA A. F. Psicologia Aplicada à Administração. São Paulo: Saraiva, 2009. 

AKTOUF, OMAR. Pós-Globalização, Administração e Racionalidade Econômica: A 

Síndrome do Avestruz. São Paulo: Atlas, 2004. 

CHIAVENATO, IDALBERTO. Gerenciando com as Pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

ROBBINS, S. P. Comportamento Organizacional. Rio de Janeiro: Prentice Hall Brasil, 2003 

BAUM, William M. Compreender o behaviorismo: comportamento, cultura e evolução. Porto 

Alegre. Artmed. 2008 

LURIA. A. R. A Construção da mente. São Paulo: 1992 

LEONTIE2V. Aléxis. O desenvolvimento do psiquismo. São Paulo: 2004. 

SKINNER, Burrhus Frederic. Ciência e comportamento humano. São Paulo: 2007 

ROSSI, Ana Maria; PERREWÉ. Pamela L. Stress e qualidade de vida no trabalho: 

Perspectivas atuais  da saúde ocupacional. São Paulo: 2010. Saraiva 

 

DIREITO E LEGISLAÇÃO SOCIAL – 80H 

Ementa: 

Direito do Trabalho: conceito e evolução. Relacionamento empregado e empregador. 

Contrato individual de trabalho e parcerias. Conceito, caracteres, alterações e dissolução. 

Rescisão do contrato de trabalho. Jornada de trabalho. Remuneração e salário. Sindicalismo 

e legalidade. Justiça do trabalho e previdência social. Processos trabalhistas e Organização 

da Justiça do Trabalho. Introdução ao Direito Previdenciário. Noções de Direito do 

Consumidor. 
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Bibliografia Básica: 

BRASIL, leis. Consolidação das Leis de Trabalho. Legislação Complementar - CLT. 100. Ed. 

Brasil: Atlas, 1998. 

SITTONI. Martha Macedo. Trabalho. São Paulo: 2011. Saraiva 

NASCIMENTO, A. M. Curso de Direito do Trabalho. 17ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 

DELGADO. Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

MAGANO, O. B. ABC do Direito do Trabalho. 2. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 

BIM. Eduardo Araújo. Direito e Processo do Trabalho. São Paulo: 2011 . Saraiva 

MANUS, P. P. T. Direito do Trabalho. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

MARTINS, S. P. Direito do Trabalho. 13. Ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

NASCIMENTO, A. M. Iniciação ao Direito do Trabalho. 27. Ed. São Paulo: LTR, 2004. 

RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de Direito do trabalho. São Paulo: Dialética. 2005 

 

MATEMÁTICA – 40H 

Ementa: 

Funções de 1º e 2º graus. Conjuntos e subconjuntos. Exponencial e logaritmos. Matrizes e 

sistemas lineares. Integração simples. Funções de várias funções. Derivadas. Limites: 

máximos e mínimos. Análise diferencial. Aplicações-tipo: análise de elasticidade. Modelos 

de custo mínimo. Introdução às equações diferenciais. Teoremas fundamentais e 

propriedades técnicas de cálculo e aplicações.      

 

Bibliografia Básica: 

SAMANEZ. Carlos Patrício. Matemática Financeira. São Paulo: Pearson. 2010 

SILVA, S. M. da et al. Matemática para os cursos de economia, administração e ciências 

contábeis. São Paulo: Atlas, 2002.  

MURROLO, Afrânio Carlos; BONNETO Giacomo. Matemática aplicada a administração, 

economia e contabilidade. São Paulo: Pioneira .2004 

WEBER, J. E. Matemática para economia e administração. São Paulo: Harbra, 1999 

 

Bibliografia Complementar: 

DUARTE, N. Ensino de matemática na educação de adultos. São Paulo: Cortez, 1998.  

VERAS, L. L. Matemática aplicada à economia. São Paulo: Atlas, 1999. 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Matemática para administração. Rio de Janeiro. LTC. 2000. 

PUCCINI. Abelardo de Lima; PUCCINO, Adrina. Matemática Financeira: objetiva e aplicada. 

São Paulo: São Paulo: Saraiva.2011. 
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GIMENES. Cristiano Marchi. Matemática Financeira com HP 12c e Excel. São Paulo: 

Pearson, 2010. 

DUARTE. Newton. O ensino de matemática na educação de adultos. São Paulo: Cortez. 

2009. 

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

2001. 

 

 

3º SEMESTRE 

 

MATEMÁTICA FINANCEIRA – 80H 

Ementa: 

Razão e Proporção, Grandezas proporcionais e Divisão proporcional, Regra de Sociedade. 

Regra de Três Simples e Regra de Três Compostas. Porcentagem. Aumentos sucessivos e 

Descontos sucessivos. Vendas com lucro sobre a venda e sobre a compra. Vendas com 

prejuízo sobre a venda e sobre a compra. Juros Simples. Taxas Equivalentes  Simples. 

Descontos Comercial, Bancário ou Por Fora. Desconto Racional ou Por Dentro. Logaritmos. 

Juros Compostos. Desconto Composto. Sistemas de empréstimos. Anuidades. 

Capitalização. Correção monetária. Amortização de débitos. Comparação entre alternativas 

de investimentos. Depreciação. Custos operacionais. Preço atual. Preço futuro.        

 

Bibliografia Básica: 

FARO, Clóvis de. Fundamentos da Matemática Financeira: Uma introdução ao Cálculo 

financeiro e á análise de investimentos e riscos. São Paulo: 2011. Saraiva 

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

Saraiva.2011. 

CAMPOS FILHO, A. Matemática financeira: com uso das calculadoras HP 12C, HP 19BII; 

HP. São Paulo: Atlas, 2002.  

FERREIRA, Roberto G. Matemática Financeira Aplicada. Mercado de capitais, 

administração financeira, finanças pessoais. São Paulo: Atlas. 2010. 

ALMEIDA, JOSÉ HAMILTON MÁXIMO DE., Matemática Financeira Ativa. 

 

Bibliografia Complementar: 

TEIXEIRA. James; NETTO. Scipione Di Pierro. Matemática Financeira. São Paulo: 1998. 

Pearson. 

HAZZAN. Samuel; POMPEO. José Nicolau. Matemática Financeira. São Paulo: 2011. 

Saraiva. 

CAVALHEIRO, L. A. F. Elementos da matemática financeira: operações a curto e longo 
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prazo. São Paulo: FGV, 2000.  

VIEIRA SOBRINHO, J. D. V. Matemática financeira. São Paulo: Atlas, 2000.  

TEIXEIRA, J., PIERRO NETTO, S. Matemática financeira. São Paulo: Makron Books, 1998. 

DUARTE, N. Ensino de matemática na educação de adultos. São Paulo: Cortez, 1998. 

FARO, C. Matemática financeira. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

GESTÃO MERCADOLÓGICA – 80H 

Ementa: 

Função e cenário mercadológico. Interrelacionamento da função mercadológica com as 

demais funções da empresa. Pesquisa de mercado. Visão Mercadológica: produto, preço, 

distribuição e comunicação. Análise do ambiente macro mundial e o posicionamento 

nacional e regional em relação aos demais países. Mercados emergentes. Empresas 

globais. Perfil do profissional globalizado e comportamento do consumidor.        

 

Bibliografia Básica: 

BIRD, D. Bom Senso em Marketing Direto. São Paulo: Makron, 2000. 

KOTLER, Philip. ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. São Paulo: 2009. 

AAKER, David A; KUMAR V; DAY, George S. Pesquisa de Marketing. São Paulo: Atlas. 

2009. 

 

Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, P. C. DE. Administração Mercadológica: História, Conceitos e Estratégias. 

Campinas: Alínea, 1999. 

NEWMAN, Michael. As 22 consagradas leis de propagando e marketing. São Paulo. 2007. 

COBRA, Marcos. Administração de marketing no Brasil. Campus. 2009 

KOTLER, P. Administração de Marketing: Análise, Planejamento, Implementação e 

Controle. São Paulo: Atlas, 1999. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de marketing: conceitos, planejamento e 

aplicações á realidade brasileira. São Paulo: Atlas: 2008. 

 

ESTUDOS ANTROPOLÓGICOS E SOCIOLÓGICOS – 80H 

Ementa: 

Elementos para a análise cultural da sociedade brasileira. Civilização e cultura brasileira e 
regional. Pluralismo cultural e aspectos predominantes na região. Relações Étnico-Raciais e 
a Cultura Afro-Brasileira e Africanas. A cultura nas sociedades pós-industriais e a cultura 
local. Globalização e cultura. Organização formal e informal. Cultura das organizações. 
Ideologia e movimentos sociais. Teorias antropológicas explicativas da realidade brasileira. 
Antropologia cultural. Estudos antropológicos desenvolvidos no Brasil. 
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Bibliografia Básica: 

BERNARDES, Cyro. Sociologia aplicada à administração: gerenciando grupos nas 

organizações. 4ª Ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: 

Moderna, 1987. 

LAKATOS, Eva Maria. Sociologia geral. 6ª Ed. São Paulo: Atlas, 1990. 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 12ª Ed. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 1999. 

MELLO, Luiz Gonzaga de. Antropologia Cultural: iniciação, teoria e temas. 7ª Ed. 

Petrópolis (RJ): Vozes, 1987. 528 p. 

 

Bibliografia Complementar: 

MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zélia Maria Neves. Antropologia: uma 

introdução. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 1987. 

MATTA, Roberto da. O que faz o Brasil, Brasil. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1984. 

TOMAZI, Nelson Dacio. (Org.) Iniciação à sociologia. 2ª Ed. São Paulo: Atual, 2000. 

VILA NOVA, Sebastião. Introdução à sociologia. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 1992. 

 

ÉTICA E CIDADANIA – 40H 

Ementa: 

O enfoque adotado é o que se segue: a) Ética: definição, campo, objeto e seus intérpretes; 

b) Moral: definição e a questão na modernidade; c) Cidadania: conceito, bases históricas e 

questões ideológicas; d) Ética e cidadania nas relações entre o público e o privado; entre 

liberdade, justiça distributiva e responsabilidade nas relações do mundo do trabalho e na 

sociedade global. A abordagem da disciplina é a de se discutir a origem e a importância da 

ética nas questões que envolvem cultura, identidade e permeiam as relações sociais e 

políticas no Brasil e no mundo contemporâneo.     

 

Bibliografia Básica: 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2003. 

MATTAR, João. Filosofia e ética na administração. São Paulo: Saraiva, 2003. 

OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Correntes fundamentais da ética contemporânea. 

Petrópolis: Vozes, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

APEL, K. Estudos de Moral Moderna. Petrópolis: Vozes, 1994. 

ARANTES, ET AL. A Filosofia e seu Ensino. Petrópolis: Vozes, 1995. 

SROUR, R. H. Ética Empresarial. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
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RIOS, T. A Ética e Competência. São Paulo: Cortez, 1998. 

SUNG, Jungmo; SILVA, Josué Cândido da. Conversando sobre ética e sociedade. 

Petrópolis: Vozes. 2009. 

 

DIREITO EMPRESARIAL – 40H 

Ementa: 

Direito administrativo e legislação básica. Legislação comercial no cenário nacional e 

internacional. Legislação aplicada às sociedades anônimas. Código de defesa do 

consumidor. Normas gerais de direito tributário. Tributos e tributação. Implicações tributárias 

nas atividades empresariais. Normas gerais relativas ao Imposto de Renda, ICMS, IPI e ISS. 

Pessoas jurídicas empresariais e não-empresariais.  

 

Bibliografia Básica: 

NEGRÃO, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. São Paulo: Saraiva: 2010 

NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Comercial e de  empresa. São Paulo. Saraiva. 

ALMEIDA. Amador Paes de . Direito de empresa no código civil. São Paulo: Saraiva, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

MASSO, Fabiano Dolenc Del. Direito Empresarial. São Paulo: 2011. Saraiva 

CASTELANI. Frenando F. A empresa em crise falência e recuperação Judicial de Empresas. 

São Paulo: 2008, Saraiva 

FINKELSTEIN, Maria Eugenia. Direito empresarial. São Paulo: Atlas: 2005 

GUSMÃO, Mônica. Direito empresarial. Niterói. Impetus. 2004. 

NEVARES, Paulo. Introdução ao direito empresarial. Rio de Janeiro: Freitas Bastos. 2005 

BATISTA, Karina Albuquerque. A recuperação judicial da empresa trazida pela nova lei de 

falências: vantagens e perspectivas numa visão constitucional. Fortaleza. 2006 

OLIVEIRA, Celson Marcelo de. Tratado de direito empresarial brasileiro. Campinas. LZN. 

2004 

 

 

4º SEMESTRE 

 

ESTATÍSTICA E INDICADORES REGIONAIS – 80H 

Ementa: 

Conhecer a linguagem estatística; Construir e interpretar tabelas e gráficos; Calcular 

medidas descritivas e interpretá-las; Variáveis e gráficos; Distribuições de frequência;  

Média, mediana, moda e outras medidas de tendência central; Desvio padrão e outras 

medidas de dispersão; Séries estatísticas com aplicabilidade em indicadores regionais; 



 

P R O J E T O  D O  C U R S O  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O  

 

 

 

 121 

Pesquisa no cenário regional; Preparação de dados para análise estatística; Separatrizes; 

Assimetria e curtose; Identificar técnicas de amostragem e sua utilização; Aplicar testes 

comparativos entre grupos; Coleta e tratamento de dados; Introdução à melhoria continua e 

ao controle estatístico do processo; Cartas de controle para variáveis; Carta de controle para 

atributos; Processo para análise do sistema de medição; Técnicas de amostragem.  

  

Bibliografia Básica: 

FONSECA, J. S., MARTINS, G. DE A, TOLEDO, G. L. Estatística Aplicada. São Paulo: 

Atlas, 1998. 

MORETTIN, L. G. Estatística Básica. São Paulo: Makron Books, 2002. 

NEUFELD. Jonh. L. Estatística aplicada á administração usando excel. São Paulo: 

Pearson.2010 

 

Bibliografia Complementar: 

OLIVEIRA, F. E. M. DE. Estatística e Probabilidade: Exercícios Resolvidos e Propostos. São 

Paulo: Atlas, 1999. 

SILVA, E. M. DE, ET AL. Estatística para os Cursos de Economia, Administração e Ciências 

Contábeis. São Paulo: Atlas, 1997. 

TOLEDO G. L., OVALLE, I. I. Estatística Básica. São Paulo: Atlas, 1998. 

VIEIRA, S., HOFFMANN, R. Elementos de Estatística. São Paulo: Atlas, 2009. 

ANDERSON. David. R.; SWEENEY, Dennis J; WILLIAMS, Thomas A.Estatística aplicada á 

administração e economia. São Paulo: Learning. 2008 

 

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 80H 

Ementa: 

Informação gerencial. Tipos e usos de informação. Tratamento das informações versus 

atividades fins. Sistemas de apoio à decisão. Tópicos em gerenciamento dos sistemas: 

integração, segurança, controle. Uso estratégico da tecnologia da informação nas pequenas 

e médias organizações. Administração estratégica da informação. Aplicação da tecnologia 

da informação nas diversas áreas da empresa para obtenção de vantagens competitivas.       

 
Bibliografia Básica: 

MELO, I. S. Administração de sistemas de informação: estudo de viabilidade. São 

Paulo: Futura, 2000. 

Laudon, K.C. & Laudon, J.P. Sistemas de Informação Gerenciais. 7ª. edição. São Paulo: 

Pearson Brasil. 

BEUREN, I. M. Gerenciamento da informação: um recurso estratégico de gestão 

empresarial. São Paulo: Atlas, 2000. 

MELO, I. S. Administração de sistemas de informação: estudo de viabilidade. São Paulo: 

Futura, 2000. 
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Bibliografia Complementar: 

CRUZ, T. Sistemas de informações gerenciais: tecnologia da informação e a empresa do 

século XXI. São Paulo: Atlas, 2000. 

MANAS, A. V. Administração de sistemas de informação. São Paulo: Érica, 1999. 

OLIVEIRA, D. P. R. de. Sistemas de informação gerenciais. São Paulo: Atlas, 2001. 

CASSARRO, A. C. Sistema de informação para tomada de decisões. São Paulo: Pioneira, 

1999. 

GIL, A. de L. Sistema de informações: contábil, financeiros. São Paulo: Atlas:2009 

 

LOGÍSTICA E OPERAÇÕES DA PRODUÇÃO – 80H 

Ementa: 

Conceitos e estrutura da gestão da produção. Sistemas e processos de produção. 

Planejamento e controle da produção. Desenvolvimento de novos produtos. Técnicas 

modernas de gestão da produção. Programa Nacional de produtividade e qualidade. 

Manutenção industrial. Balanceamento da produção. Qualidade e produtividade. Modelos de 

qualidade. Competitividade. Novas técnicas de produção e operações. Medidas de 

desempenho. Tecnologia e operações da produção.        

 

Bibliografia Básica: 

Chambers, S., Slack, N. Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 1999. 

Corrêa, H.L., Corrêa, C. A. Administração da Produção e operações. 2ª Ed. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

CAON, M. ET AL. Planejamento, Programação e Controle da Produção. São Paulo: Atlas, 

2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

MARTEL. Alain.; VIEIRA. Darli Rodrigues. Análise e Projeto de Redes Logísticas.São Paulo: 

2011. Saraiva 

MOREIRA, D. A. Administração da Produção e Operações. São Paulo: Pioneira, 1998. 

NAKAGAWA, M. Gestão Estratégica de Custos: Conceito, Sistemas e Implementação. São 

Paulo: Atlas, 1998. 

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

distribuição física. São Paulo: Atlas,2010  

BERTAGLIA,Paulo Roberto.Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. 2ª Ed. 

Saraiva. 

TUBINO, D. F. Manual de Planejamento e Controle da Produção. São Paulo: Atlas,1999. 
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GESTÃO DE PESSOAS I – 80H 

Ementa: 

Histórico da área de RH. Cultura Organizacional. Mudança organizacional. Retenção e 

atração de talento. Recrutamento e seleção de pessoas. Competências organizacionais e 

individuais. Treinamento, desenvolvimento e educação coorporativa. Avaliação de 

desempenho. Carreira profissional, currículo e marketing pessoal. Regras para desenvolver 

estrategicamente a carreira.  

 

Bibliografia Básica: 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2008.  

HANASHIRO, D. M. M. (Org.) ; TEIXEIRA, Maria Luisa Mendes (Org.) ; ZACARELLI, Laura 

Menegon (Org.) . Gestão do Fator Humano: uma visão baseada em stakeholder. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2008.  

CABRAL, Augusto Cezar de Aquino(org);ROMERO, Claudia Buhamra Abreu(Org);FERRAZ, 

Serafim de Souza (Org). Estudos empíricos em gestão de recursos humanos e 

marketing: Fortaleza. UFC, 2005. 

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

estratégico. 12.ed. São Paulo:Futura, 2000. 

CABRAL, Augusto Cezar de Aquino(org);ROMERO, Claudia Buhamra Abreu(Org);FERRAZ, 

Serafim de Souza (Org). Estudos empíricos em gestão de recursos humanos e marketing: 

Fortaleza. UFC, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

BOOG, G. G. Manual de Treinamento e Desenvolvimento- GESTAO E ESTRATEGIAS . 

São Paulo: Makron Books, 1999. 

LACOMBE, Francisco. Recursos humanos:princípios e tendências. São Paulo: Saraiva. 

2007 

FRANÇA, Ana Cristina Limongi. Práticas de recursos humanos: conceitos, ferramentas e 

procedimentos. São Paulo: Atlas. 2010. 

PONTES, B. R. Avaliação de Desempenho: Uma Abordagem Sistêmica. Rio de Janeiro: 

LTC, 2002. 

LUCENA, M. D. DA S. Planejamento de Recursos Humanos. São Paulo: Atlas, 1998. 

BOOG, G. G. Manual de Treinamento e Desenvolvimento. São Paulo: Makron Books, 1999. 
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5º SEMESTRE 

 

CONTABILIDADE E CUSTOS – 80H 

Ementa: 

Custos: origem, evolução e objetivos. Terminologia de custos. Esquema básico da 

contabilidade de custos. Custo nos diversos segmentos econômicos. Sistemas de custos. 

Auditoria. Contabilidade de custos. Critério de custos aplicados aos materiais. Mão de obra 

direta. Despesas indiretas de fabricação. Sistemas básicos de custeio. Sistema de 

custeamento. Custos para tomada de decisões. Análise dos custos.  

 

Bibliografia Básica: 

CHING, H. Y. Gestão baseada em custeio por atividade. São Paulo: Atlas, 2001.  

CHING, H. Y. Gestão baseada em custeio por atividade. São Paulo: Atlas, 2001.  

CREPALDI, S. A. Curso básico de contabilidade de custos. São Paulo: Atlas, 2003. 

MARTINS, E. Contabilidade de custos. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

LEONE, G. S. G. Curso de contabilidade de custos. São Paulo: Atlas, 2000.  

MARION, J. C. Contabilidade empresarial. São Paulo: Atlas, 2003. 

NAKAGAWA, M. ABC. Custeio baseado em atividades. São Paulo: Atlas, 2009. 

PEREZ JÚNIOR, J. H., OLIVEIRA, L. M. Contabilidade de custos para não contadores. São 

Paulo: Atlas, 2001. 

SILVA, J. P. da. Gestão e análise de risco de crédito. São Paulo: Atlas, 2003.    

 

GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS – 80H 

Ementa: 

Evolução e conceitos da gestão de materiais. Funções e objetivos da gestão de materiais. 

Localização e alcance da gestão de materiais nas Organizações. Normalização, qualidade e 

armazenamento de materiais. Método PEPS e UEPS. Logística externa. A função compras: 

organização e planejamento. Qualidade e preço certo. Fontes de fornecimento. 

Organizações alternativas para compras.   

 

Bibliografia Básica: 

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

São Paulo: Atlas, 2000. 

VIANA, J. J. Administração de materiais: um enfoque prático. São Paulo: Atlas, 2008. 

POZO. Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais. São Paulo: Thomson: 

2009. 
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DIAS, Marco Aurélio  P. Administração de Materiais: princípios, conceitos e gestão. 6a ed. 

São Paulo: 2011.  Atlas, 1998. 

 

Bibliografia Complementar: 

ARNOLD. J.R. Tony. Administração de materiais. Uma introdução.. São Paulo: 2012 – atlas. 

BALLOU, Donald. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Logística Empresarial. São 

Paulo: Bookman. 

BAILY, Peter et al. Compras.: princípios e administração. São Paulo: Atlas. 2008 

FLEURY, F. & WANKE, P & FIGUEIREDO, K. F. Logística Empresarial. São Paulo: Atlas, 

2000. 

DIAS, M. A. P. Administração de Materiais: Uma Edição Compacta. São Paulo: Atlas, 1998. 

CHING,Hon Yun. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada: Supply Chain. São 

Paulo: 2009. 

 

 

GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL – 80H 

Ementa: 

A gestão estratégica e os novos cenários e negócios: internacional, nacional, regional e 

local; Gestão estratégica em cenários alternativos; O planejamento estratégico como 

ferramenta gerencial; Cenários prospectivos e visão de futuro; Aplicação prática de cenários 

e estratégias para micro, pequenas e médias organizações no Brasil; Cenário político-

econômico-social e sua influência no contexto nacional e local. 

 

Bibliografia Básica: 

HERRERO FILHO. Emilio. Balanced Scorecard e a gestão estratégica.: Um abordagem 

prática. Rio de Janeiro. 2005. 

PORTER. Michael E. Estratégia Competitiva: técnica para análise de indústrias e da 

concorrência. São Paulo: Campos. 2004.   

MONTGOMERY, Cynthia A. (Org); PORTER, Michael E. (org.). Estratégia a busca da 

vantagem competitive. São Paulo: 1998. 

 

Bibliografia Complementar: 

CRUZ, C. M., ESTRAVIZ, M. Captação de Diferentes Recursos para Organizações. São 

Paulo: Global, 2003. 

TAVARES. Mauro Calixta. Gestão Estratégica. São Paulo: Atlas.2007 

KERDEC,Alan; CARVALHO, Cláudio. Gestão estratégica e terceirização.Rio dre Janeiro: 

2007. 

SZAZI, E. Terceiro Setor: Regulação no Brasil. São Paulo: Fundação Peirópolis, 2003. 
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WOOD JUNIOR, T. Organizações Espetaculares. São Paulo: FGV, 2001. 

OLIVEIRA. Djalma de Pinho Rebouças de. Estrutura Organizacional: Uma abordagem para 

resultados e competitividade. 2a. 2011. São Paulo: 2011. Atlas. 

 

PESQUISA OPERACIONAL – 40H 

Ementa: 

Evolução de pesquisa operacional. Noções de programação linear, sistemas de modelos de 

estoque, teoria das filas, PERT-CPM. Problemas de Designações. Aplicações nas atividades 

de administração de finanças, produção, marketing, com amplo uso de recursos 

computacionais. Decisões em ambiente de aleatória. Uso de técnicas de simulação.   

 

Bibliografia Básica: 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. São 

Paulo: 2011. Atlas 

ANDRADE, E. L. de. Introdução à pesquisa operacional: métodos e modelos para a análise 

de decisão. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

LACHTERMACHER, G. Pesquisa operacional na tomada de decisões. Rio de Janeiro: 

Campus, 2002. 

HUSSEY, Roger; COLLIS, Jill. Pesquisa em Administração: um guia prático para alunos de 

graduação e pós-graduação. Porto Alegre: Bookman, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

CAIXETA-FILHO, J. V. Pesquisa operacional: técnicas de otimização. São Paulo: Atlas, 

2001. 

FIANI, R. Teoria dos Jogos. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

CHING, H. Y. Gestão de Estoques na Cadeia de Logística. São Paulo: Atlas, 2001. 

SOUZA, Alceu; Clemente, Ademir. Decisões financeiras e análise de investimentos: 

fundamentos, técnicas e aplicações: São Paulo: Atlas: 2008. 

HEIN, Nelson; LOESCH, Cláudio. Pesquisa Operacional: Fundamentos e modelos. 1ª ed. 

Saraiva. 

 

GESTÃO DE SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO – 80H 

Ementa: 

Serviços: conceitos e classificação; Administração integrada de serviços; Qualidade de 

serviço; Evolução da qualidade na prestação de serviços; Conceitos de cliente interno e 

externo; Vantagem competitiva e estratégias de aprimoramento contínuo; Aspectos legais, 

trabalhistas e contratuais da gestão de serviços e terceirização; Enfoque estratégico: 

resultados e eficácia; Gestão de pessoas e de custos em serviços. Terceirização: Origem, 
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conceito de atividades-fim e atividades-meio; Objetivos, vantagens e desvantagens; Riscos; 

A terceirização e o desenvolvimento do setor de serviços.   

 

Bibliografia Básica: 

CORRÊA, L. H.; CAON, M. Gestão de serviços: lucratividade por meio de operações e de 

satisfação dos clientes. São Paulo: Atlas, 2009. 

LOVELOCK, C.; WRIGHT, L. Serviços: marketing e gestão. São Paulo: Saraiva, 2001. 

COLLI, J. A Trama da Terceirização. São Paulo: Unicamp, 2000. 

 

Bibliografia Complementar: 

KARDEC, A., CARVALHO, C. Gestão Estratégica e Terceirização. Rio de Janeiro: 

Qualitymark. 2002. 

CORREA, Henrique Luiz; CAON Mauro.Gestão de Serviços. Lucratividade por meio de 

operações e de satisfação dos clientes. 2012. Atlas. 

FERRAZ, Fernando Bastos.Terceirização e demais formas de flexibilização do trabalho. 

Ltr. 2005. 

CORREA, Henrique Luiz; GIANESI, Irineu G. N. Administração Estratégica de Serviços: 

Operações para a satisfação do cliente. Atlas, 2006. 

COSTA, Roberto Figueiredo.Administração de Serviços Gerais:Utilizando a infraestrutura 

para o sucesso empresarial. Edicta. 

FERRAZ, Fernando Bastos.Terceirização e demais formas de flexibilização do trabalho. Ltr. 

2005. 

NOGUEIRA, José Francisco. Gestão Estratégica de Serviços: Teoria e Prática. Atlas, 2008. 

 

 

6º SEMESTRE 

 

GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA – 80H 

Ementa: 

Significado e objetivo da gestão financeira nas Organizações. Gestão do ativo circulante. 

Gestão do passivo circulante. Formação de preços de vendas nas pequenas e médias 

organizações. Factoring. Análise de indicadores financeiros. Riscos financeiros. Leasing. 

Mercado financeiro. Bolsa de valores e de derivativos. Orçamento: conceitos básicos. 

Orçamento Operacional. Orçamento de Investimentos. Execução orçamentária. 

 

Bibliografia Básica: 

GITMAN, L. J. Princípios de Administração Financeira. São Paulo: Harbra, 2002.  
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ASSAF NETO, A., MARTINS, E. Administração financeira: as finanças das empresas sob 

condições inflacionárias. São Paulo: Atlas, 2003. 

FERREIRA, Roberto G. Matemática financeira aplicada: mercado de capitais, administração 

financeira, finanças pessoais. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

Bibliografia Complementar: 

WESTON, J. F. Fundamentos da administração financeira. São Paulo: Makron Books, 2000. 

ROSS, S. et al. Princípios de administração financeira. São Paulo: Atlas, 2001. 

ASSAF NETO, A., Lima, Fabiano Guasti. Curso de  Administração financeira: São Paulo: 

Atlas, 2009. 

ASSAF NETO, A.,  Estrutura e análise de balanço: um enfoque econômico-financeiro. São 

Paulo: Atlas. 2010. 

SOUZA, Alceu; CLEMENTE, Ademir. Decisões financeiras e análise de investimentos: 

fundamentos, técnicas e aplicações. São Paulo: Atlas. 2008. 

 

GESTÃO DE PESSOAS II – 40H 

Ementa: 

Cultura e Clima Organizacional. Descrição e Análise de Cargos. Avaliação e Classificação 
de Cargos. Remuneração, Salários e Benefícios. Higiene, Segurança e Medicina do 
Trabalho. Qualidade de Vida no Trabalho. Relações com empregados e Relações 
Trabalhistas. Gerenciamento de informações em Recursos Humanos. Gestão e Liderança. 
 

Bibliografia Básica: 

BOHLANDER, George W. et al. Administração de recursos humanos. São Paulo: Atlas, 

2005. 

HANASHIRO, D. M. M. (ORG.) ; TEIXEIRA, MARIA LUISA MENDES (ORG.); ZACARELLI, 

LAURA MENEGON (ORG.) . Gestão do Fator Humano: Uma Visão Baseada em 

Stakeholder. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 

ROBBINS, STEPHEN P. Comportamento Organizacional. 11.Ed. Comportamento 

Organizacional. São Paulo: Pearson, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, ANTONIO VIEIRA DE; NASCIMENTO, LUIZ PAULO. Administração de 

Recursos Humanos. 1.Ed. São Paulo. Thomson, 2004. 

FRANÇA, ANA C.L..Práticas de Recursos Humanos: Conceitos, Ferramentas e 

Procedimentos. São Paulo: Atlas, 2007. 

DAFT, RICHARD. L.. Administração. 6.Ed. São Paulo: Thomson, 2002. 
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DUTRA, JOEL SOUZA. Gestão de Pessoas: Modelos, Processos, Tendências e 

Perspectivas. 1.Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

MARRAS, JEAN PIERRE. Administração de Recursos Humanos: do Operacional ao 

Estratégico. 12.Ed. São Paulo: Futura, 2000. 

 

 

GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL – 80H 

Ementa: 

As empresas e o meio ambiente. A evolução histórica da questão ambiental. Instrumentos 

de gestão ambiental. O sistema de gestão ambiental e as vantagens competitivas das 

empresas que melhoram seu desempenho ambiental e utilização desse diferencial como 

estratégia de negócios, de desenvolvimento e de gestão. Uso racional da água, energia e 

tecnologias. Atuação das empresas na promoção do desenvolvimento sustentável. Aspectos 

da legislação ambiental. As mudanças climáticas e os problemas ambientais. Procedimentos 

para a avaliação de impactos ambientais (AIA). Os estudos de impactos Ambientais (EVA, 

PRAD, RCA, EIA/RIMA) necessários para o processo de licenciamento ambiental.   

 

Bibliografia Básica: 

MARQUES. Vânia  de Lourdes; FILHO, Cid Alledi. Responsabilidade Social: conceitos e 

práticas. São Paulo: 2011. Atlas. 

ASHLEY, Patrícia Almeida. Ética e Responsabilidade social nos negócios. São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

BARBIERI, José Carlos. Gestão Ambiental Empresarial: conceitos, modelos e 

instrumentos. São Paulo: Saraiva, 2004. 

MELO NETO, F. P. DE, FROES, C. Gestão da Responsabilidade Social Corporativa. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

BARTHOLOMEU, Daniela Bacchi; FILHO-CAIXETA, José Vicente. Logística Ambiental de 

Resíduos Sólidos. São Paulo: 2011. Atlas. 

DONAIRE. Denis. Gestão Ambiental na Empresa. São Paulo: 2011. Atlas. 

DIAS, Reinaldo. Responsabilidade Social: Fundamentos e Gestão. São Paulo: 2011. Atlas. 

PERERIRA. José Matias. Curso de Administração Pública: Foco nas Instituições e Ações 

Governamentais. São Paulo: 2010. Atlas. 

QUEIROZ, S. M. P. DE; REIS, L. F. S. D. Gestão Ambiental em Pequenas e Médias 

Empresas. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002. 
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GESTÃO EMPREENDEDORA E DESENVOLVIMENTO LOCAL – 80H 

Ementa: 

A arte de educar. O gestor empreendedor e o compromisso com o desenvolvimento local. O 

mercado e o empreendedorismo. O modelo de Excelência em Gestão de MPE. O 

empreendedorismo como tema de estudos superiores. A motivação e o perfil empreendedor 

percebidos em “O segredo de Luiza”. Empreendedorismo: Competência essencial p/ PME’s. 

Desenvolvimento Regional: uma resposta às crises; Empreendimentos de sucesso para a 

região norte.  Políticas de desenvolvimento regional e inovação.  Estudo de Caso: Barão de 

Mauá. Políticas de desenvolvimento regional e inovação: política regional em uma economia 

global - Estudo de Caso: Quintais Produtivos. Projeto Produzir. As MPE´S, Novas 

Tecnologias, Inovação e Empreendedorismo. Construindo o Desenvolvimento Local 

Sustentável. 

 

Bibliografia Básica: 

HISRICH, Robert; PETERS, Michael P. Empreendedorismo, 5ed. Porto Alegre: Bookman, 

2004. 

BERNARDI. Luiz Antonio. Manual de Empreendedorismo e gestão: Fundamentos, 

Estratégias e Dinâmicas. São Paulo: 2011. Atlas. 

MENDES. Jerônimo. Manual do Empreendedor: Como construir um empreendimento de 

Sucesso. São Paulo: 2009 - Atlas. 

 

Bibliografia Complementar: 

DRUCKER, P. F. Prática da administração de empresa. São Paulo: Pioneira, 2003 

DRUCKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e princípios. 

São Paulo: Pioneira, 1998. 

LENZI. Fernando Cesar. Nova geração de Empreendedores. São Paulo: 2009. Atlas. 

DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa: uma ideia, uma e um plano de negócios: 

como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. 10. ed. São Paulo: Cultura, 1999 

DUARTE, Renata Barbosa de Araújo (Coord). Histórias de sucesso: Mulher de negócios, 

pequenas empresa. SEBRAE. 2008. 

COMPAns, Rose. Empreendedorismo urbano: entre o discurso e a prática. São Paulo: 2005. 

 

DESENVOLVIMENTO E GERÊNCIA DE PRODUTOS – 80H 

Ementa: 

O processo de desenvolvimento de um novo produto. Projeto e desenvolvimento técnico de 

novos produtos e a engenharia de produtos. O produto na comercialização e seu 

posicionamento na linha de produtos na empresa. O posicionamento do produto no 

mercado. Acompanhamento da mercadização do produto. Planejamento do obsoletismo e 

retirada do produto do mercado.   
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Bibliografia Básica: 

MACHADO, Marcio Cardoso; TOLEDO, Nilton Nunes. Gestão do Processo de 

Desenvolvimento de Produtos. São Paulo. Atlas. 2008.  

ROZENFELD, H., FORCELLINI, F. A., AMARAL, D. C., TOLEDO, J. C., SILVA, L. S, 

ALLIPRANDINI, H. D., SCALICE, R. K. Gestão de desenvolvimento de produto: uma 

referencia para melhoria do processo. São Paulo. Saraiva, 2006. 

LAS CASAS, Alexandre L. Administração de Marketing; conceitos, planejamento e 

aplicações a realidade brasileira. São Paulo. Atlas, 2006. 

 

Bibliografia Complementar: 

COLBY, C. L., PARASURAMAN, A. Marketing para Produtos Inovadores. Porto Alegre: 

Bookman Companhia Ed, 2002. 

GURGEL, F. DO A. Administração do Produto. São Paulo: Atlas, 2008. 

HOFFMAN, K. D. Princípios de Marketing de Serviços. São Paulo: Pioneira,2009. 

FILHO, Antonio Nunes Barbosa. Projeto e Desenvolvimento de Produtos. São Paulo: Atlas, 

2009.  

MUNDIM, Ana Paula Freitas. Desenvolvimento de produtos e educação corporativa. São 

Paulo: Atlas, 2002. 

 

 

7º SEMESTRE 

 

PLANEJAMENTO DE MARKETING – 80H 

Ementa: 

Avaliação estratégica do meio e da posição da empresa nos negócios; Identificação dos 
perfis de potencialidade e de competitividade; Tipos de estratégias adequadas a diferentes 
situações; Elaboração do plano de marketing nos níveis estratégico e operacional; O 
planejamento estratégico na gerencia de produtos - o processo de administração de 
marketing. 
 

Bibliografia Básica: 

KOTLER, P. Administração de Marketing. São Paulo: Pioneira, 2010. 

OLIVEIRA, D. P. R. de Planejamento Estratégico: Conceitos Metodológicos e Práticas. São 

Paulo: Atlas, 2002. 

BIRD. Drayton. Bom senso em marketing direto. São Paulo: 2000. 
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Bibliografia Complementar: 

GRACIOSO. Francisco. Marketing estratégico.:Planejamento estratégico orientado para o 

mercado. São Paulo: 2012. Atlas. 

ROCHA, A. DA. Marketing: Teoria e Prática no Brasil. São Paulo: Atlas, 2008. 

WESTWOOD, J. Como Preparar um Plano de Marketing. São Paulo: Clio, 1997. 

COBRA, Marcos. Administração de marketing no Brasil. Rio de Janeiro. Campus. 2009 

CARVALHO, Pedro Carlos de; MORAES, Wagner Fróes de. Administração mercadológica. 

Campinas. 2010 

ROSENBLOOM, Bert. Canais de marketing: uma visão gerencial. São Paulo: Atlas: 2002. 

 

CONSULTORIA ORGANIZACIONAL – 40H 

Ementa: 

Necessidades de contratação dos serviços de Consultoria, papel do consultor de empresas, 

competências técnicas e comportamentais do consultor, tipos de consultorias, Código de 

Ética dos Consultores de Organização, técnicas de resolução de problemas, etapas de 

Intervenção do Consultor, diagnóstico organizacional e instrumentos.  

 

Bibliografia Básica: 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Manual de Consultoria Empresarial: Conceitos, 

Metodologia, Práticas. São Paulo: Atlas, 2010. 

CROCCO, Luciano; GUTTMANN, Erik. Consultoria Empresarial. São Paulo: Saraiva, 2010. 

GROCHOWIAK,Klaus.Constelações Organizacionais:Consultoria organizacional sistêmico – 

dinâmica.Cultrix. 

 

Bibliografia Complementar: 

FEITOSA, Marcos Gilson Gomes; PEDERNEIRAS, Marcleide. Consultoria Organizacional: 

Teoria e Prática. São Paulo: 2010. Atlas. 

SLATTER, Stuart; LOVETT. David. Como recuperar uma empresa. São Paulo: 2009. Atlas. 

MERRON,Keith.Dominando Consultoria: Como tornar-se um consultor máster e desenvolver 

relacionamentos duradouros com seus clientes.M.Books. 

PEDERNEIRAS,Marcleide;FEITOSA, Marcos Gilson Gomes.Consultoria Organizacional-

Teorias e Práticas. Atlas, 2010. 

COLLINS,Jim. Como as gigantes caem, e por que algumas empresas jamais desistem. 

Campus, 2010. 

RODRIGUES,Sergio Bernardo.Consultoria Empresarial:Uma abordagem educacional e 

profissional. Fundo de Cultura, 2006. 

LORIGGIO, Antonio. De onde vêm os problemas: método para um diagnóstico eficaz.São 

Paulo: Negócio, 2002. 
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MARKETING CULTURAL, POLÍTICO E SOCIAL – 80H 

Ementa: 

Evolução histórica do marketing político e possibilidades de ação política e social. O 

marketing e a propaganda política. Estratégias do marketing político. Finalidade do 

planejamento estratégico das ações organizacionais não lucrativas, no setor social e no 

âmbito político. A responsabilidade social das organizações e o marketing. O fomento à 

cultura. Legislação cultural: Leis de incentivo fiscal e sua forma de operação. Políticas e 

estratégias empresariais de incentivo cultural. O marketing empresarial e a cultura regional. 

Estratégias do marketing cultural: retornos sobre a imagem institucional e as linhas de 

produto.   

 

Bibliografia Básica: 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. Rio de Janeiro: Prentice Hall 

do Brasil, 2007. 

REIS, Ana Carla Fonseca. Marketing cultural e financiamento da cultura. São Paulo: 

Pioneira, 2009. 

MACHADO NETO, Manoel Marcondes. Marketing Cultural: das práticas à teoria. Rio de 

Janeiro: Ciência Moderna, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

QUEIROZ, Adolpho. (org) Na arena do marketing político: ideologia e propaganda nas 

campanhas presidenciais Brasileiras. São Paulo: Summus. 2006 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. São Paulo: 2010. 

NEWMAN, Michael. As 22 consagradas  leis de propaganda e marketing. São Paulo: Books, 

2007. 

COBRA, Marcos. Administração de marketing no Brasil. Rio de Janeiro. Campus. 2009 

SHIMP, terence A. Comunicação integrada de marketing: propaganda e promoção. Porto 

Alegre: Bookman. 2009 

 

ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS – 80H 

Ementa: 

Conceitos de Projetos; Projetos de caráter econômico e financeiro: estudos de mercado, 

tamanho, localização, investimentos, custos, financiamentos, organização e controle de 

projetos. Análise do projeto de acordo com o ponto de vista do setor privado e terceiro setor, 

seguindo os métodos de avaliação econômica das alternativas de projeto, estimação dos 

custos e benefícios, análise de sensibilidade e incerteza quanto aos diferentes projetos. 
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Bibliografia Básica: 

CRUZ, Célia Meirelles; ESTRAVIZ, Marcelo. Captação de diferentes recursos para 

organizações. 2ª ed. São Paulo: Global, 2008. 

KERZNER. Kerzner. Gestão de projetos: as melhores práticas. Porto Alegre: 

Bookman.2010. 

CONTADOR, Cláudio R. Projetos sociais: avaliação e prática. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 

 

Bibliografia Complementar: 

FILHO, Casaroto Nelson. Elaboração de Projetos Empresariais. São Paulo: Atlas, 2012. 

XAVIER, Carlos Magno da Silva. Gerenciamento de projetos: como definir e controlar o 

escopo do projeto. São Paulo: saraiva. 2010 

GRAHAM, Robert J; COHEN, Dennis J. Gestão de projetos: MBA executive. Rio de Janeiro: 

Campus: 2002 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa cientifica. Petrópolis: Vozes.2007 

VERGARA, Sylvia Constant. Projeto e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: 

Atlas: 2010. 

WOILWE.Samsão; MATHIAS, Washington Franco. Projetos.: Planejamentos, elaboração, 

análise. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS – 40H 

Ementa:  

Sistemas Administrativos. Estrutura Organizacional. A Teoria da Contingência de 
Organizações. A Metodologia de pesquisa em Organizações. Diagnóstico de Empresas. 
Planejamento de Atividades. Levantamento de Dados. Análise dos Dados. Elaboração do 
Projeto do novo Sistema. Gráficos de Organizações. 
 

Bibliografia Básica: 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Sistemas, Organizações & Métodos: uma 

abordagem gerencial, 18a Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2010. 

CRUZ, T. Sistemas, organizações e métodos: Estudo integrado das Novas Tecnologias da 

Informação à Gerência do Conteúdo e do Conhecimento. São Paulo: Atlas, 2010. 

CARREIRA,Dorival.Organização, Sistemas e Métodos: Ferramentas para racionalizar as 

rotinas de trabalho e a estrutura organizacional da empresa.Saraiva. 
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Bibliografia Complementar: 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas, Organização & Métodos. São Paulo: 

2011. Atlas 

ARAÚJO, L. C. G. de. Organização, Sistemas e métodos e as ferramentas de Gestão 

organizacional. São Paulo: Atlas, 2010. 

CRUZ. Tadeu. Sistenas, Sistemas,Organização & Métodos. São Paulo: Atlas: 2011 

CURY, ANTÔNIO. Organização & Métodos: Uma Visão Holística. São Paulo: Atlas, 2009. 

SENGE,PETER.M.Quinta Disciplina:Arte e Prática da Organização de Aprendizagem.São 

Paulo:Nova Cultural,2001 

VASCONCELOS,EDUARDO.Estrutura das Organizações: Estruturas Tradicionais, 

Estruturas para Inovação,Estrutura Matriarcal.São Paulo:Pioneira,2002. 

ARAUJO,Luis Cesar G. de.Organização, Sistemas e Métodos e as Tecnologias de Gestão 

Organizacional.Atlas,2006. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – 150H 

Ementa:  

Desenvolver atividades práticas realizadas por alunos em organizações públicas ou 

privadas, envolvendo os aspectos de observação e pesquisa nas diversas áreas da 

administração possibilitando ao aluno o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades 

específicas à formação profissional sendo apresentado através de relatórios com 

acompanhamento e orientação de um professor com formação em administração 

 

Bibliografia Básica: 

ROESCH, S. M. Azevedo. Projetos de estágio do curso de administração: guia para 

pesquisas, projetos, estágios e trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Atlas, 1996. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em Administração, Atlas, 

2010 

GIGLIOTE, Francisco. Administração: organização e conceitos: São Paulo: 1998. 

 

Bibliografia Complementar: 

TRIVINOS, Augustro Nibaldo Silva. Introdução á pesquisa em ciências sociais.: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas. 1987 

COSTA, Sérgio Francisco. Método Cientifico: os caminhos da investigação. São Paulo; 

Harbra. 2001 

MARTINS. Gilberto de Andrade; LINTZ Alexandre. Guia para Elaboração de Monografias e 

Trabalhos de Conclusão de Curso. São Paulo: 2000 

CORNELSEN, Julce Mary; MULLER, mary Stela. Norma se padrões para teses, 

dissertação e monografia. São Paulo: Atlas: 2003 
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DESLANDES, Suely, Ferreira; GOMES, Romeu; MINAYO, Maria Cecília de Souza. 

Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2010. 

SALOMON, Delcio Vieira. Como fazer monografia. São Paulo: 2004. 

 

PROJETO DE PESQUISA – 40H 

Ementa:  

Desenvolver o censo crítico do discente na pesquisa por meio da investigação científica em 
Administração e áreas afins. Desenvolvimento das etapas da elaboração do projeto de 
pesquisa. Normas  da  ABNT. 
 

Bibliografia Básica: 

VERGARA, Sylvia Constant.Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 7.ed. 

São Paulo: Atlas, 2006. 

GIL, Antonio Carlos.Como Elaborar Projetos de Pesquisa.Ed.Atlas. 2002 

ROESCH, Sylvia Maria de Azevedo. Projetos de estágio e de pesquisa em 

administração: guia para estágios, projetos de pesquisa, trabalhos de conclusão, 

dissertações e estudos de caso. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

COSTA, Sérgio Francisco. Método Cientifico: os caminhos da investigação. São Paulo; 

Harbra. 2001. 

MATTAR. Fauze. Najib. Pesquisa de Marketing  - v. 2. 2011. São Paulo: 2011 

BERTUCCI,Janete Lara de Oliveira. Metodologia básica para elaboração de trabalhos de 

conclusão de cursos( TCC): ênfase na elaboração de TCC  de pós-graduação Lato 

Sensu. São Paulo: Atlas,2008. 

DESLANDES, Suely, Ferreira; GOMES, Romeu; MINAYO, Maria Cecília de Souza. 

Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2010. 

VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de Pesquisa em Administração.Ed. Atlas, 2010 

 

8º SEMESTRE 

 

MARKETING DE SERVIÇOS – 80H 

Ementa: 

Conceitos gerais de marketing, evolução do marketing, conceitos de serviços. Classificação 

e tipos de serviços no mercado. Diferenças fundamentais entre bens e serviços. Conceitos 

de serviços, escala de tangibilidade, principias modelos de serviços. Experiência de 

serviços. Ética em marketing de serviços. Processo de decisão do cliente. Os serviços na 

economia moderna. Estratégia de marketing de serviços. Conceitos de estratégias. 

Principais estratégias dos países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento para 
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conquistar o mercado de serviços. Implantação de estratégias na nas empresas. Processo 

de prestação de serviços, Envolvimento do cliente Desenvolvimento de comunicação em 

serviços. Comunicação e comportamento do cliente. Satisfação do consumidor. Modelos 

para medir qualidade e satisfação do cliente. 

 

Bibliografia Básica: 

HOFFMAN, K. D. Princípios de Marketing de Serviços. São Paulo: Pioneira, 2009. 

LAS CASAS, A. L. Marketing de Serviços. São Paulo: Atlas, 2009. 

GRONROOS, Christian. Marketing: gerenciamento e serviços. Rio de Janeiro. 2009 

 

Bibliografia Complementar: 

LOVELOCK. Christopher; WRIGHT, Lauren. Serviços marketing e gestão. São Paulo: 

Saraiva. 2009. 

ROSENBLOOM, Bert. Canais de marketing.: uma visão gerencial. São Paulo: Atlas, 2002 

ALMEIDA, Sérgio. O Cliente encantado. São Paulo. 

SHIMP, Terence A. Comunicação integrada de marketing: propaganda e promoção. Porto 

Alegre. 2009 

CROCCO, Luciano et. Al. Decisões de marketing.: os 4 os. São Paulo: 2010 

 

PESQUISA DE MERCADO – 80H 

Ementa: 

Pesquisa de mercado: finalidade, natureza, métodos e tipos pesquisa: opinião pública e 
mercado, pesquisa institucional ou perfil organizacional, pesquisa de imagem e auditoria de 
opinião: importância e instrumentos de gestão. Métodos de pesquisa: estudos exploratórios, 
estudos descritivos e estudos experimentais ou causais. Elaboração do projeto de pesquisa 
(problemas, objetivos, hipóteses, variáveis de estudo, amostragem coleta e análise de 
dados, interpretação e análise de resultados, relatório de pesquisa, execução de projeto). 
Ética em pesquisa de mercado. 
 

Bibliografia Básica: 

AAKER, DAVID A.; KUMAR, V.; DAY, GEORGES. Pesquisa de Marketing. São Paulo: 

Editora Atlas, 2009. 

MALHOTRA, NARESH K. Pesquisa De Marketing: Uma Orientação Aplicada. 3.Ed. Porto 

Alegre: Bookman,2004. 

MATTAR, FAUZE NAJIB. Pesquisa de Marketing: Metodologia, Planejamento. 5. Ed. São 

Paulo: Atlas, 1999. 1.V. 
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Bibliografia Complementar: 

CASTRO, CLÁUDIO DE MOURA. Prática da Pesquisa. 2. Ed. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2010. 

LAKATOS, EVA. Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 2010. 

TRUJILLO,Victor.Pesquisa de Mercado Qualitativa e Quantitativa.São Paulo:Editora 

Scortecci,2003. 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa cientifica. Petrópolis. 2007. 

HUSSEY, ROGER; COLLIS, Jill. Pesquisa em Administração: um guia prático para os 

alunos de graduação e pós-graduação. Porto Alegre: Bookman. 2005. 

 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR – 80H 

Ementa: 

Análise das Principais Abordagens Teóricas e Modelos do Comportamento do Consumidor e 

do Comprador Organizacional; Apresentação dos Aspectos Culturais, Econômicos, Sociais, 

Éticos e Legais; Analisar o comportamento do consumidor nos seus âmbitos individual e 

grupal; Influência do grupo no comportamento pessoal; Escala das Necessidades humanas; 

Desejo de consumo e a influência dos meios de comunicação de massa na decisão final; 

Forças ambientais do consumo: impactos culturais e sociais; Pesquisa de Comportamento 

do Consumidor; O consumidor globalizado: pesquisa de marketing aplicada ao estudo do 

comportamento do consumidor.      

 

Bibliografia Básica: 

ENGEL, JAMES F. . Comportamento do Consumidor – LTC – 2006; 

GIGLIO, ERNESTO. O Comportamento do Consumidor – Pioneira Thomsom, 2002. 

MOWENM, John C.; MINOR, Michel S. Comportamento do Consumidor. Prentice Hall, 2003 

GRONROOS, CHRISTIAN – MARKETING – GERENCIAMENTO E SERVIÇOS – CAMPOS.  

 

Bibliografia Complementar: 

SOLOMON, M. R. O comportamento do consumidor. Ed. Bookman. Porto Alegre, 2002. 

GADE, CHRISTIANE. Psicologia do Consumidor e da Propaganda. São Paulo: EPU, 1998. 

KARSAKLIAN, ELIANE. Comportamento do Consumidor - Atlas – 2000. 

SAMARA, BEATRIZ SANTOS – Pesquisa de Marketing – Conceitos e Metodologia. Makron 

Books – 2001; 

SCHIFFMAN, LEON G. . Comportamento do Consumidor – LTC – 2000. 

BLACWELL, Roger D; MINIARD, Paul W.; ENGEL, James F. Comportamento do 

Consumidor. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.  
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JOGOS EMPRESARIAIS – 80H 

Ementa: 

Introdução à simulação: origem, aplicações, tipos, contexto e vantagens. Modelos 

computacionais de simulação e planejamento. Cenários de negócios planejamento e 

simulação em: marketing, finanças, produção e gestão de pessoas.      

 

Bibliografia Básica: 

OLIVEIRA, Djalma De Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico. 14 Ed. São Paulo: 

Atlas, 1999. 

GRAMIGNA. Maria Rita. Modelo de Competências e gestão de talentos. São Paulo: 2007. 

Pearson. 

SAUAIA,Antonio Carlos Aidar.Laboratório de Gestão: Simulador Organizacional, Jogo de 

Empresas e Pesquisa Aplicada.2ª Ed. Manole,2010 

VICENTE,Paulo.Jogos de empresas: a fronteira do conhecimento em administração de 

negócios.São Paulo:Makron Books,2001 

 

Bibliografia Complementar: 

GRAMIGNA. Maria Rita.jogos de Empresa. São Paulo: 2007. Pearson. 

CASAROTTO, N. Kopitke. Análise de Investimentos. São Paulo: Atlas, 1998. 

GRAMIGNA,Maria Rita.Jogos de empresa.São Paulo, Prentice Hall Brasil, 2007. 

FIANI,Ronaldo.Teoria dos Jogos: com aplicações em economia,administração e 

ciências.Campus. 

PADOVESI,Clóvis Luis.Controladoria Estratégica Operacional.São Paulo:Pioneira,2005. 

PEREIRA, J. C; VALENE, P. G; CAMARIM, E. L; ROCHA, J. L. C. A arte de comprar e 

vender empresas. São Paulo; Campus, 2006. 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) – 40H 

Ementa: 

Desenvolver e apresentar um trabalho de pesquisa científica por meio de levantamento 
bibliográfico e pesquisa empírica e documental na área das ciências administrativas.  
 

Bibliografia Básica: 

GIL, Antonio Carlos.Como Elaborar Projetos de Pesquisa.Ed.Atlas. 2002 

CORNELSEN, Julce Mary; MULLER, mary Stela. Norma se padrões para teses, 

dissertação e monografia. São Paulo: Atlas: 2003 

VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de Pesquisa em Administração.Ed. Atlas, 2010. 
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Bibliografia Complementar: 

SANTOS,Clóvis Roberto dos.Trabalho de Conclusão de Curso:Guia de Elaboração Passo 

a Passo.Cengage Learning,2010. 

GUIMARÃES, Flavio Romero. Como fazer? Diretrizes para a elaboração de trabalhos 

monográficos. São Paulo: Edijur, 2004.   

DESLANDES, Suely, Ferreira; GOMES, Romeu; MINAYO, Maria Cecília de Souza. 

Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 2010. 

 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – 150H 

Ementa: 

Metodologia científica. Etapas do processo de pesquisa. Comunicação da pesquisa. 
Orientação do TCC. 
 

Bibliografia Básica: 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para Elaboração de Monografias e Dissertações. 

São Paulo: 2002. Atlas. 

ROESCH, S. M. AZEVEDO. Projetos de Estágio do Curso de Administração: Guia para 

Pesquisas, Projetos, Estágios e Trabalhos de Conclusão de Curso. São Paulo: Atlas, 1996. 

TACHIZAWA, T., MENDES, G. Metodologia do Trabalho Científico. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 1998. 

VERGARA, SYLVIA CONSTANT. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração, 

Atlas, 1999. 

 

Bibliografia Complementar: 

LIMA, Manolita Correia; OLIVO, Silvio. Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de 

Curso.Thomson Learning, 2006. 

SANTOS, Clóvis Roberto dos.Trabalho de Conclusão de Curso: Guia de Elaboração Passo 

a Passo. Cengage Learning, 2010. 

ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Anna Cecília de Moraes; BIANCHI, Roberto. Manual de 

Orientação: Estágio Supervisionado.Thomson Pioneira,1998. 

SALOMON, Délcio Vieira.Como fazer uma monografia. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

ISKANDAR,Jamil Ibrahim.Normas da ABNT – Comentadas para trabalhos científicos.4ª 

Ed.Jurua. 
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REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE NDE 

DA FACULDADE LUCIANO FEIJÃO - FLF 
 
 

CAPÍTULO I 
DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: 

 
 
Art. 1º O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do Núcleo 

Docente 

Estruturante (NDE) do Curso Bacharelado em Administração da Faculdade Luciano Feijão - 

FLF. 

 

Art. 2º O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo responsável pela 

concepção 

do Projeto Pedagógico do curso de Administração e tem, por finalidade, a implantação do 

mesmo. 

 
CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
 
 

Art. 3º São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

a) Elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos; 

b) Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso; 

c) Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

d) Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de 

Curso, 

sempre que necessário; 

e) Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo 

Colegiado; 

f) Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

g) Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos 

pelo 

projeto pedagógico; 

h) Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de Curso a 

indicação ou substituição de docentes, quando necessário. 
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CAPÍTULO III 
DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 
 
Art. 4º O Núcleo Docente Estruturante será constituído pelos seguintes membros: 
 

MEMBRO TITULAÇÃO FUNÇÃO 

Dr. Sérgio Henrique Arruda 
Cavalcante Forte 

Doutor em Administração Presidente 

Maria Lirída Calou de 
Araujo e Medonça 

Doutora em Direito Professora 

Espedito Cezário Martins Doutor em Ciências Econômicas 
Aplicada 

Professor 

Ebe Pimentel Gomes Doutoranda  em Direito Professor 

Antonia Mascênia 
Rodrigues Sousa 

Doutoranda em administração Professora 

Francisco Vicente de Paula 
Júnior 

Doutor  em Linguística Professor 

Plácido Marinho Dias Mestre em Ciências da 
Computação 

Professor 

Vinícius Pereira Guimarães Doutor em Zootecnia Professor 

Betânea Moreira de 
Moraes 

Doutora em Educação  Professora 

 

Art. 5º A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso para um 

mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de recondução. 

 
CAPÍTULO IV 

DA TITULAÇÃO E FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS DOCENTES DO NÚCLEO 
 

 
Art. 6º Os docentes que compõem o NDE possuem titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu. 

 

Art. 7º Os docentes que compõem o NDE exercem atividades acadêmicas junto ao curso. 

 
CAPÍTULO V 

DO REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES DO NÚCLEO 
 

 
Art. 8º Os docentes que compõem o NDE são contratados em regime de Integral e Parcial 
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CAPÍTULO VI 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 
 
Art.9º Compete ao Presidente do Núcleo: 

a) Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

b) Representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

c) Encaminhar as deliberações do Núcleo; 

d) Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Núcleo e um 

representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas; 

e) Coordenar a integração com os demais Colegiados e setores da instituição. 

 

 
CAPÍTULO VII 

DAS REUNIÕES 
 
 

Art. 10. O Núcleo reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu 

Presidente, 2 (duas) vezes por semestre e, extraordinariamente, sempre que convocado 

pelo Presidente ou pela maioria de seus membros titulares. 

 

Art. 11. As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com base no 

número de presentes. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
 
Art. 12. Os percentuais relativos à titulação e regime de trabalho dos componentes do NDE 

deverão ser garantidos pela Instituição no prazo de 1 (um) ano. 

 

 
CAPÍTULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 

Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo ou órgão superior, de acordo com a 

competência dos mesmos. 

 

Art. 14. O presente Regulamento entra em vigor após aprovação pelo Colegiado do Curso. 
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. O presente conjunto de normas da Faculdade Luciano Feijão tem por 

finalidade normatizar o registro acadêmico das Atividades Complementares, para os cursos 

que as incluem no seu currículo, sendo o seu integral cumprimento indispensável para a 

colação de grau. 

 

Art. 2º. As Atividades Complementares devem criar mecanismos de aproveitamento 

de conhecimentos adquiridos pelo estudante, em atividades de monitoria, estágios, Iniciação 

Científica, de extensão, participação em eventos científicos ou culturais ou em programas ou 

cursos oferecidos por organizações empresariais. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 3º. As Atividades Complementares compõem o currículo do curso de 

Administração, com a duração de no mínimo 120 horas/aula. 

 

Art. 4º. São consideradas atividades que podem integrar as Atividades 

Complementares: 

Seção I 
Do aproveitamento da Iniciação Científica 

 

Art. 5º O aproveitamento da Iniciação Científica desenvolvida sob supervisão 

docente será da seguinte forma: 

I - trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados na Instituição 

(extra-sala de aula e extra disciplina específica), em eventos científicos específicos ou 

seminários multidisciplinares, até 2 horas/aula por trabalho, limitado a, no máximo, 8 

horas/aula em todo o curso de graduação; 

II - trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados em eventos 

científicos específicos ou seminários e publicados em anais, mencionando o nome da 

Instituição, até 5 horas/aula por trabalho, limitado a, no máximo, 20 horas/aula em todo o 

curso de graduação; 
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III - trabalhos científicos publicados em revista de circulação nacional, registrando o 

nome da Instituição, até 20 horas/aula por trabalho, limitado a, no máximo, 40 horas aulas 

em todo o curso de graduação; 

IV - trabalhos científicos publicados em periódicos científicos, registrando o nome da 

Instituição, até 20 horas/aulas por trabalho, limitado a, no máximo, 40 horas/aula no curso; 

V - livros ou capítulos de livros publicados, registrado o nome da Instituição – até 40 

horas/aula por trabalho, limitado a um. 

 

Seção II 

Nas atividades de monitoria 

 

Art. 6º As atividades de monitorias em disciplinas pertencentes ao currículo dos 

cursos da Faculdade Luciano Feijão serão contempladas para efeito dos registros como 

atividades complementares até 10 horas/aula por semestre letivo, limitado a, no máximo, 40 

horas/aula no curso. 

Seção III 

Nas atividades de extensão 

 
Art. 7º As atividades de extensão, sob coordenação docente, sob a forma de cursos 

ou serviços, aprovados pelo colegiado de curso, serão validadas da seguinte forma: 

I - participação em eventos promovidos pela Instituição, até 2 horas/aula por evento, 

de acordo com avaliação do Coordenador do Curso, limitado a, no máximo 20 horas/aula; 

II - participação em eventos externos à Instituição, até 3 horas/aula por evento, de 

acordo com avaliação do Coordenador do Curso, limitado a, no máximo 15 horas/aula; 

III - organização, coordenação, realização de cursos e/ou eventos internos ou 

externos a Instituição, de interesse desta ou da Comunidade, até 3 horas/aula por evento, 

de acordo com avaliação do Coordenador do Curso, limitado a, no máximo 15 horas/aula; 

IV - participação nos Programas Comunidade Solidária, Escola Solidária, Projeto 

Amigos da Escola ou afins, até 10 horas/aula por semestre, limitado a 30 horas/aula, para 

efeitos de validação; 

V - participação em viagens científicas, até 2 horas/aula por evento, de acordo com 

avaliação do Coordenador do Curso, limitado a, no máximo 20 horas/aula; 

VI - participação em programas de intercâmbio institucional, nacional e/ou 

internacional até 3 horas/aula por evento, de acordo com avaliação do Coordenador do 

Curso, limitado a, no máximo 15 horas/aula; 
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VII - participação ou trabalho na organização em campanhas comunitárias até 2 

horas/aulas por evento, de acordo com avaliação do Coordenador do Curso, limitado a, no 

máximo 10 horas/aula; 

VIII - participação ou trabalho na organização em campanhas da Instituição, até 3 

horas aulas por evento, de acordo com avaliação do Coordenador do Curso, limitado a, no 

máximo 15 horas/aula: 

a) semana da profissão; 

b) trote solidário; 

c) doação de sangue; 

d) campanha de arrecadação de alimentos para a população carente; 

e) outros eventos a serem disponibilizados pela Instituição; 

IX - participação ou trabalho na organização de Empresa Júnior, Incubadora, 

Agência ou Escritório Experimental, Jornal do Curso, Jornal da Instituição, Diretório ou 

Centro Acadêmico, Associação Atlética, Clube da Instituição, até 3 horas/aula por evento ou 

semestre letivo de participação, de acordo com avaliação do Coordenador do Curso, 

limitado a, no máximo 15 horas/aula; 

X - participação, com frequência e aprovação em cursos de idiomas, comunicação e 

expressão e de informática, cujas cargas horárias não tenham sido objeto de validação de 

disciplina ou aproveitamento de estudos, até 10 horas/aula por trabalho ou semestre de 

trabalho, limitado a, no máximo, 30 horas/aula em todo o curso de graduação. 

 

Seção IV 
Do estágio extracurricular 

 

Art. 8º Estágios extracurriculares desenvolvidos com base em convênios firmados 

pela Faculdade, até 5 horas/aula por evento, de acordo com avaliação do Coordenador de 

Estágio e/ou do curso, limitado a, no máximo 15 horas/aula. 

 

Seção V 

Dos eventos científicos ou culturais 

 

Art. 9º Os eventos científicos ou culturais diversos (seminários, simpósios, 

congressos, conferências e similares) serão validados da seguinte forma: 

I - participação em eventos científicos ou culturais promovidos pela Instituição – até 2 

horas/aula por evento, de acordo com avaliação do Coordenador do Curso, limitado a, no 

máximo 20 horas/aula; 
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II - participação em eventos científicos ou culturais externos à Instituição até 2 

horas/aula por evento, de acordo com avaliação do Coordenador do Curso, limitado a, no 

máximo 10 horas/aula; 

III - organização e/ou trabalho em eventos científicos ou culturais promovidos pela 

Instituição até 5 horas/aula por evento, de acordo com avaliação do Coordenador do Curso, 

limitado a, no máximo 20 horas/aula; 

 

Seção VI 

Das disciplinas pertencentes a outros cursos superiores 

 

Art. 10. Disciplinas pertencentes a outros cursos superiores, de graduação ou 

sequenciais, da própria Instituição ou de outras instituições de ensino superior, frequentadas 

e aprovadas (sem exame), até 50% da carga horária da disciplina, de acordo com avaliação 

do Coordenador do Curso; 

 

Seção VII 

Dos estudos desenvolvidos em organizações empresariais 

 

Art. 11. Estudos desenvolvidos em organizações empresariais ou em organismos 

públicos, correlatos aos conteúdos de disciplinas e atividades profissionais do curso, com 

orientações docentes, apresentadas na Instituição (extra-sala de aula), até 5 horas/aula por 

trabalho, limitado a, no máximo, 20 horas/aula em todo o curso de graduação; 

 

Art. 12. Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados na 

Instituição (extra-sala de aula), em organizações não governamentais, de assistência social 

ou recuperação, cooperativas e similares, de trabalho comunitário ou junto à comunidade e 

de relevância social, até 10 horas/aula por trabalho ou semestre de trabalho, limitado a, no 

máximo, 30 horas/aula em todo o curso de graduação. 

 

Art.13. Para os registros acadêmicos, o estudante deve apresentar, à Coordenadoria 

do Curso, documento original ou cópia autenticada, no qual esteja discriminado o conteúdo 

dos estudos, a carga horária, o período e a organização ou professor responsável. 

 

Art. 14. À Coordenadoria do curso compete avaliar os estudos ou atividades 

realizadas pelos alunos e encaminhar à Secretaria da Faculdade, os comprovantes 

necessários ao registro acadêmico. 
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Art. 15. As atividades e estudos que integram as Atividades Complementares podem 

ser desenvolvidos ao longo do curso, não podendo, todavia, ser realizadas integralmente em 

um ano ou série. 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 16. O presente conjunto de normas só pode ser alterado mediante voto da 

maioria absoluta dos membros do Colegiado de Cursos e aprovado pelo Conselho Superior. 

 

Art. 17. Compete ao Colegiado de Cursos, dirimir dúvidas referentes à interpretação 

destas normas, bem como suprir as suas lacunas, expedindo os atos complementares que 

se fizerem necessários. 

 

Art. 18. Esta norma entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho Acadêmico 

Superior. 

 

Art. 19. Estas normas entram em vigor após sua aprovação pelo Conselho Superior-

CAS. 
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REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

TÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS GERAIS 

 
 
Art. 1º Este regulamento rege as atividades de estágio supervisionado do curso de 

Administração em respectivas linhas de formação oferecidas pela Faculdade Luciano Feijão. 

 

Art. 2º As atividades de estágio são preponderantemente práticas e devem proporcionar ao 

estudante a participação em situações reais de vida e trabalho, vinculadas à sua área de 

formação, bem como a análise crítica das mesmas.  

 

Art. 3º As atividades de estágio  buscam, em todas as suas variáveis, a articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

Art. 4º O estudo da ética profissional e sua prática  perpassa todas as atividades vinculadas 

ao estágio. 

 

TÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 5º O programa de Estágio Supervisionado implementado no curso de Administração da 

Faculdade Luciano Feijão segue as diretrizes determinadas nos termos da  Nova Lei do 

Estágio (Lei n° 11.788/08).  

 

Art. 6º Objetivos relacionados ao processo: 

I - Estimular a elevação dos níveis taxionômicos da aprendizagem, possibilitando ao 

estudante desenvolver capacidade de relação, análise e reflexão; 

II - Estimular o estudante a estabelecer relações verticais e horizontais entre os conteúdos 

das diferentes disciplinas que compõem a matriz curricular do curso, além de integrar as 

dimensões teóricas e práticas no esforço de capacitá-lo para o exercício da interpretação, 

da explicação e da intervenção sobre os fenômenos da realidade em geral, e em particular 

da realidade organizacional. 

III - Configurar-se uma oportunidade para o estudante planejar, executar e apresentar os 

resultados de um estudo fundamentado, em áreas de maior interesse pessoal, profissional e 
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acadêmico, pelo exercício investigatório, capacitando-o para adaptar-se a um meio em 

constantes mudanças e para ser o agente da própria mudança; 

IV - Estimular a elaboração permanente de um conhecimento crítico, reflexivo, 

fundamentado e atualizado sobre a realidade organizacional brasileira, por meio de estudos 

sistematizados, capacitando-o para o aprender a aprender; 

V - Contribuir para a horizontalização da relação entre professores e alunos, no sentido de 

que ambos se reconheçam como aprendizes em uma sociedade cada vez mais orientada 

pela capacidade dos indivíduos de transformarem dados em informações; informações em 

conhecimento; e em saber; 

VI - Contribuir para a identificação do estudante enquanto ser, co-responsável pelo processo 

de ensino e aprendizagem, na medida em que formula seus próprios projetos; trabalha com 

uma metodologia que estimula a autoaprendizagem; desenvolve o senso de disciplina e 

responsabilidade ao gerir seu próprio tempo e amadurece ao estabelecer diálogos 

estruturados com seus pares, orientadores, representantes das organizações, cenários dos 

estudos que realiza etc.; 

VII - Instrumentalizar o estudante para a atitude do aprender a aprender, de forma que em 

etapas posteriores à sua graduação, sinta-se capaz de elaborar diagnósticos, planos de 

melhoria, programas de avaliação, projetos de implantações etc, compatíveis com a 

realidade organizacional; 

VIII - Contribuir para o estudante consolidar seus valores, tendo em vista que os projetos 

enquanto construções humanas estão apoiados em um conjunto de valores que 

transcendem resultados imediatos e que se revelam como alicerce do aprender a ser, tendo 

presente ainda os valores éticos da categoria profissional a qual pertence. 

 

Art. 7º Objetivos relacionados aos resultados: 

I - Explorar a experiência acumulada com o Programa de Estágio Supervisionado para 

justificar as adequações, revisões, atualizações de conteúdos e de métodos comprometidos 

com a elevação da aprendizagem; 

II - Contribuir para a formação de profissionais capazes de interpretar a complexa realidade 

organizacional e elaborar projetos que contribuam efetivamente para a elevação da 

qualidade de vida das pessoas e para o êxito das organizações; 

III - Aproximar o universo do trabalho e do estudo por programas de investigação capazes 

de contribuir para a formação do estudante, a elevação da qualidade das organizações alvo 

dos estudos realizados, e para atender a Missão da Instituição; 

IV - Contribuir para que o estudante desenvolva uma visão global e articulada das diferentes 

áreas da organização, numa perspectiva interna e externa; 
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V - Contribuir para que o estudante supere os limites de uma relação cômoda e reativa e 

passe a desenvolver atitudes relacionadas à liderança, à responsabilidade, à tolerância, ao 

respeito e às habilidades comportamentais, tais como: trabalhar em grupo, saber lidar com o 

conflito, se adaptar a culturas diferentes, praticar a reciprocidade; 

VI - Contribuir para que o estudante aperfeiçoe sua capacidade de comunicação oral e 

escrita; 

VII - Contribuir para que a Faculdade Luciano Feijão explore e divulgue o seu diferencial e, 

pela qualidade do processo e dos resultados, contribua para a projeção da Instituição, do 

curso e das pessoas envolvidas: discentes, docentes, lideranças acadêmicas e 

administrativas. 

 

TÍTULO III 

DAS METAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 8º O Estágio Supervisionado deve consolidar os objetivos propostos no projeto 

acadêmico pedagógico, ensejando as seguintes metas específicas: 

I - Construir os fundamentos metodológicos para o escrutínio dos problemas administrativos 

e da organização; 

II - Proporcionar ao estudante assumir a posição de emitir um diagnóstico crítico e 

embasado em conhecimento eficaz adquirido; 

III - Constituir uma prática, que combina a aquisição de conhecimento, a pesquisa 

sistemática e a extensão com apoio dos instrumentos e da teoria, elementos que por si só 

proporcionam o crescimento pessoal e profissional dos estudantes; 

IV - Treinar o aluno para: 

a) a pesquisa Aprender a aprender; 

b) preparar profissionalmente o aluno para Aprender a fazer; 

c) formar para o exercício da cidadania Aprender a ser; 

V - Estabelecer a oportunidade ao estudante para, em contato com as diversas disciplinas 

preocupar-se muito mais com o “como” que com o “quê” (Bolan,1999), objetivando alcançar 

não só os conhecimentos teóricos, mas o sentido de pesquisa consistente, integrando a 

teoria à prática; 

VI - Representar a oportunidade de elevar o nome da Instituição e do curso junto à 

comunidade, exercendo ou resgatando a cidadania, de sorte a permitir ao discente a 

compreensão do mundo globalizado, em busca da paz e da cosmovisão, na essência de 

seu próprio domínio; 

VII - Transformar o professor em competente orientador e o estudante em um competente 

profissional pesquisador; 
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VIII - Complementar o processo de ensino e aprendizagem; 

IX - Consolidar no aluno a percepção multidimensional e interdisciplinar, viabilizando sua 

melhor assimilação da Administração. 

 

TITULO IV 

DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Art.9º O Estágio Supervisionado será realizado no 7º e 8º semestre do curso, assim 

distribuído: 

I - Estágio Supervisionado I - 150 horas/aula - Corresponde a inicialização do discente na 

prática das disciplinas profissionalizantes; 

II – Estágio Supervisionado II – 150 horas/aula - Nesta fase do estágio o aluno realizará um 

produto final relativo à sua vivência prática, articulando a teoria e a prática, conforme o plano 

de estágio. 

 

Art. 10. Integram o Estágio curricular e o complementam, as seguintes atividades: 

I - Metodologia com ênfase no estudo de caso; 

II - Análise, orientação e reflexão; 

III - Atividade Prática; 

IV - Atividade Específica (Projeto de Melhoria ou Intervenção na Gestão  Empresarial). 

 

CAPÍTULO I 

Do Estágio Supervisionado I 

 

Art. 11. Esta etapa do Estágio Supervisionado O estágio supervisionado,  direciona os 

discentes  a um conhecimento prático nas macro áreas da administração, através de um 

acompanhamento e orientação aos estagiários por parte do professor-orientador. 

 

CAPÍTULO II 

Do Estágio Supervisionado II 

 

 Art. 12. O Estágio Supervisionado tem como finalidade a realização de um diagnóstico 

organizacional em uma das macroáreas da administração, propondo um projeto de melhoria 

ou intervenção na gestão. 
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CAPÍTULO III 

Da avaliação 

 

Art. 13. A avaliação das atividades do Estágio Supervisionado é efetuada por meio de notas, 

de zero a dez, sendo considerado aprovado o estagiário que obtiver nota igual ou superior a 

sete. 

 

Art. 14. A avaliação final do Estágio Supervisionado envolve todas as atividades previstas de 

forma consolidada, compreendendo os seguintes tópicos: 

I – Relevância do Tema; 

II – Lógica de raciocínio e do conteúdo apresentado; 

III – Qualidade da pesquisa; 

IV – Metodologia (ABNT). 

 

TÍTULO V 

DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS 

 

Art. 15. A Coordenação de Estágios vem sendo exercida pelo Coordenador de Estágios 

nomeado pelo Diretor da Faculdade, por indicação do Coordenador do Curso, com mandato 

de dois anos, podendo ser reconduzido. 

 

Art. 16. Ao Coordenador de Estágios compete as seguintes atribuições: 

I - Executar a política de estágios do curso de Administração em suas linhas de formação da 

Faculdade Luciano Feijão; 

II - Coordenar todas as atividades inerentes ao Estágio Supervisionado; 

III - Orientar e esclarecer a alunos e professores; 

IV - Apresentar relatórios mensais ao Coordenador do Curso; 

V - Dar publicidade da lista de estagiários e respectivos professores orientadores; 

VI - Buscar e divulgar as oportunidades de estágios; 

VII - Realizar reuniões mensais com orientadores, estagiários e supervisores de campo 

segundo as áreas de conhecimento; 

VIII - Encaminhar os alunos às organizações interessadas; 

IX - Encaminhar relatório com quadro de notas e desempenho dos alunos que concluíram o 

estágio, ao Coordenador do Curso e à Direção; 

X - Encaminhar semestralmente, sinopse dos estágios desenvolvidos, dos convênios 

firmados com instituições públicas e privadas, da participação dos professores orientadores 

(quantidade de aluno por professor) à Direção; 
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XI - Desenvolver e implementar o programa de premiação para os melhores estágios 

realizados; 

XII - Elaborar a programação das avaliações dos estagiários em conjunto com os 

orientadores, os membros de banca (se for o caso) e o Coordenador do Curso; 

XIII - Regulamentar e normatizar o Estágio reportando sempre ao Coordenador do Curso e à 

Direção; 

XIV - Divulgar e estimular a prática e o desenvolvimento do bom estágio no meio discente; 

XV - Motivar professores à boa e correta orientação; 

XVI - Promover a conscientização junto ao estagiário e ao docente orientador, o embrião da 

pesquisa; 

XVII - Promover e buscar a adequação da linguagem docente e discente; 

XVIII - Estimular e observar a prática da metodologia científica nos relatórios e trabalhos 

apresentados ou realizados; 

XIX - Promover a visita e contato preliminar com as empresas interessadas em estagiários 

e, periodicamente contactar os supervisores de estágios na organização. 

 

TÍTULO VI 

DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

Art. 17. O Estágio, em qualquer etapa da grade curricular do curso, deverá contar com 

orientador definido pela Coordenação de Estágios em conjunto com o aluno interessado.  

 

Art. 18. Cada professor orientador tem sob sua responsabilidade, no máximo, 10 (dez) 

alunos estagiários, concomitantemente.    

 

Art. 19. Cada professor orientador tem, em sua carga horária, o equivalente a 02 (duas) 

horas-aula semanal para a orientação direta ao estagiário.  

 

Art. 20.  Compete ao Professor Orientador de estágios: 

I - Examinar e opinar sobre os Planos de Estágios, Relatório de Atividades e o Projeto de 

Melhoria ou Intervenção na Gestão; 

II - Definir solicitar um programa básico de leituras para que o aluno aprimore o 

desenvolvimento da sustentação e revisão bibliográficas do trabalho; 

III – Orientar no preenchimento da ficha de acompanhamento de Estágios Supervisionados I 

e II ; 

IV -Discutir e avaliar com a Coordenação de Estágios qualquer problema ou irregularidade 

percebida quanto à boa consecução do programa de Estágio; 
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V – Acompanhar as apresentações dos Projetos de Intervenção do Estágio Supervisionado 

II; 

VI - Elaborar relatórios mensal sobre seus orientandos e apresentá-los à Coordenação de 

Estágios; 

VII - Dispor-se a orientar individualmente não mais que dez discentes em processo de 

Estágio Supervisionado I e II. 

 

TÍTULO VII 

DOS ESTAGIÁRIOS 

 

Art. 21. O estagiário é aluno regularmente matriculado, com frequência regular e 

desenvolvendo atividades identificadas com a sua área de formação geral e específica. 

 

Art. 22. O estagiário deverá preencher e apresentar Termo de Compromisso específico para 

cada estágio curricular, o qual disporá de: 

I - Qualificação da organização concedente, do(s) estagiário(s) e da Faculdade Luciano 

Feijão; 

II - Duração e objeto do estágio, coincidente com os programas da Faculdade Luciano 

Feijão; 

III - Companhia seguradora e número de apólice, garantindo ao estagiário a cobertura do 

seguro contra acidentes pessoais; 

 

Art. 23. Compete ao aluno estagiário; 

I - Escolher o local para a realização do estágio; 

II - Apresentar a documentação necessária e indispensável à formalização e consecução do 

estágio; 

III - Desenvolver um projeto que pode ser realizado individualmente e  em grupo conforme 

Plano de Estágio aprovado pelo Coordenador de Estágio ; 

IV - Exigir da Coordenação de Estágios ou, em recurso, ao Coordenador do Curso, um 

orientador fixo, responsável pela orientação de todo o processo; 

V - Comparecer semanalmente a, pelo menos um encontro com o seu orientador de estágio 

na Faculdade Luciano Feijão, conforme cronograma estabelecido; 

VI - Elaborar e entregar os relatórios parciais, nos prazos acordados; 

 

 

 

 



 

P R O J E T O  D O  C U R S O  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O  

 

 

 

 160 

TÍTULO VIII 

DA SUPERVISÃO NA EMPRESA/ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 24. Cada empresa/organização apresenta ou indica o responsável pela supervisão do 

estagiário na instituição, ao qual se reportam o estagiário, seu orientador e o próprio 

Coordenador de Estágios, quando necessário.      

 

Art. 25. Compete ao Supervisor do Estágio na empresa/organização: 

I - Viabilizar e oferecer todas as condições possíveis à melhor realização do estágio; 

II - Acompanhar as atividades do estagiário na empresa/organização; 

III - Auxiliar o estagiário, colaborando para dirimir suas dúvidas, diminuir a insegurança e as 

ansiedades quanto ao estágio; 

IV - Comunicar a Faculdade Luciano Feijão quanto ao desempenho e frequência do 

estagiário; 

V - Visar os relatórios parciais desenvolvidos pelo estagiário, bem como a ficha de 

frequência mensal; 

VI - Comparecer às reuniões promovidas pela Coordenação de Estágio,  sempre que 

possível. 

 

TÍTULO IX 

DA EQUIPE ADMINISTRATIVA 

 

Art. 26. A Coordenação de Estágios conta com o apoio de uma equipe administrativa, 

diretamente ligada ao Coordenador de Curso.    

 

Art. 27. Compete à Equipe Administrativa do Estágio: 

I - Explicar com detalhamento o processo de operacionalização do Estágio Supervisionado; 

II - Manter o coordenador do curso informado do andamento de todo o processo; 

III - Receber, protocolar e encaminhar os relatórios parciais, trabalhos finais e outros 

documentos encaminhados pelos alunos; 

IV - Efetuar todo o controle administrativo e acompanhamento dos processos; 

V - Identificar imperfeições e elaborar alternativas de correção; 

VI - Orientar ou auxiliar nas tarefas que o discente deve cumprir; 

VII - Encaminhar os estudantes aos professores competentes na área que houver dúvidas; 

VIII - Ajudar o estudante a definir-se pelo orientador mais adequado considerando o tema 

que foi definido; 

IX - Contribuir para o respeito e a observância de todos ao cronograma estabelecido; 
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X - Organizar e manter atualizado o quadro de avisos gerais e na sala da Coordenação de 

Estágio; 

XI - Solucionar dúvidas de estudantes e orientadores; 

XII - Encaminhar problemas que só podem ser resolvidos em instâncias superiores; 

XIII - Ser facilitadora do processo de estágio.  

 

TÍTULO X 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Art. 28. A matrícula no Estágio Supervisionado será feita junto com a matrícula do semestre 

. 

 Art. 29. A matrícula somente poderá ser efetuada no Estágio Supervisionado observando-

se os pré-requisitos, que correspondem à ordem numérica dos mesmos. 

 

Art. 30. A formatação do Plano de Trabalho, e do Termo de Compromisso para a Realização 

do Estágio Supervisionado se dará por modelos próprios, disponíveis na Coordenação de 

Estágios.      

 

Art. 31. Uma vez efetuada a matrícula, o aluno se dirigirá à Coordenação de Estágios para 

atender e preencher a documentação pertinente, a fim de considerar regular sua matrícula 

no Estágio Supervisionado correspondente. 

 

Art. 32. Os Relatórios Parciais que o aluno deve preencher e entregar, bem como a 

estrutura de apresentação do trabalho final, também seguem as normas da ABNT e modelo 

específico, disponíveis na Coordenação de Estágios. 

 

TÍTULO XI 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 33. Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação, revogando-se todas as 

demais disposições existentes sobre a matéria. 
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REGULAMENTO DE COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA FACULDADE 

LUCIANO FEIJÃO 

 

 

 

Art. 1.º O Colegiado de Curso é o órgão que tem por finalidade acompanhar a 

implementação do projeto pedagógico, propor alterações dos currículos plenos, discutir 

temas ligados ao curso, planejar e avaliar as atividades acadêmicas do curso, sendo 

composto: 

I - pelo Coordenador do Curso; 

II - por cinco representantes de áreas (ADMINISTRAÇÃO GERAL, RECURSOS HUMANOS, 

MARKETING, DIREITO E CONTABILIDADE); conforme representação abaixo: 

 

Sérgio Henrique Arruda Cavalcante Forte Doutor em Administração 

Rogeane Morais Ribeiro Mestre em Educação do Ensino Superior 

Rita de Cássia Lopes Mestre Administração 

Lúcia Maria Bezerra da Silva Mestre em Administração 

Antonia Mascênia Rodrigues Sousa Doutoranda em Administração 

Maria do Socorro Silva Mesquita Mestre em Administração e Controladoria 

Paulo Passos de Oliveira (Suplente) Mestre em Comunicação 

Plácido Marinho Dias (Suplente) Mestre em Ciências da Computação 

Pedro Ivan Spreafico Aluno do Curso de Administração 

 

 

III - por 1 (um) representante discente indicado pela LFJÚNIOR CONSULTORIA(empresa 

Júnior). 

§ 1.º O mandato de que trata o inciso III é de 1 (um) ano, permitida até uma recondução. 

§ 2.º No caso de vacância de algum dos cargos do Colegiado de Curso, este será 

preenchido à época da vacância. 

 

Art. 2.º Compete ao Colegiado de Curso: 

I - propor ao Conselho Acadêmico Superior o Projeto Pedagógico do Curso, bem como o 

respectivo currículo e suas alterações; 

II - analisar e integrar as ementas e planos de ensino das disciplinas, compatibilizando-os ao 

Projeto Pedagógico; 
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III - dimensionar as ações pedagógicas à luz da avaliação institucional; 

IV - apresentar proposta para aquisição de material bibliográfico e de apoio didático-

pedagógico; 

V - propor medidas para o aperfeiçoamento do ensino; 

VI - exercer as demais atribuições que lhe forem previstas no Estatuto e no Regimento 

Interno da Faculdade Luciano Feijão, ou que, por sua natureza, lhe sejam conferidas. 

 

Art. 3.º A presidência do Colegiado de Curso é exercida pelo Coordenador do Curso. 

§ 1.º Sempre que estejam presentes às sessões ou às reuniões do Colegiado de Curso, o 

Chanceler, a Diretora Geral e o Diretor Acadêmico, a presidência dos trabalhos é assumida 

por um deles, na ordem elencada neste parágrafo, com direito a voz e voto. 

§ 2.º Na ausência ou impedimento do Coordenador de Curso, respeitado o previsto no § 1.º 

deste artigo, a presidência das reuniões é exercida pelo Coordenador Adjunto da Instituição 

 

Art. 4.º São atribuições do Presidente, além de outras expressas neste Regulamento, ou que 

decorram da natureza de suas funções: 

I. Quanto às sessões do Colegiado de Curso: 

a) convocar e presidir as sessões; 

b) cumprir e fazer cumprir este Regulamento; 

c) manter a ordem; 

d) submeter à apreciação e à aprovação do Colegiado a ata da sessão anterior; 

e) anunciar a pauta e o número de membros presentes; 

f) conceder a palavra aos membros do Colegiado e delimitar o tempo de seu uso; 

g) decidir as questões de ordem; 

h) submeter à discussão e, definidos os critérios, à votação a matéria em pauta e anunciar o 

resultado da votação; 

i) fazer organizar, sob a sua responsabilidade e direção, a pauta da sessão seguinte e 

anunciá-la, se for o caso, ao término dos trabalhos; 

j) convocar sessões extraordinárias e solenes; 

k) dar posse aos membros do Colegiado; 

l) julgar os motivos apresentados pelos membros do Colegiado para justificar sua ausência 

às sessões. 

II. quanto às publicações: 

a) baixar comunicados e editais; 

b) ordenar a matéria a ser divulgada. 
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Art. 5.º O Colegiado de Curso funciona em sessão plenária, com a maioria absoluta de seus 

membros, reunindo-se ordinariamente 2 (duas) vezes por ano e, extraordinariamente, a 

qualquer tempo, quando convocado pelo seu Presidente, por sua própria iniciativa ou a 

requerimento de, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros. 

§ 1.º A convocação é feita por escrito, mediante edital, com antecedência mínima de 72 

(setenta e duas) horas. 

§ 2.º Em caso de urgência, a critério do Presidente do Colegiado, a convocação pode ser 

feita verbalmente, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 3.º A ausência de representantes de determinada categoria ou classe não impede o 

funcionamento do Colegiado, nem invalida as decisões. 

§ 4.º As reuniões com datas e pautas fixadas em atas anteriores dispensam convocações. 

 

Art. 6.º É obrigatório, prevalecendo a qualquer outra atividade acadêmica, o 

comparecimento dos membros às reuniões do Colegiado de Curso, vedada qualquer forma 

de representação. 

§ 1.º A ausência de membros a 2 (duas) reuniões consecutivas ou a 4 (quatro) alternadas no 

mesmo período letivo pode acarretar a perda do mandato, salvo impedimento previsto na 

legislação ou exercício comprovado de atividade permanente no mesmo horário em outra 

instituição, ou outra justificativa escrita aceita pelo seu presidente. 

§ 2.º A cessação do vínculo empregatício, bem como afastamentos das atividades docentes 

e, ou técnico-administrativas, independentemente do motivo, também acarretam a perda do 

mandato no respectivo Colegiado. 

 

Art. 7.º O Colegiado de Curso funciona, para deliberar, com maioria absoluta de seus 

membros, e as decisões são tomadas por maioria relativa dos votos. 

§ 1.º O membro do Colegiado que acumula funções ou cargos, para efeito de quórum, tanto 

para a instalação da sessão, quanto para deliberar, é considerado detentor de, no mínimo, 2 

(dois) votos. 

§ 2.º O Presidente, além do seu voto, tem, também, direito ao voto de qualidade, em caso 

de empate, independentemente do previsto no parágrafo anterior. 

 

Art. 8.º Verificado o quórum mínimo exigido, instala-se a reunião e os trabalhos seguem a 

ordem abaixo elencada: 

a) expediente da Presidência; 

b) apreciação e votação da ata da reunião anterior; 

c) apresentação da pauta; 
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d) leitura, discussão e votação dos pareceres relativos aos requerimentos incluídos na 

pauta; 

e) encerramento com eventual designação da pauta da reunião seguinte. 

Parágrafo único. Mediante aprovação do Plenário, por iniciativa própria ou a requerimento 

de qualquer membro, pode o Presidente inverter a ordem dos trabalhos, ou atribuir urgência 

a determinados assuntos dentre os constantes da pauta. 

 

Art. 9.º De cada sessão do Colegiado de Curso, lavra-se a ata, que, após votada e 

aprovada,é assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelos presentes. 

§ 1.º As reuniões do Colegiado de Curso são secretariadas por um de seus membros, 

designado pelo Presidente. 

§ 2.º As atas do Colegiado, após sua aprovação, são arquivadas na Coordenação de cada 

Curso, com livre acesso aos membros do Colegiado. 

 

Art. 10. Das decisões do Colegiado de Curso cabe recurso ao Conselho Acadêmico 

Superior da Faculdade Luciano Feijão. 

 

Art. 11. Este Regulamento pode ser modificado pelo Conselho Acadêmico Superior - CAS, 

por maioria absoluta dos membros, por iniciativa do Presidente do Colegiado de Curso, ou 

mediante proposta fundamentada de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos seus membros. 
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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE NIVELAMENTO 

 

Com as nuances apresentadas pelo indicadores de avaliação da Educação Básica, é 

possível facilmente detectar as dificuldades apresentadas pelo estudante que ingressa na 

educação superior. Por esta variabilidade ser peculiar de cada estudante, deve-se 

considerar as competências individuais adquiridas no percurso escolar básico.. Este 

desnível de informação evidenciada no ingresso do estudante do ensino superior deve ser 

considerada na Instituição de ensino como um viés que será trabalhado pedagogicamente e, 

em consonância com o desenvolvimento das ações curriculares e dos conteúdos 

programáticos trabalhado em cada disciplina, considerando sempre o processo de ensino e 

aprendizagem face aos objetivos do êxito acadêmico desejado. Partindo desse pressuposto, 

os conteúdos e abordagens curriculares dos Cursos de Graduação da Faculdade Luciano 

Feijão – FLF, estão direcionados de maneira a atenderem , em  sua organização e 

dinamização, as diversidades cognitivas dos discentes. Com esta perspectiva, o processo 

de nivelamento da Faculdade Luciano Feijão consiste em subsidiar os alunos de elementos 

básicos da Matemática, da Leitura, Interpretação e Escrita de forma que o aluno consiga 

acompanhar as demais disciplinas com êxito e a qualidade exigida pela Instituição e 

mercado. 

 

 Art. 1º. A Faculdade Luciano Feijão proporcionará aulas de Nivelamento em Língua 

Portuguesa e Matemática sempre que houver turmas ingressantes na Instituição. 

  

Art. 2º. O Programa de Nivelamento também será oferecido aos alunos de outros semestres 

que não sejam os iniciais. 

  

Art. 3º. Os alunos serão convidados à participar do Programa, excluindo a possibilidade de 

obrigatoriedade.  

 

Art. 4º. A Coordenação do Curso se responsabilizará pelo controle da frequência dos alunos 

participantes do Programa de Nivelamento.  

 

Art. 5º. Os docentes envolvidos no Programa de Nivelamento serão indicados pela Direção 

Geral. 
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Art. 6º. O Curso de Nivelamento oferece um programa de conteúdos que sejam comuns a 

todos os Cursos da Instituição, conteúdos básicos para a formação acadêmica do aluno.  

 

Art. 7º. A avaliação do Programa ocorrerá de modo indireto, ou seja, por meio da relação 

entre controle de frequências e desempenho nas disciplinas regulares do Curso.  

 

Art. 8º. As aulas ocorrerão durante a semana, no período vespertino em horário de pós-aula 

e pré-aula respectivamente.  

 

Art. 9º. As aulas são oferecidas gratuitamente aos alunos e contam com a orientação e 

acompanhamento de docentes qualificados e com experiência para identificar as 

dificuldades que interferem no desempenho acadêmico dos alunos e sugerir mecanismos 

adequados de estudos.  

 

Art. 10º. Os projetos serão desenvolvidos pelos docentes envolvidos no Programa a partir da 

identificação das necessidades dos alunos.  

 

Art. 11º. Novas diretrizes, avaliações ou omissões e quaisquer outras inclusões, deverão 

ocorrer através da deliberação do deliberação do Conselho de Acadêmico Superior (CAS). 
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Regulamento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Faculdade Luciano Feijão 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico é um programa de atendimento ao corpo discente   

técnico-administrativo, esclarecendo questões do seu fazer enquanto discente ou 

profissional, suas possibilidades de crescimento pessoal e profissional, através de 

aconselhamento, com ênfase nas questões de aprendizagem e emocionais, num trabalho 

multidisciplinar (Coordenação, Docentes e Psicólogo).  

 

O programa tem como objetivos:  

 

Art. 1º. Apoio didático, pedagógico e psicológico aos estudantes com dificuldades de 

aprendizagem, integrando-o à vida acadêmica; eventualmente, aos funcionários técnico-

administrativos. 

 

Art. 2º . Atualizar os discentes da Instituição a cerca das Propostas Metodológicas e 

Pesquisas Pedagógicas.  

 

Art. 3º . Desenvolver projetos de capacitação pedagógica.  

 

Art. 4º. Capacitar o Corpo Técnico Administrativo.  

 

Art. 5º. O acesso a este serviço é exclusivamente aos discentes e dos profissionais do 

Corpo Técnico-Administrativo.  

 

Art. 6º. A Direção Geral nomeará um profissional qualificado, com formação em psicologia, 

preferencialmente pertencente ao quadro docente da Instituição para fazer os 

atendimentos/acompanhamentos aos discentes.  

 

Art. 7º. Os atendimentos individuais ocorrerão conforme agendamento prévio.  

 

Art.8º Examinar e orientar os discentes em suas eventuais dificuldades de aprendizagem. 
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Art. 9º. Oferecer serviços de apoio e orientação aos pais dos discentes quando solicitarem 

esclarecimentos sobre questões relacionadas a aprendizagem dos discentes. 

 

Art. 10º. Possibilitar aos discentes orientações preventivas para evitar deficiência no 

processo de ensino e aprendizagem oriundos de excesso de  faltas. 

 

Art. 11º.  Acompanhar  e orientar os discentes em processo de trancamento ou 

cancelamento da matrícula. 

 

Art. 12º. É de responsabilidade do profissional manter a comunidade acadêmica informada 

sobre os projetos do NAP em andamento, bem como, que divulgá-los.  

 

Art. 13º. Ao final do semestre, o profissional tem a responsabilidade de enviar um relatório 

geral, relacionando aspectos qualitativos e quantitativos do Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico.  

 

Art. 14º. Os casos omissos neste regulamento serão apreciados pela Direção Geral 

juntamente com o Conselho Acadêmico. 

 

Art. 15º O presente regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação em reunião do 

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Psicologia da Faculdade Luciano Feijão. 

 

Parágrafo Único - No ato de constituição do Colegiado do Curso de Psicologia este 

regulamento será submetido a sua apreciação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


